NÁVOD NA MONTÁŽ SLNEČNÝCH KOLEKTOROV
TYPU BASICX NA ŠIKMEJ STRECHE
o
o
SO SKLONOM 30 až 60
POKRYTOU KERAMICKOU ALEBO
BETÓNOVOU KRYTINOU

Tieto nosné konštrukcie slúžia pre montáž kolektorov typu Basicx 2.51 na šikmú strechu so sklonom
o d 30 o d o 60 o , s d re ve n ým kro vom a s rô znymi dr uh mi st re šne j k ry t in y.
V prípade iného typu krovu (konštrukcie strechy) alebo krytiny je potrebné vybrať inú nosnú
konštrukciu. Montáž kolektorov Basicx je možné urobiť pri použití 3 typov nosných konštrukcí:
1. nosnej konštrukcie pre 2 kolektory (hlavná),
2. rozšírenie pre 1 kolektor,
3. rozšírenie pre 2 kolektory
Výber správneho typu v závislosti od počtu kolektorov v jednom rade znázorňuje nižšie uvedená
tabuľka:
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1. Základné údaje
šírka
dĺžka
výška
plocha kolektora
plocha absorbera
hmotnosť

D [mm]
A [mm]
[mm]
[m2]
[m2]
kg

1060
2245
86
2,23
2,19
43

2. Montáž dolného radu hákov
- nosná konštrukcia pre 2 kolektory
Pred montážou dolného radu hákov je potrebné ich najprv zoskrutkovať (rameno a
platňu) a naplánovať ich vodorovné rozmiestnenie „A” na streche.

Basicx 2.51

80

Ak sa v mieste montáže háku nenachádza
krokva, je potrebné dodatočne namontovať
priečnu latu (tak ako na vedľajšom obrázku).
Rozmer laty a spôsob jej montáže je potrebné
k on z ul t o v ať s p r o j e k t a n t o m s t r eš n ej
konštrukcie.
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100

V mieste montáže je potrebné
demontovať 2 škridle.
Rám háku umiestniť v priehlbine krytiny
a ľahko priskrutkovať 2 skrutkami M8x20
(spodná časť háku nemusí byť
symetricky podopretá na krokve).
Spodnú časť háku priskrutkovať do
krokvy minimálne troma vrutmi 6x50mm
a jedným do laty.
Silno dotiahnúť skrutky M8x20 na háku
kľúčom č.13. Doplniť chýbajúce škridle
(na škridle ktorá bude založená na háku
sa doporučuje odstrániť zuby za účelom
lepšieho dosadnutia a zlepšenia
tesnosti).

3. Montáž hornej rady hákov
- nosná konštrukcia pre 2 kolektory
Naplánovať miesto montáže horného radu hákov, a to odmeraním vzdialenosti od
dolného háku - rozmer B
Basicx 2.51

Previesť montáž hákov tak isto ako v
bode 2
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170

200

4. Montáž vodorovných líšt
- nosná konštrukcia pre 2 kolektory
Namontovať vodorovné lišty ,
jednu do horného a druhú do
dolného radu hákov. Spojenie
lišty s ramenom háku je
potrebné urobiť pomocou
vratových skrutiek M10 x 30mm
+ podložky + matice. Spoj
dotiahnúť kľúčom č.17 ako na
obrázku.

5. Montáž horných držiakov do koľajníc v kolektore
- nosná konštrukcia pre 2 kolektory
Do hornej časti koľajnice kolektora
zasunúť kladivkovú skrutku M8x20mm
ľahko spojenú s držiakom. Držiak
presunúť približne 5 cm od hornej hrany
kolektora a zľahka dotiahnúť kľúčom č.13
ako na obrázkoch. Tak isto je potrebné
postupovať s ostatnými troma hornými
držiakmi.

6. Montáž dolných držiakov do koľajníc v kolektore
- nosná konštrukcia pre 2 kolektory
Do dolnej časti koľajnice
kolektora zasunúť kladivkovú
skrutku M8x20mm ľahko
spojenú s držiakom. Zmerať
skutočný rozostup E medzi
vodorovnými lištami .

Dolný rad hákov by sa mal nachádzať vo vzdialenosti (E+6 cm) od horného. Po jeho
nastavení silno dotiahnúť dolné držiaky.
Tak isto je potrebné postupovať s ostatnými troma dolnými držiakmi..
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7. Montáž kolektorov do vodorovných líšt
- nosná konštrukcia pre 2 kolektory
Uloženie kolektora na vodorovných lištách nosnej konštrukcie.

horný držiak

vodorovná lišta horná

dolný držiak
vodorovná lišta
dolná
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Medzi prvým a druhým kolektorom nechať odstup tak aby na protiľahlých zo sebou
zberných rúrach bolo možné nasadiť prsteňovú rýchlospojku O22 x O22. Následne po
nasadení rýchlospojky je potrebné dotlačiť kolektory k sebe. Silno dotiahnúť rýchlospojku,
ale nie velmi silno aby nedošlo k zničeniu absorbéra.

Povoliť horné držiaky kolektorov, dotlačiť ich do vodorovnej lišty a následne silno
dotiahnúť použitím kľúča č. 13.
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8. Montáž rozšírenia o 1 kolektor
V prípade montáže väčšieho počtu kolektorov v jednej rade (viac ako dvoch) je
potrebné použiť sadu pre rozšírenie nosnej konštrukcie.
V prípade montáže 3 kolektorov v jednom rade, je potrebné vykonať postup montáže
po bod 4 tohoto návodu (ciže montáž 2 kolektorov) a následne:
od krajného háku C odmerať vzdialenosť 80-120 cm a namontovať horný a dolný hák
(ak je to možné tak najlepšie do krokvy, ak nie tak do laty spomenutej v bode 2).
Rozostup je potrebné vybrať tak, aby vzdialenosť medzi krajnými hákmi nebola
väčšia ako 3,2m a aby hák D sa nenachádzal za ťažiskom kolektora.

B

C

D

80-120

80-100

A

80-100

Namontovať vodorovné lišty a na jednej strane ich spojiť s nosnou konštrukciou pre 2
kolektory a na druhej s novonamontovanými hákmi. K spojeniu dvoch vodorovných
líšt je potrebné použiť spojku a 4 vratové skrutky M10 x 30mm + podložky + matice,
silno utiahnúť kľúčom č.17. Spojenie vodorovnej lišty s hákom je potrebné urobiť
použitím vratovej skrutky M10 x 30mm + podložky + matice, silno utiahnúť kľúčom
č.17.
spojenie vodorovnej lišty s
ramenom háku, vratovou
skrutkou M10x30
spojenie vodorovných lišt spojkou a
4 vratovými skrutkami M10x30

vodorovná lišta
rozšírenia o 1
kolektor

vodorovná lišta
rozšírenia o 1
kolektor

vodorovná lišta
nosnej konštrukcie
pre 2 kolektory

spojenie vodorovných lišt spojkou a
4 vratovými skrutkami M10x30
spojenie vodorovnej lišty s
ramenom háku, vratovou
skrutkou M10x30

Následne od bodu 5 postupovať ako pri montáži 2 kolektorov
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vodorovná lišta
nosnej konštrukcie
pre 2 kolektory

9. Montáž rozšírenia o 2 kolektory
spojenie vodorovnej lišty s
ramenom háku, vratovou
skrutkou M10x30
krajný hák
nosnej konštrukcie pre 2 kolektory

posledný hák rozšírenia
o 2 kolektoy

vodorovná lišta
rozšírenia o 2
kolektory

vodorovná lišta
nosnej konštrukcie
pre 2 kolektory

prvý krajny hák
rozšírenia o 2
kolektoy

E

D

B

C

A

vodorovná lišta
rozšírenia o 2
kolektory
80-120

80-120

80-100

vodorovná lišta
nosnej konštrukcie
pre 2 kolektory

80-100

spojenie vodorovnej lišty s
ramenom háku, vratovou
skrutkou M10x30

V prípade montáže 4 kolektorov v jednej rade, je potrebné vykonať postup
montáže po bod 4 tohoto návodu (čiže montáž 2 kolektorov) a následne:
od krajného háku C odmerať vzdialenosť 80-120 cm a namontovať prvý horný a
dolný hák (ak je to možné tak najlepšie do krokvy, ak nie tak do laty spomenutej v
bode 2). Hak E namontovať vo vzdialenosti od 80 až 120 cm od háku D. Rozostup
je potrebné vybrať tak, aby vzdialenosť medzi krajnými hákmi A a E nebola väčšia
ako 4,2 m a aby hák E sa nenachádzal za ťažiskom kolektora.
Namontovať vodorovné lišty a na jednej strane ich spojiť s nosnou konštrukciou pre 2
kolektory a na druhej s novo namontovanými hákmi. K spojeniu dvoch vodorovných
líšt je potrebné použiť spojku a 4 vratové skrutky M10 x 30mm + podložky + matice,
silno utiahnúť kľúčom č.17. Spojenie vodorovnej lišty s hákom je potrebné urobiť
použitím vratovej skrutky M10 x 30mm + podložky + matice, silno utiahnúť kľúčom
č.17.
spojenie vodorovnej lišty s
ramenom háku, vratovou
skrutkou M10x30

vodorovná lišta
rozšírenia o 2
kolektory

spojenie vodorovných lišt spojkou a
4 vratovými skrutkami M10x30

spojenie vodorovných lišt
spojkou a 4 vratovými
skrutkami M10x30

Následne od bodu 5 postupovať ako pri montáži 2 kolektorov
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vodorovná lišta
nosnej konštrukcie
pre 2 kolektory

