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Informacje dotyczące niniejszej 
Instrukcji 
 
Niniejsza instrukcja podaje informacje dotyczące 
montażu i uruchomienia rurowych, próżniowych 
kolektorów słonecznych SCHOTT ETC 16 oraz 
informacje dotyczące wymiany uszkodzonych rur. 
Instrukcja ta przeznaczona jest wyłącznie dla 
fachowców, którym ze względu na ich kwalifikacje 
zawodowe powierzono wykonywanie czynności 
instalacyjnych. Czynności opisane w niniejszej 
Instrukcji powinny być wykonywane wyłącznie 
przez fachowców, dysponujących odpowiednimi 
kwalifikacjami. Gdy fachowcy ci nie dysponują 
odpowiednimi kwalifikacjami nie powinni oni 
wykonywać opisanych tu prac. 
 
Przeczytajcie dokładnie niniejszą Instrukcję i 
przestrzegajcie podane w niej wskazówki. 
Producent nie bierze na siebie żadnej 
odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu 
nieprzestrzegania niniejszej Instrukcji. Należy 
również przestrzegać Instrukcje dla innych 
elementów składowych systemu, w który 
wbudowany jest kolektor, jak również należy 
przestrzegać dane zawarte w "Karcie 
bezpieczeństwa" stosowanego nośnika ciepła. 
 
Niniejsza instrukcja opisuje montaż na dachu 
rurowych, próżniowych kolektorów słonecznych 
ETC 16. Gdy ma być zainstalowany kolektor innego 
rodzaju, np. kolektor na płaskim dachu należy 
najpierw porozumieć się z partnerem 
współuczestniczącym w wykonywaniu danego 
systemu. Niedopuszczalne jest wykonywanie na 
własną rękę zmian sposobu prac montażowych 
opisanego w niniejszej Instrukcji montażu bez 
uprzedniego porozumienia się z producentem. 
 
Niniejsza instrukcja jest częścią składową Instrukcji 
eksploatacji instalacji grzewczej, w której 
zamontowany jest kolektor, i musi być ona 
przechowywana wraz z tą Instrukcją eksploatacji. 
Po zainstalowaniu należy przekazać niniejszą 
Instrukcję użytkownikowi systemu. Należy zwrócić 
uwagę klientowi na to, że niniejsza Instrukcja 
powinna być przechowywana wraz z Instrukcją 
eksploatacji jego instalacji grzewczej.  
 

Ważne informacje dla klienta         
 
Do niniejszej Instrukcji dołączona jest oddzielna 
informacja dla klientów. Tą Informację należy 
wręczyć Waszemu klientowi z prośbą o jej 
przeczytanie, przestrzeganie i przechowywanie 
wraz z Instrukcją eksploatacji instalacji grzewczej. 

 
"Wyroby z oznaczeniem "powered 
by SCHOTT" [kontrolowane przez 
FIRMĘ SCHOTT], są wyrobami 
odpowiadającymi wysokim 
normom jakościowym, zaproje-
ktowanymi i wykonanymi przez 

firmę SCHOTT. Ten znak jakości stosowany jest 
również przez naszych partnerów uczestniczących 
w dystrybucji. 
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Wysokopróżniowy, rurowy kolektor słoneczny 
ETC 16 
z rurowym kolektorem  Schott ICR® i z absorberem 
Aluxid®  (ICR =  Internal circular reflector = 
wewnętrzny reflektor okrągły) 
 

Producent: 

SCHOTT-Rohrglas GmbH  
Geschäftsfeld Solarthermie 
Erich-Schott-Straße 14 
D-95666 Mitterteich 
Telefon  +49(0)96333/80-0 
Telefaks +49(0)96333/80-757 
E-Mail: info.solarthermie@schott.com 
www.schott.com/solarthermie 

 
Wyłączny dystrybutor na Polskę: 

EWFE – Polonia Sp. z o.o. 
ul. Homera 55 
80-299 Gdańsk 
tel.+48 58/ 342 12 61          fax.+48 58/ 342 12 62 
E-Mail: ewfe@ewfe.com.pl 
www.ewfe.com.pl 

 

Spełnienie norm i wymagań 
 
Rurowy kolektor próżniowy ETC 16 został w roku 
2003 sprawdzony przez Instytut Techniki Solarnej 
Politechniki w Rapperswil, Szwajcaria, odnośnie 
ilości uzyskiwanego ciepła (badanie numer C589, 
ekspertyza z dnia 5 września 2003). 
Badania przeprowadzono zgodnie z normą  
EN 12975-2 
 
Został on zamontowany w systemie do 
podgrzewania wody użytkowej z 40% solarnym 
udziałem pokrycia zapotrzebowania (miejscowość 
Wuerzburg), roczny uzysk energii min. 525 kWh/m2. 
 
Rurowy kolektor próżniowy ETC 16 spełnia przy 
tym wymagania "Wytycznych dla aktywizacji 
środków dla wykorzystania nowych odnawialnych 
energii" Federalnego Ministerstwa Republiki 
Federalnej Niemiec (stan na grudzień 2003) oraz 
zgodności z przepisami Unii Europejskiej CE 0036. 
 
 
Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia 
zmian 
 
©2003 SCHOTT-Rohrglas GmbH 
03/2004 PL 

 



Dane o wyrobie 
 
Wysokopróżniowy, rurowy kolektor słoneczny ETC 
16 składa się z 16 pojedynczych, wzajemnie 
połączonych rur szklanych i służy do podgrzewania 
wody przy pomocy światła słonecznego. Kolektor 
ten może być stosowany zarówno do wspomagania 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej jak i do 
wspomagania ogrzewania. Pojedyncze kolektory 
mogą być połączone ze sobą w celu utworzenia 
połączonego pola kolektorowego.  
 
Rury kolektorowe składają się z rury osłonowej i 
rury absorbera, które bez potrzeby wykonywania 
zabiegów konserwacyjnych zapewniają długotrwałą 
szczelność próżniową a przy tym jednocześnie  
 
 

 

Rys. 1: Wysokopróżniowy, rurowy kolektor  
słoneczny 
 
 

Dane techniczne 
 
Rurowy kolektor próżniowy ETC 16 
 
Wysokość                                                   1684 mm 
Szerokość                                                    765 mm 
Głębokość                                                   100  mm 
Powierzchnia brutto                                     1,29  m2  
Powierzchnia aperturowa                            0,808 m2 
Ciężar                                                               20 kg 
Pojemność kolektora                                         3,5 l 
Przyłącze rurowe Cu, uszczelnione  
uszczelką płaską                                                3/4" 
Izolacja: wysoka próżnia                              10-6 bar 
Maksymalne ciśnienie robocze                       6  bar 
Zwierciadło: czyste srebro,  
współczynnik odbicia ρ                                94±1  %     
Absorber - współczynnik emisji ε                 5 ± 2  % 
Absorber - współczynnik absorpcji α          95±1,0 % 
Temperatura spoczynkowa  
powyżej otoczenia                                          140 oC 
Temperatura spoczynkowa przy  
przyłączu kolektora                                         120 oC 
 

 
 
niezmienną wysoką wydajność i możliwość 
stosowania przez cały rok w całym okresie 
żywotności eksploatacyjnej. 
Rury osłonowe zaopatrzone są w zwierciadło z 
czystego srebra, przez rury absorbera przepływa 
nośnik ciepła, który nagrzewa się pod wpływem 
oddziaływania promienia słonecznego. 
 
Rurowy kolektor próżniowy ETC 16 przewidziany 
jest do zamontowania na dachach budynków i nie 
jest przeznaczony do samodzielnej pracy, tylko jest 
przewidziany wyłącznie do zamontowania jako 
element składowy w odpowiednim i fachowo 
zainstalowanej instalacji grzewczej.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wydajność cieplna i niezawodność:                
Norma  DIN EN 12975-2 
     W ramach tego badania w Instytucie dla 

Techniki Solarnej w Rapperswil (SPF), 
Szwajcaria, wyznaczono następujące dane 
charakterystyczne 

 η0 = 0,773 
 k1  = 1,09 
 k2 =  0,009 
 
Odporność na gradobicie:  
dowód - badanie wykonane zgodnie z normą  
DIN / EN 12975-2 przez Stowarzyszenie Nadzoru 
Technicznego (TÜV) Nadrenii 
 
Oznaczenie zgodności z  
przepisami Unii Europejskiej       CE 003697/23/EG 
 
Dopuszczalny nośnik ciepła            G-LS (Tyfacor) 
                                                           
 
 

 

Przyłącze zasilania do 
instalacji grzewczej (odpływ) 

Przyłącze zasilania 
do instalacji 
grzewczej (odpływ) 

Szyna  
mocująca „Z” 



Rys. 2: Sprawność 
 
 
Zakres dostawy 
 
1  Rurowy kolektor próżniowy ETC 16 
2  Osłony ochronne (nasadzone) 
3  Klamry połączeniowe (przyklejone) 
 

Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa 
 
Stosowane pojęcia i symbole 
 
"OSTRZEŻENIE" 
Pojęcie i napis stosowane, gdy możliwe jest 
zaistnienie sytuacji stwarzających zagrożenie, które 
mogą doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub do 
śmierci. 
 
"OSTROŻNIE" 
Pojęcie i napis stosowane, gdy możliwe jest 
zaistnienie sytuacji stwarzających zagrożenie, które 
mogą doprowadzić do lekkich obrażeń ciała lub do 
powstania szkód materialnych. 

 
Symbol ten stosowany jest, gdy istnieje 
zagrożenie obrażenia ciała lub 
zagrożenie uszkodzenia urządzenia 
wskutek nieprzestrzegania wskazówek                 
(instrukcji). 

 
 
Symbol ten stosowany jest wówczas, 
gdy istnieje zagrożenie spowodowane 
dotknięciem gorących powierzchni lub 
kontaktem z gorącą cieczą. 

 
 
Symbol ten stosuje się wtedy, gdy 
istnieje zagrożenie spowodowane 
upadkiem z wysokości. 

 
 
Symbol ten stosuje się wówczas gdy 
istnieje zagrożenie obrażeń ciała przez 
spadające przedmioty 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo wyrobu i zagrożenia 
 
Niniejszy wyrób odpowiada aktualnemu stanowi 
techniki i uznawanym zasadom bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Mimo to wyrób ten może stwarzać 
zagrożenia. 
 
Zagrożenia mogą być na przykład spowodowane 
przez to, że podczas pracy i podczas 
promieniowania słonecznego bardzo silnie 
nagrzewają się elementy składowe kolektora 
(istnieje zagrożenie poparzenia przy dotknięciu). 
Dodatkowe zagrożenia mogą być stwarzane w 
przypadku stłuczenia szklanych elementów 
(zagrożenie skaleczenia), zagrożenia mogą być 
również stwarzane przez wypływającą gorącą ciecz 
i ulatniające się gorące opary (zagrożenie 
poparzenia się), jak również mogą występować 
zagrożenia przy wykonywaniu robót na dachu, 
takich jak montaż, wymiana rur lub demontaż 
(niebezpieczeństwo spadnięcia z dachu).  
 
Rurowy kolektor próżniowy ETC 16 powinien być 
instalowany tylko w nienagannym stanie i przy 
przestrzeganiu niniejszej Instrukcji jak również 
powinien być uruchamiany i eksploatowany tylko w 
nienagannym stanie. Powinien on być stosowany 
wyłącznie do opisanych celów. W przypadku 
stosowania do innych celów niż opisano 
(zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem) mogą 
zaistnieć zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i 
kolektor może ulec uszkodzeniu. Niewłaściwym 
zastosowaniem może na przykład polegać na 
napełnieniu kolektora innym materiałem niż 
dopuszczone do użytkowania nośniki ciepła lub 
montaż na niewystarczająco stabilnej konstrukcji 
wsporczej. 
 
Niedopuszczalne są przebudowy wykonywane we 
własnym zakresie lub zmiany wybiegające poza 
zmiany opisane w Instrukcji. 
 
Rurowy kolektor próżniowy ETC 16 musi być 
zmontowany i eksploatowany zgodnie z ogólnie 
uznawanymi zasadami techniki. Przy montażu 
należy bezwarunkowo przestrzegać obowiązujące 
w danym przypadku przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to 
szczególnie prac wykonywanych na dachu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



1.  Wskazówki dotyczące 
montażu 
 
Transport 
 
Przy transportowaniu istnieje zagrożenie 
uszkodzenia i stłuczenia elementów kolektora! 
Zabezpieczyć odpowiednimi taśmami mocującymi 
kolektory przed przesunięciem i nie kłaść żadnych 
przedmiotów na kolektorach. 
 
Rurowe kolektory próżniowe ETC 16 należy 
transportować tylko w oryginalnym opakowaniu. 
Mogą one być transportowane albo w pozycji 
leżącej albo w pozycji stojącej. Zalecamy transport 
w pozycji leżącej, ponieważ w tym przypadku 
można układać kilka kolektorów jeden na drugim. 
Nie należy jednak układać jeden na drugim 
większej ilości kolektorów niż 10 zestawów 
kolektorowych. 
 
Rozpakowanie  
 
OSTROŻNIE, ZAGROŻENIE POPARZENIA     

 
Pod wpływem oddziaływania promienio-
wania słonecznego kolektory mogą się 
bardzo nagrzać. Istnieje zagrożenie 

poparzenia się przy dotknięciu! Po rozpakowaniu 
nie należy wystawiać kolektorów bez osłony na 
oddziaływanie promieni słonecznych przez dłuższy 
okres czasu.  
 
W miarę możności należy wyjąć kolektory z 
opakowania dopiero wtedy gdy zamontujecie już na 
dachu wszystkie elementy mocujące. Gdy chcecie 
zamontować kilka kolektorów należy zawsze 
wyjmować z opakowania tylko jeden kolektor i  
zamontować go zanim rozpakowany zostanie 
następny kolektor. 
 
Montaż na dachu 
 
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
 
OSTRZEŻENIE, ZAGROŻENIE UPADKIEM Z 
DACHU: 

 
Przy pracach wykonywanych na dachu 
oraz przy wchodzeniu na dach i scho-
dzeniu z dachu istnieje zagrożenie 

spadnięcia z dachu. Należy bezwarunkowo 
przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy i stosować odpowiednie urządzenia 
zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.  
  
OSTRZEŻENIE, NARAŻENIE NA URAZY: 
 

Przy montażu na dachu oraz przy wcho-
dzeniu na dach i schodzeniu z dachu 
istnieje zagrożenie, że z dachu mogą 

spadać narzędzia, materiały montażowe lub cały 
kolektor i mogą zranić osoby, które znajdują się 
poniżej.  

Należy odgrodzić strefę gdzie istnieje 
zagrożenie na poziomie terenu przed 
rozpoczęciem prac montażowych i 

należy ostrzegać ludzi, którzy przebywają w pobliżu 
lub w budynku. Należy zadbać o to by dzieci nie 
znajdowały się w pobliżu. Osoby nieupoważnione 
nie powinny wchodzić na dach 
 

 
 
OSTROŻNIE, ZAGROŻENIE POPARZENIA: 
 

Przy bezpośrednim promieniowaniu 
słonecznym kolektor może się bardzo 
nagrzać.  Istnieje zagrożenie poparzenia 

się przy dotknięciu! Należy wykonywać montaż na 
dachu tylko w pochmurne dni i nie należy 
wykonywać montażu na dachu w godzinach 
południowych lub należy przykryć kolektor 
odpowiednią osłoną. 
 
Kto powinien wykonywać montaż 
kolektorów? 
 
Planowanie prac montażowych, montaż na dachu i 
wprowadzenie do eksploatacji rurowego kolektora 
próżniowego ETC 16 powinno być wykonywane 
przez osoby, którym ze względu na ich kwalifikacje 
zawodowe powierzono instalowanie oraz fachowe i 
niezawodne wykonanie (fachowcy rzemieślnicy). 

 
Do wykonania montażu na dachu 
potrzebne są dwie osoby. 
 

Założenia montażowe 
 
OSTRZEŻENIE, NARAŻENIE NA URAZY: 

 
Przy montażu na dachach, na których 
kolektor może być przymocowany z 
niewystarczającą stabilnością, istnieje 

zagrożenie, że kolektor może się obluzować np. 
podczas wichury lub pod wpływem obciążenia 
śniegiem, i może ulec uszkodzeniu wzgl. może 
uszkodzić dach lub spaść z dachu i spowodować 
obrażenia osoby znajdującej się na dole. Kolektory 
należy montować na dachach, na których mogą 
one być niezawodnie przymocowane. 
 
Przy wyborze materiałów przeznaczonych do 
mocowania należy mieć na uwadze rodzaj pokrycia 
dachu, na którym ma być montowany kolektor. 

 

 

 

 

 



Materiał przeznaczony do 
mocowania 
 
Rurowe kolektory próżniowe ETC 16 przymocowuje 
się na dachu przy pomocy kotew dachowych i 
kształtowników. (Rys. 3) 
 

Rys. 3: Przykład montażu trzech kolektorów. 
 
Rodzaj, wykonanie i ilość mogą się zmieniać. 
Zasadniczo obowiązują jednak następujące zasady: 
 

Każdy rurowy kolektor próżniowy ETC 
16 musi być przymocowany do dachu co 
najmniej dwoma kotwami - jedna na 

górze i jedna na dole. Przymocowanie tylko jedną 
kotwą dachową jest niedopuszczalne i może 
spowodować niestabilność kolektora. Kolektor musi 
być przymocowany śrubami M8 lub M10 o 
wystarczającej długości. Niedopuszczalne jest 
stosowanie mniejszych śrub niż M8. 
 
Różni dostawcy kompletnych systemów, których 
częścią składową są rurowe kolektory próżniowe 
ETC 16, oferują indywidualne komplety do 
mocowania i przyłączania. Stosujcie Państwo te 
kompletne zestawy do montażu i przyłączania 
kolektorów. 
 

 
Postępujcie zgodnie z daną Instrukcją 
montażu elementów mocujących. Gdy nie 
jesteście pewni zwróćcie się po 

informacje do sprzedawcy przy instalowaniu 
Waszego systemu. 
 
Do zamontowania na dachu jednej grupy 
kolektorowej potrzebne są następujące elementy: 
  

● odpowiednie kotwy dachowe (ilość kolektorów 
x 2 + 2) 

● 2 szyny montażowe (kształtowniki), długość 
min.: 76,5 cm x ilość kolektorów 

● śruby M8 lub M10 do mocowania kolektora na 
szynach montażowych (ilość kolektorów x 4) 

● śruby do mocowania kotew dachowych do 
dachu (ilość i rodzaj w zależności od rodzaju 
kotew dachowych) 

● śruby do mocowania szyn montażowych do 
kotew dachowych  (ilość = ilość kotew 
dachowych) 

● materiały do wykonywania przyłączy (3/4"). 

Planowanie montażu 
 
Zalecamy przed rozpoczęciem montażu wykonanie 
szkicu dachu. Należy przy tym  uwzględnić 
wszystkie przeszkody oraz położenie i wymiary 
kolektorów (Rys. 4). 

Rys. 4: Wymiary kolektora dla planowania montażu. 
 
Przy planowaniu grupy  kolektorowej należy 
uwzględnić fakt, iż kierunek przepływu czynnika 
grzewczego jest ze strony lewej do prawej.  
 
Gdy chcecie montować równolegle grupy 
kolektorów jedną nad drugą, należy między rzędami 
pozostawić odstęp co najmniej o szerokości 
dachówki. Tylko w ten sposób zapewniony będzie 
późniejszy dostęp do obudowy i dolnej szyny, przy 
ewentualnej konieczności prac serwisowych np. 
wymiany pojedynczej rury. 
 
Rozpakowywanie kolektora 
 
Przy rozpakowywaniu kolektora istnieje zagrożenie 
uszkodzenia kolektora! Nie należy przecinać 
kartonu przy pomocy noża. 
 
Gdy macie już zamontowane elementy mocujące 
dla grupy kolektorowej, wyjmijcie pierwszy kolektor 
z jego opakowania. Przy tym należy usunąć taśmę 
z opakowania i zdjąć pokrywę opakowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Kontrola wizualna 
 
Po rozpakowaniu należy przeprowadzić kontrolę 
wizualną. Należy sprawdzić, czy kolektor nie został 
uszkodzony podczas transportu. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na to, czy nie uległy 
uszkodzeniu rury. 
 
Gdy stwierdzicie, że jedna lub kilka rur jest 
uszkodzonych, nie należy używać takiego 
kolektora! O fakcie tym należy poinformować 
Waszego dostawcę. 
 
Transportowanie kolektora na dach.    
 
OSTRZEŻENIE, ZAGROŻENIE OBRAŻEŃ: 
 
Zagrożenie obrażeń wskutek stłuczenia szkła. Nie 
należy chwytać kolektora za rury. 

Rys. 5: Kolektor chwytać tylko za mocowania. 
 

Przed przetransportowaniem kolektora 
na górę, upewnić się czy kolektor można 
niezawodnie zamocować. Należy również 

upewnić się, czy żadna osoba nie przebywa w 
strefie występowania zagrożenia poniżej drabiny. 
 
W czasie transportowania na górę należy zwracać 
uwagę na to żeby nie uderzyć kolektorem w 
przedmioty znajdujące się na dachu jak np. rynny 
dachowe lub występy. Przed transportowaniem 
kolektora na dach należy zdjąć klamrę połącze-
niową, która przyklejona jest do górnego kątownika 
mocującego i należy zabrać ją na dach. 
 
Następnie należy przenieść kolektor na dach. Do 
tego potrzebne są dwie osoby. Jedna osoba chwyta 
kolektor w górnej części, a druga osoba w dolnej 
części, każdorazowo za kątownik mocujący (Rys. 5) 
 
Montowanie pierwszego kolektora 
 
W zależności od warunków miejscowych montaż 
grupy kolektorowej można rozpocząć z prawej lub 
lewej strony. Dalszy opis dotyczy montażu 
rozpoczynającego się z prawej strony. 
 
 
 
 
 

Najpierw należy włożyć kolektor w górną szynę. 
Przesunąć go bez przechylania [ustawiania 
skośnego] aż do końca planowanej grupy 
kolektorowego. U dołu kolektor musi równomiernie 
przylegać do dolnej szyny. (Rys. 6). 
 

Rys. 6: Osadzenie kolektora na szynach 
montażowych.  
 
Wyrównać położenie kolektora i przykręcić go na-
stępnie do szyn śrubami u góry i u dołu, każdorazo-
wo stosując do tego celu śruby M8 lub M10 (Rys. 7) 

Rys. 7:  Przykręcanie kolektora śrubami 
 
Z lewej i z prawej strony usunąć z przyłączy 
kolektora kołpaki ochronne  (Rys. 8). 

Rys. 8:  Usuwanie kołpaka ochronnego z przyłącza.     
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Założyć klamrę połączeniową, która została 
uprzednio zdjęte podczas rozpakowywania. Klamrę 
na lewym przyłączu należy tak założyć, żeby 
zaskoczyła ona w swoim dolnym położeniu i żeby 
wystawała ok. 2 cm ponad obudowę (Rys. 9). 
 
Klamra połączeniowa służy do ustawiania odstępu 
między kolektorami i do zabezpieczania. 

Rys. 9: Zakładanie klamry połączeniowej 
 
Montowanie kolejnych kolektorów   

 
Teraz należy rozpakować następny kolektor, 
przenieść go na dach i założyć go tak jak pierwszy 
kolektor na szyny montażowe. Przesunąć go w 
prawo do pierwszego kolektora w taki sposób, żeby 
w górnej części przyłącza były złączone ze sobą 
(odstęp między elementami obudowy ok. 2 mm, 
ustalony przez klamrę) i żeby dolne profile 
przylegały do siebie (Rys. 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10:  Kolektory dosunąć do siebie 
 
Następnie wcisnąć ostrożnie tak daleko klamrę 
żeby nie wystawała już ona z obudowy (Rys. 11). 
 

Rys. 11: Wciskanie klamry połączeniowej 
 
Przymocować śrubami drugi kolektor do szyn u 
góry i u dołu. 
 
W celu zamontowania kolejnych kolektorów, należy 
powtórzyć opisany wyżej proces montażu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



2.  Wskazówki dotyczące 
uruchomienia            
 
Warunki eksploatacyjne 

 
Kolektor powinien być uruchamiany tylko 
wtedy gdy nie zawiera on powietrza [gdy 
został odpowiednio odpowietrzony] , i po 

kilku dniach eksploatacji należy kolektor ponownie 
odpowietrzyć. Nie odpowietrzony całkowicie obieg 
solarny może spowodować poważne zakłócenia w 
działaniu! 
Kolektor powinien pracować tylko w zamkniętym 
obiegu solarnym, w którym w najwyższym punkcie 
instalacji zamontowany jest odporny na wysokie 
temperatury, szybkodziałający odpowietrznik 
przeznaczony dla instalacji solarnych. 
 
Kolektor powinien być napełniany tylko nośnikiem 
ciepła podanym w danych technicznych i tylko z 
napełnieniem takim nośnikiem ciepła powinien być 
eksploatowany. W żadnym przypadku nie powinien 
być napełniany wodą i eksploatowany z takim 
napełnieniem. Zastosowane naczynie wyrówna-
wcze (wersja do układów solarnych) musi być 
zaprojektowane w zakresie 8 do 10 litrów na każdy 
moduł ETC 16. W przypadku większych instalacji 
może być potrzebne wstępne naczynie 
wyrównawcze przed naczyniem wyrównawczym. 
Prosimy o skonsultowanie się w tej sprawie z 
siedzibą firmy EWFE - Polonia.  
 
Maksymalnie można połączyć szeregowo w 
uprzednio opisany sposób dwanaście modułów 
rurowych kolektorów próżniowych ETC 16. W 
przypadku montażu większej ilości kolektorów niż 
dwanaście modułów w jednym układzie muszą być 
grupowane w zestawy równoległe w maksymalnej 
ilości po 12 sztuk. 
 
Przy połączeniu równoległym większej ilości grup 
kolektorów należy zapewnić równomierny przepływ 
w poszczególnych grupach. Układ Tichelmanna 
jako prawidłowe połączenie nie wystarcza z reguły 
przy małych pojedynczych zestawach, ponieważ 
spadek ciśnienia w poszczególnych grupach jest 
zbyt mały i istnieje zagrożenie, że przez którąś 
grupę kolektorów nie będzie się odbywał 
prawidłowy przepływ. Dlatego zalecamy zamonto-
wanie na wypływie z grupy kolektorów stałego lub 
regulowanego zaworu przepływu.  
 
Droga przepływu do zaworu bezpieczeństwa musi 
być zawsze otwarta. Tylko w taki sposób będzie 
można uniknąć powstania niedopuszczalnie 
wysokiego ciśnienia w układzie. Należy mieć na 
uwadze, żeby zawór bezpieczeństwa otwierał się 
przy ciśnieniu maksymalnym 6 bar. 
 
W stanie bezruchu systemy kolektorowe zasadni-
czo są bardzo gorące. Wówczas aż do poziomu 
piwnicy mogą występować w przewodach rurowych 
temperatury przekraczające 100 oC. Z tego względu 
należy stosować elementy konstrukcyjne odporne 
na wysokie temperatury. 

 

Podłączenie kolektorów do obiegu 
solarnego 
 

Gdy kolektory przez dłuższy okres 
czasu w nienapełnionym stanie 
wystawione są na działanie promieni 

słonecznych, może dochodzić do nadmiernego 
nagrzewnia się ich wnętrza. Może to oddziaływać 
ujemnie na pokrycie absorbera. 
Należy przykryć [osłanić] kolektory, gdy 
bezpośrednio po zainstalowaniu  nie są one 
napełniane nośnikiem ciepła i nie są uruchamiane. 
Zabezpieczyć przykrycie przed zsunięciem się i 
usunąć przykrycie dopiero bezpośrednio przed 
uruchomieniem kolektora. 
 
Gdy wszystkie kolektory są odpowiednio 
zamontowane i prawidłowo ze sobą połączone 
należy wstawić z prawej strony na zasilaniu z grupy 
kolektorów złączkę przyłączeniową i ją zamocować. 
Połączyć złączkę z przyłączem na odpływie do 
instalacji grzewczej (Rys. 12). 

Rys. 12: Podłączenie na zasilaniu z kolektora 
słonecznego (przykład) 
 
Podłączyć również powrót z instalacji grzewczej 
(dopływ) grupy kolektorowej przy najbardziej 
zewnętrznym lewym kolektorze grupy kolektorowej. 
Zaizolować przyłącza zgodnie z wymogami dla 
systemów solarnych. 
 
Przy montażu rurowego kolektora próżniowego typu 
ETC 16 przejścia przez dach przewodów 
przyłączeniowych grupy kolektorowej powinny być 
wykonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami 
techniki, na przykład za pośrednictwem kształtki 
wentylacyjnej (Rys. 12) lub za pośrednictwem 
nieczynnego komina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kierunek przepływu

 



Napełnianie  
 
Rurowy kolektor próżniowy ETC 16 należy napełnić 
i eksploatować z nierozcieńczonym nośnikiem 

ciepła G-LS lub HTL firmy Tyforop. 
 
W każdym przypadku należy przestrzegać 
dane zawarte w karcie danych substancji 
stwarzającej zagrożenie wydanej przez 

firmę Tyforop. Przy napełnianiu i przy uruchamianiu 
instalacji należy przestrzegać odpowiednie 
wskazówki Waszego partnera współuczestni-
czącego przy tworzeniu Waszej instalacji solarnej. 
 
Gdy pusty kolektor przy napełnianiu jest bardzo 
gorący, może dojść do jego uszkodzenia. Dlatego 
nie należy napełniać instalacji solarnej, gdy 
kolektory wystawione są na bezpośrednie 
oddziaływanie promieni słonecznych lub gdy krótko 
przed tym były wystawione na takie oddziaływanie. 
W razie potrzeby należy kolektor osłonić co 
najmniej na jedną godzinę przed rozpoczęciem 
napełniania, aby mógł on ostygnąć. 
 
Przed uruchomieniem należy wykonać próbę 
szczelności i kolektor oraz instalacja solarna muszą 
być całkowicie odpowietrzone. Nie nadają się do 
tego celu ręczne pompy do napełniania, potrzebna 
jest do tego pompa strumieniowa (min. 800 W, 
wysokość tłoczenia 40 m). Przy tym ciśnienie 
napełnienia powinno wynosić 0,5 bar powyżej 
ciśnienia wstępnego panującego w naczyniu 
wzbiorczym przeponowym. 
 
W celu wstępnego odpowietrzenia pompa powinna 
pracować co najmniej 30 minut i powinna być 
kilkakrotnie wyłączana i włączana. Przy tym nośnik 
ciepła powinien przepływać do zbiornika otwartego 
przez kurek KFE (kurek kotła - napełniania oraz 
opróżniania), wbudowany na powrocie między 
wymiennikiem ciepła i pompą obiegową, i stąd 
nośnik ciepła powinien być ponownie wtłaczany 
przy pomocy pompy strumieniowej do instalacji 
grzewczej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalacja jest dobrze odpowietrzona gdy przez 
dłuższy okres czasu nie ma widocznych pęche-
rzyków powietrza w powracającym nośniku ciepła. 
 

Nieprawidłowe odpowietrzenie instalacji 
solarnej może doprowadzić do jej 
uszkodzenia. 

 
Szczególnie sprawdziła się do odpowietrzania 
armatura do napełniania i opróżniania, 
przedstawiona na poniższym rysunku: 
 

 

Rys. 13: Armatura do napełniania i opróżniania 
 
Następnie można uruchomić obieg solarny. Przy 
wykonywaniu wszystkich czynności należy 
przestrzegać wskazówki Waszego partnera 
współuczestniczącego w tworzeniu Waszego 
systemu solarnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3. Wskazówki serwisowe 
 
Wymiana uszkodzonych rur 
 
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa  
 
OSTRZEŻENIE, ZAGROŻENIE UPADKU Z 
WYSOKOŚCI: 

 
Przy pracach na dachu oraz przy 
wchodzeniu na dach i przy schodzeniu z 
dachu. Należy bezwarunkowo 

przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz należy stosować odpowiednie 
zabezpieczenia zabezpieczające przed upadkiem z 
wysokości. 
 
OSTRZEŻENIE, ZAGROŻENIE OBRAŻEŃ: 

 
Przy wykonywaniu prac na dachu istnieje 
zagrożenie, że mogą z dachu spadać 
narzędzia, elementy kolektora lub odłamki 
szkła, które mogą spowodować obrażenia 
znajdujących się na dole osób. 
Zagrodzić dostęp do strefy zagrożenia na 
poziomie gruntu przed rozpoczęciem prac 

i ostrzegać osoby znajdujące się w pobliżu lub w 
budynku. Zapewnić żeby dzieci przebywały z dala 
od miejsca występowania zagrożenia. Osoby 
niepowołane nie powinny wchodzić na dach. Gdy 
istnieją odłamki szkła należy je zebrać i nie 
dopuścić by spadały one z dachu. 
 
OSTRZEŻENIE, ZAGROŻENIE OBRAŻEŃ: 

 
Zagrożenie skaleczenia i uszkodzenia 
oczu odłamkami szkła przy usuwaniu 
uszkodzonych rur i zakładaniu nowych 
rur szklanych. Przy wykonywaniu tych 
prac należy nosić rękawice ochronne i 
okulary ochronne. 
 

OSTROŻNIE, ZAGROŻENIE POPARZENIA: 
 
Gdy bezpośrednio przed wymianą rur 
kolektor był wystawiony na oddzia-
ływanie promieni słonecznych, może się 

on znacznie nagrzać. Istnieje zagrożenie popa-
rzenia przy jego dotknięciu! Wymianę rur należy 
przeprowadzać tylko w dnach pochmurnych i nie w 
godzinach południowych lub osłonić kolektor przed 
oddziaływaniem promieni słonecznych na co 
najmniej jedną godzinę przed rozpoczęciem prac, 
aby mógł on ostygnąć. 
 
Kto może wymieniać rury? 
 
Wymiana uszkodzonych rur kolektora może być 
wykonywana tylko przez osoby,  którym ze względu 
na ich kwalifikacje zawodowe powierzono 
instalowanie oraz fachowe i niezawodne wykonanie 
prac montażowych lub serwisowych. 

 
Wymiana rur musi być wykonywana przez 
dwie osoby. 

Dopuszczone do użytkowania rury 
zamienne 
 
Należy wyłącznie stosować oryginalne rury 
zamienne ETC 16 firmy SCHOTT. Rury takie 
można sprowadzić za pośrednictwem firmy     
EWFE – Polonia  Nr katalogowy 5300041.  
 
Nie należy próbować naprawiać uszkodzonych rur, i 
nie należy stosować jakichkolwiek innych rur 
zastępczych niż oryginalne rury zamienne produkcji 
firmy SCHOTT. Rury innych producentów mogą 
spowodować uszkodzenie instalacji. Zastosowanie 
takich rur może spowodować utratę gwarancji. 
 

Potrzebne narzędzia    
 
Do wymiany rur kolektora potrzebny jest kawałek 
czystej, miękkiej tkaniny oraz wkrętak oraz 
odpowiedni klucz do śrub z łbem walcowym o 
gnieździe sześciokątnym SW 4 i SW 6. 
 

Doprowadzić instalację do stanu 
bezciśnieniowego 

 
Przed wymienieniem uszkodzonych rur 
należy doprowadzić instalację solarną do 
stanu bezciśnieniowego. Przy tym należy 

postępować zgodnie z wskazówkami podanymi w 
Instrukcji instalacji solarnej. 
 
Instalacja musi być wyłączona i zabezpieczona 
przed ponownym włączeniem. Musi być ona 
również wyłączona z działania elektrycznie i może 
ona być włączona ponownie w działanie dopiero 
wówczas, gdy zakończona została wymiana rur 
zgodnie z opisem i założona została nowa rura. 
 

Usuwanie uszkodzonej rury   
 
Przed wejściem na dach rozpakować rurę 
zapasową i  przenieść na dach rurę, wszystkie 
dostarczone wraz z nią części (uszczelki, smar). 
Kawałek miękkiej tkaniny nie wchodzi on do 
zakresu dostawy.  
 
Najpierw przy pomocy klucza do śrub z łbem walco-
wym o gnieździe sześciokątnym SW 4 poluzować 
obie śruby u dołu przy szynie mocującej „Z”, jednak 
nie należy ich wykręcać całkowicie (Rys. 14). 
Przesunąć w kierunku dachu znajdującą się z tyłu 
blachę przytrzymującą rury kolektora, tak żeby rury 
nie były już więcej przytrzymywane u dołu. 

Rys. 14: Poluzować śruby przy szynie mocującej „Z” 
 

 

 

 

 

 

 

 



Następnie usunąć przy pomocy wkrętaka 4 wkręty 
osłony u góry kolektora i zdjąć osłonę wraz z 
izolacją (Rys. 15). Usunięte elementy odłożyć na 
bok w taki sposób by nie spadły one z dachu. 

Rys. 15: Odkręcanie osłony 
    
Gdy uszkodzone rury znajdują się w bezpośrednim 
sąsiedztwie śruby mocującej M8 (Rys. 16), to 
należy poluzować śrubę przy pomocy klucza do 
śrub z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym 
SW 6, ponieważ w przeciwnym przypadku nie 
będzie można wyjąć rury. Nie wykręcać jednak 
śruby całkowicie. Gdy uszkodzona rura 
przykręcona jest sama, wykręcić śrubę całkowicie i 
usunąć ją. 
 
Nigdy nie należy jednak wykręcać obu śrub 
jednocześnie, ponieważ wówczas kolektor nie 
będzie przytrzymywany!     

Rys. 16: Gdy zachodzi taka potrzeba zwolnić śruby 
mocujące 
 
Teraz przytrzymać uszkodzoną rurę ręką przy 
kołpaku z tworzywa sztucznego i drugą ręką 
przesunąć na bok suwak z tworzywa sztucznego, 
który przytrzymuje rury na kolektorze (Rys. 17). 
Usunąć suwak z kolektora. 

Rys. 17: Przesunąć na bok suwak z tworzywa 
sztucznego, jednocześnie przytrzymując rurę 
 
 
 
 
 
 

OSTRZEŻENIE, NARAŻENIE NA URAZY: 
 
Ponieważ teraz rury nie są 
przytrzymywane przez kolektor, mogą 
się one ześlizgnąć na bok wskutek  

pochylenia i przy tym spaść z dachu. Istnieje 
zagrożenie zranienia osób znajdujących się na 
dole! Dlatego, przy następującym teraz 
zdejmowaniu rury, rura musi być przytrzymywana 
przez drugą osobę. 
 
Odcisnąć rurę od kolektora dwoma rękami        
(Rys. 18). W żadnym przypadku nie stosować 
narzędzia, ponieważ w przeciwnym przypadku 
kolektor mógłby ulec uszkodzeniu. 

 

Rys. 18: Odcisnąć rurę od kolektora, przy tym 
jednocześnie przytrzymać. 
 

Wymiana uszczelek "O-ring"      
 
Usunąć ostrożnie przy pomocy ręki lub kawałka 
tkaniny obie uszczelki "O-ring" na przyłączu 
kolektora, na którym nasadzona była rura (Rys. 19). 
Zwrócić uwagę na to żeby nie uszkodzić 
powierzchni uszczelniającej. 

Rys. 19: Usuwanie uszczelek "O-ring" 
 
Oczyścić przy pomocy kawałka tkaniny przyłącze 
kolektora. Nasunąć oba nowe uszczelki "O-ring": 
najpierw czarno-żółty i następnie czarny. Nasmaro-
wać przyłącze i uszczelki "O-ringi" dostarczonym 
smarem. Należy stosować do tego wyłącznie 
dostarczonego wraz z urządzeniem smaru. W 
żadnym przypadku nie należy stosować smarów 
mineralnych i bezwarunkowo należy 
postępować zgodnie z opisaną kolejnością! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Zakładanie nowej rury kolektora      
 
Teraz należy wziąć do ręki nową rurę. Wstawić rurę 
koncentryczną do przyłącza kolektora i następnie 
przesunąć rurę w kolektorze (Rys. 20). Zwrócić 
uwagę na to , żeby elementy z tworzywa 
sztucznego poruszały się bez przeszkód w rowkach 
i na występach przylegających części. Przesunąć 
jednocześnie rurę w górze i w dole na 
zamocowaniach kolektora. Zwrócić uwagę, żeby 
rury nie zostały wyciągnięte z płaszczyzny 
kolektora. Istnieje niebezpieczeństwo stłuczenia 
szklanej rurki wewnętrznej! 

Rys. 20:  Wkładanie nowej rury kolektora 
 
Zabezpieczyć rurę u góry przy kolektorze wsuwając 
dostarczony wraz z urządzeniem suwak z tworzywa 
sztucznego (Rys. 21). Gdy poluzowaliście jedną z 
dwóch śrub M8, należy ją dokręcić. 
 

Rys. 21: Wsuwanie nowego suwaka z tworzywa 
sztucznego 
 
Założyć ponownie osłonę z izolacją i przykręcić 
wkręty mocujące. Dosunąć w dolnej części 
ponownie do rur blachę przytrzymującą za szyną 
mocującą „Z”, tak żeby blacha przytrzymywała rury, 
i ponownie dokręcić obie śruby u dołu przy szynie 
mocującej „Z”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponowne uruchomienie instalacji 
 

Przy ponownym uruchomianiu należy 
przestrzegać  wskazówek podanych w 
instrukcji eksploatacji dla całego systemu 
– napełnianie i uruchamianie systemu. 

 
Przed ponownym uruchomieniem należy wykonać 
próbę szczelności i całkowicie odpowietrzyć obieg 
solarny oraz kolektor.  Nie nadają się do tego celu 
ręczne pompy do napełniania, potrzebna jest do 
tego pompa strumieniowa (min. 800 W, wysokość 
tłoczenia 40 m). Przy tym ciśnienie napełnienia 
powinno wynosić 0,5 bar powyżej ciśnienia 
panującego w naczyniu wzbiorczym przeponowym. 
 
W celu wstępnego odpowietrzenia pompa powinna 
pracować co najmniej 30 minut i powinna być 
kilkakrotnie wyłączana i włączana. Przy tym nośnik 
ciepła powinien przepływać do zbiornika przez 
kurek KFE (kurek kotła - napełniania oraz 
opróżniania), wbudowany na powrocie między 
wymiennikiem ciepła i pompą obiegową, i stąd 
nośnik ciepła powinien być ponownie wtłaczany 
przy pomocy pompy strumieniowej do instalacji 
grzewczej. 
 
Instalacja jest dobrze odpowietrzona gdy przez 
dłuższy okres czasu nie ma widocznych 
pęcherzyków powietrza w powracającym nośniku 
ciepła. 
 
Następnie można ponownie napełnić obieg solarny. 
Przy wykonywaniu wszystkich czynności należy 
przestrzegać wskazówki Waszego partnera 
współuczestniczącego w tworzeniu Waszego 
systemu solarnego. 
 
Kolektor należy tylko wówczas ponownie 
uruchamiać, gdy jest on dobrze odpowietrzony, i po 
kilku dniach eksploatacji należy kolektor ponownie 
odpowietrzyć. 
 
Usuwanie uszkodzonych rur 
 
W Niemczech uszkodzone rury kolektorów i 
materiały opakowania podlegają zwrotowi i są 
przekazywane do ponownego wykorzystania. Poza 
obszarem Niemiec należy zasięgnąć informacji 
odnośnie przepisów dotyczących usuwania 
odpadów. 
 
Przy usuwaniu odpadów należy uważać żeby nie 
skaleczyć się odłamkami szkła. W razie potrzeby 
należy używać odpowiednie rękawice ochronne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Demontaż   
 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
 
OSTRZEŻENIE, ZAGROŻENIE UPADKIEM Z 
DACHU 

 
Przy pracach wykonywanych na dachu 
oraz przy wchodzeniu na dach i 
schodzeniu z dachu istnieje zagrożenie 

spadnięcia z dachu. Należy bezwarunkowo 
przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz stosować odpowiednie urządzenia 
zabezpieczające przed upadkiem z wysokości 
 
OSTRZEŻENIE, NARAŻENIE NA URAZY 
 

Przy demontażu na dachu oraz przy 
wchodzeniu na dach i schodzeniu z 
dachu istnieje zagrożenie, że z dachu 
mogą spadać narzędzia, materiały 
montażowe lub może spaść z dachu 
kolektor i mogą zostać zranione osoby, 
które znajdują się poniżej. Zagrodzić 

dostęp do strefy zagrożenia na poziomie gruntu 
przed rozpoczęciem prac i ostrzegać osoby 
znajdujące się w pobliżu lub w budynku. Zapewnić 
żeby dzieci przebywały z dala od miejsca 
występowania zagrożenia. Osoby niepowołane nie 
powinny wchodzić na dach. 
 
OSTROŻNIE, ZAGROŻENIE POPARZENIA: 

 
Po bezpośrednim oddziaływaniu promieni 
słonecznych kolektor może się bardzo 
nagrzać.  Istnieje zagrożenie poparzenia 
się przy dotknięciu! Należy wykonywać 
demontaż na dachu tylko w pochmurne dni 
i nie należy wykonywać demontażu na 

dachu w godzinach południowych lub należy 
przykryć kolektor odpowiednią osłoną, co najmniej 
na godzinę przed rozpoczęciem prac. Również 
może się bardzo nagrzać nośnik ciepła. Należy 
unikać kontaktu z cieczą i podczas pracy przy 
gorących elementach należy nosić rękawice 
ochronne. 
 
Kto powinien wykonywać demontaż 
kolektorów? 
 
Demontaż rurowego kolektora próżniowego ETC 16 
powinien być wykonywany przez osoby, którym ze 
względu na ich kwalifikacje zawodowe powierzono 
instalowanie oraz fachowe i niezawodne wykonanie 
prac wykonywanych na dachu. 

 
Do wykonania demontażu potrzebne są 
dwie osoby. 
 

 

Doprowadzić instalację do stanu 
bezciśnieniowego 
 
Przed demontażem rurowych kolektorów 
próżniowych obieg solarny musi być doprowadzony 

do stanu bezciśnieniowego. Instalacja musi być 
wyłączona i zabezpieczona przed ponownym 
włączeniem. Musi być ona również wyłączona z 
działania elektrycznie. 

 
Postępujcie zgodnie z Instrukcją dla 
danego systemu. 
 

Odłączenie kolektora od obiegu 
solarnego 
 
Usunąć izolację przy dopływie i odpływie do grupy 
kolektorowej z prawej i lewej strony grupy      
kolektorowej. Wymontować złączki przyłączeniowe      
(Rys. 22). 

Rys. 22: Usuwanie złączek przyłączeniowych 
 
Demontowanie kolektorów  
 
OSTRZEŻENIE, NARAŻENIE NA URAZY: 

 
Przy demontażu nie zrzucać kolektora z 
dachu, lecz należy go znieść na dół! 
Rury mogłyby popękać na drobne 

elementy, a latające kawałki szkła i leżące na ziemi 
kawałki szkła mogłyby kogoś skaleczyć. 
 
Nie chwytać kolektora za rury. Istnieje zagrożenie 
pęknięcia szklanej rury i doznania urazu! Przy 
przenoszeniu jedna osoba chwyta kolektor w górnej 
części, a druga osoba chwyta kolektor w dolnej 
części w każdym przypadku za elementy mocujące 
(Rys. 23). 

Rys. 23: Przy przenoszeniu należy chwytać kolektor 
za mocowania. 
 

 

 

 

 

 

 



U góry pomiędzy pierwszymi kolektorami wycisnąć 
z osłony przy pomocy wkrętaka klamrę 
połączeniową na około 2 cm (Rys. 24). 

 

Rys. 24: Wyciskanie klamry połączeniowej 
 
Teraz wykręcić śruby, którymi jest przymocowany 
kolektor, najpierw przy dolnej i następnie przy 
górnej szynie (Rys. 25) 

 

Rys. 25: Poluzowanie śrub mocujących 
 
Odsunąć na bok jeden kolektor od drugiego, tak 
żeby odłączyły się od siebie przyłącza (Rys. 26). 

Rys. 26: Odciąganie na bok kolektora 
 
Unieść kolektor z przodu z szyn i znieść go na dół. 
 
Zdemontować i usunąć pozostałe kolektory w 
sposób wyżej opisany. 
 
 
 
 
 

Przy usuwaniu nośnika ciepła należy 
postępować zgodnie ze wskazówkami 
zawartymi  w "Karcie bezpieczeństwa 

środka stwarzającego zagrożenie" wydanej przez 
producenta stosowanego nośnika ciepła (Tyforop). 
 
 
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z 
siedzibą firmy EWFE - Polonia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


