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 160 SOL-TECH/2.4 m2 & 2.5 m2 

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Δ ΚΔΡΑΜΟΚΔΠΗ  
 

ΛΙΣΑ ΤΛΙΚΩΝ 
 

1 ΠΡΟΦΗΛ ΥΖΜΑΣΟ  ΣΖΡΗΞΖ ΤΛΛΔΚΣΩΝ  983mm  TEM 2 

2 ΠΡΟΦΗΛ ΥΖΜΑΣΟ  ΣΖΡΗΞΖ ΤΛΛΔΚΣΩΝ  2054mm TEM 2 

3 ΠΡΟΦΗΛ ΥΖΜΑΣΟ  ΣΖΡΗΞΖ ΛΔΒΖΣΑ  978mm ΣΔΜ 1 

4 ΠΔΛΜΑΣΑ ΛΔΒΖΣΑ ΣΔΜ 2   (1L+1R) 

5 ΓΩΝΑΚΗ ΤΝΓΔΖ  TEM 6 

6 ΒΗΓΑ Μ8x20 ΔΞΑΓΩΝΖ ΣΔΜ 20 

7 ΓΩΝΗΑ ΣΖΡΗΞΖ ΤΛΛΔΚΣΖ ΣΔΜ 2 

8 ΡΟΓΔΛΑ Μ8x16 ΣΔΜ 48 

9 ΡΟΓΔΛΑ Μ8x28 ΣΔΜ 4 

10 ΠΔΡΗΚΟΥΛΗΟ Μ8 ΣΔΜ 24 

11 ΓΩΝΗΑ ΣΖΡΗΞΖ ΖΛΗΑΚΟΤ ΣΔΜ 4 

12 ΛΑΜΑ ΥΖΜΑΣΟ  ΣΔΜ 4 

13 ΡΑΚΟΡ ΥΑΛΚΟΩΛΖΝΑ  ΓΩΝΗΑΚΟ  22 → ¾˝ ΑΡΔΝΗΚΟ ΣΔΜ 2 

14 ΓΩΝΗΑ ΟΡΔΗΥΑΛΚΗΝΖ ¾˝ ΣΔΜ 1 

15 ΡΟΓΔΛΑ ΠΔΡΜΑΝΗΣΖ ΣΔΜ 4 

16 ΓΟΥΔΗΟ (ΛΔΒΖΣΑ) ΣΔΜ 1 

17 ΔΠΗΛΔΚΣΗΚΟ ΖΛΗΑΚΟ ΤΛΛΔΚΣΖ  ΣΔΜ 1 

18 ΩΛΖΝΑ INOX ΔΤΚΑΜΠΣΟ ΜΔ ΡΑΚΟΡ ΚΑΗ ΜΟΝΩΖ UV ΜΖΚΟ 2300 

19 ΩΛΖΝΑ INOX ΔΤΚΑΜΠΣΟ ΜΔ ΡΑΚΟΡ ΚΑΗ ΜΟΝΩΖ UV ΜΖΚΟ 850 

20 ΣΑΠΑ ½˝ ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ ΣΔΜ 1 

21 ΒΑΛΒΗΓΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 1.8 bar TEM 1 

22 ΒΑΛΒΗΓΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 8 bar ΣΔΜ 1 

23 ΒΗΓΑ Μ8x25 ΔΞΑΓΩΝΖ   ΣΔΜ 4 

24 ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΖΡΑ ΛΔΒΖΣΑ  1210mm TEM 1 

25 ΒΗΓA Μ5x10 ΣΔΜ 2 

26 ΡΟΓΔΛA Μ5 ΣΔΜ 2 

27 ΒΗΓΑ Μ8Υ10 ΔΞΑΓΩΝΖ  ΣΔΜ 4 

28 ΒΗΓΑ Μ8Υ15 ΔΞΑΓΩΝΖ ΣΔΜ 4 

29 ΘΔΡΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΛΗΣΡΑ 5 

30 ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ ΔΛΗΓΔ 5 
 

 

Η βάζε απηή είλαη ζρεδηαζκέλε γηα ηνπνζέηεζε πάλω ζε θεξακνζθεπή πξνζαλαηνιηζκέλε λόηηα. ε 

πεξίπηωζε ηνπνζέηεζεο ζε άιιν πξνζαλαηνιηζκό ε απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα κεηωζεί 

ζεκαληηθά. 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο εθαξκόδεηαη θαη ζε δηαθνζκεηηθή θεξακνζθεπή πάλσ ζε ηζηκεληέληα πιάθα. 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

 Ο θαηαζθεπαζηήο δελ θέξεη θακία επζύλε γηα δεκηέο πξνεξρόκελεο από ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε, ηνπνζέηεζε 

πνπ δε ζπκθσλεί κε ηηο νδεγίεο ηεο ζπζθεπήο ή θπζηθά θαηλόκελα. 

 Σν ζύζηεκα δελ πξέπεη λα ζθηάδεηαη από θηήξηα, δέληξα ή άιια εκπόδηα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Θα 

πξέπεη λα ιακβάλεηε ππ’ όςε όηη ν ήιηνο ην ρεηκώλα δηαγξάθεη ηξνρηά ρακειόηεξα απ’ όηη ην θαινθαίξη. 

 Ζ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ειηαθνύ ζα πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηό πην θνληά ζην ζεκείν ρξήζεο γηα λα 

κεησζνύλ νη απώιεηεο ζεξκόηεηαο ζηηο ζσιελώζεηο. Σαπηόρξνλα κεηώλεηαη θαη ν όγθνο ηνπ θξύνπ λεξνύ πνπ 

απαηηείηαη λα θαηαλαισζεί κέρξη λα θηάζεη ην δεζηό λεξό ζην ζεκείν ρξήζεο. 

 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΤΝΓΔΗ ΓΟΥΔΙΟΤ (ΛΔΒΗΣΑ) ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ 

 Δάλ ε πίεζε ηνπ δηθηύνπ ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο μεπεξλά ηα 5bar ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κεηά ην 

κεηξεηή λεξνύ, κεησηήο πίεζεο.  

 Ο ζεξκνζίθσλαο ζπλνδεύεηαη κε ηελ απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ βαιβίδα αζθαιείαο (22). Ζ βαιβίδα 

βηδώλεηαη ζην ζσιήλα ηνπ θξύνπ λεξνύ ηνπ δνρείνπ πάληα κε θιεηδί.  

 Απαξαίηεηε είλαη ε ηνπνζέηεζε ζθαηξηθνύ δηαθόπηε ζηε γξακκή ηνπ θξύνπ λεξνύ.  

 Ο ζεξκνζίθσλαο δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε ράιθηλα εμαξηήκαηα. Γηα ζύλδεζε κε δίθηπν 

ραιθνζσιήλσλ ρξεζηκνπνηήζηε ζπηξάι.    

 Οη ζσιήλεο δεζηνύ θαη θξύνπ λεξνύ ζα πξέπεη λα κνλώλνληαη γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηώλ θαη 

πξνζηαζία από παγεηό. 

 

Πξνζνρή: νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζηε βαιβίδα αζθαιείαο, ή αληηθαηάζηαζε ηεο κε άιιε ζέηεη ην πξντόλ εθηόο 

εγγύεζεο θαη ε εηαηξία δε θέξεη θακία επζύλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 
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ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΤΝΓΔΗ 

Ζ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε ηνπ ειηαθνύ ζεξκνζίθσλα πξέπεη λα γίλεη από αδεηνύρν ειεθηξνιόγν. 

Ζ ζύλδεζε κε ην ειεθηξηθό δίθηπν γίλεηαη κε θαιώδην παξνρήο 3x4mm
2
. Ζ γξακκή ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη από 

δηπνιηθό δηαθόπηε 20Α. Σν θαιώδην πεξλάεη από ηελ νπή δηέιεπζεο πνπ ππάξρεη ζην θάησ κέξνο ηνπ πώκαηνο 

ηνπ δνρείνπ θαη ε ζύλδεζε γίλεηαη μεβηδώλνληαο ην ειεθηξνινγηθό θάιπκκα ηνπ ιέβεηα ζηα άθξα ηνπ 

ζεξκνζηάηε 1 ε θάζε (L) θαη ζην 4 ν νπδέηεξνο (N) αληίζηνηρα.  Ζ γείσζε ζπλδέεηαη κε ηε βίδα ζηε θιάληδα ηεο 

αληίζηαζεο κε ην ζύκβνιν . Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζύλδεζεο βηδώζηε ην θάιπκκα θαη βεβαησζείηε γηα ηε 

ζηεγαλόηεηα ηνπ. 

 

ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΥΗΜΑΣΩΝ  

Α. πλαξκνινγήζηε ηελ βάζε ηνπ ειηαθνύ. 

Β. Αθαηξέζηε ηα θεξακίδηα ζηα ζεκεία πνπ ζα βηδώζεηε ηελ βάζε ζηε ζθεπή ζύκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

ζρήκαηνο. Οη 4 γσλίεο ζηήξημεο (11) ζα πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 30mm από ηνπο νξηδόληηνπο δνθνύο 

θξάηεζεο (ηεγίδεο) ησλ θεξακηδηώλ γηα λα κπνξνύλ λα βηδσζνύλ νη ιάκεο (12). Πνιύ κεγάιε πξνζνρή πξέπεη 

λα δίλεηαη ζηελ νξηδόληηα ηνπνζέηεζε ησλ γσληώλ ζηήξημεο (11) ε νπνία πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα 

ηκήκαηνο θνηινδνθνύ θαη αιθαδηνύ. ε πεξίπηωζε πνπ δελ γίλεη νξηδόληηα ηνπνζέηεζε, ε απόδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα κεηωζεί ζεκαληηθά. Σξνρίζηε ηα θεξακίδηα όπσο ζην ζρήκα γηα λα πεξάζνπλ νη ιάκεο (12). 

Γ. Αλεβάζηε ηελ βάζε ηνπ ειηαθνύ ζηελ θεξακνζθεπή θαη βηδώζηε ηελ πάλσ ζηηο ιάκεο (12). 

 Σνπνζεηήζηε ηνλ ιέβεηα θαη ζπλδέζηε κε ηα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα(13),(14),(15), θαη ηνπο αλνμείδσηνπο 

ζσιήλεο(18),(19). Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλερνύο αλνδηθήο πνξείαο ηωλ 

ζωιήλωλ. 
Ρπζκίζηε ηελ θιίζε ηνπ ιέβεηα όπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα θαη βηδώζηε ηνλ. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα 

αιθαδηαζηεί ώζηε θαηά ηελ πιήξωζε κε ζεξκηθό θνξέα λα επηηεπρζεί ζωζηή εμαέξωζε. 

Γ. Βηδώζηε θαη ζπλδέζηε ηνλ ζπιιέθηε,  

     Βηδώζηε ηνλ πξνθπιαθηήξα ηνπ ιέβεηα (24).  

Η ρξήζε ηωλ πξνθπιαθηήξωλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ ζωιήλωλ από ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία. 
Γηα ηελ δηέιεπζε ησλ ζσιήλσλ θαη γηα ιόγνπο ζηεγαλόηεηαο ηεο θεξακνζθεπήο ζπλίζηαηαη ε ρξήζε εηδηθώλ 

θεξακηδηώλ δηέιεπζεο ή θεξακηδηώλ εμαεξηζκνύ. 

 

 

ΠΛΗΡΩΗ ΜΔ ΘΔΡΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

Η πιήξωζε κε ζεξκηθό θνξέα ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε θαιπκκέλνπο ζπιιέθηεο. Γηα ηνλ ιόγν απηό ην 

ραξηόλη ζπζθεπαζίαο ηνπο ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη κεηά ηελ πιήξωζε. 

Ζ πιήξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ρσληνύ. Σν ζύζηεκα γεκίδεηαη πξηλ ηνπνζεηεζνύλ ε βαιβίδα αζθαιείαο 

1.8bar (21) θαη ε ηάπα ½˝ (20) ζην πάλσ κέξνο ηνπ δνρείνπ. Αδεηάζηε όιν ην ζεξκηθό θνξέα (27) ζην ζύζηεκα 

θαη ζπκπιεξώζηε κε λεξό, γεκίδνληαο αξγά, κέρξη ην ζύζηεκα λα γεκίζεη νινθιεξσηηθά θαη λα ηξέμεη κηθξή 

πνζόηεηα πγξνύ. Αθήλνπκε λα πεξάζεη έλα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη λα θύγεη ν εγθισβηζκέλνο αέξαο θαη 

ζπκπιεξώλνπκε κε λεξό. Δπαλαιακβάλνπκε ηελ ζπκπιήξσζε όζεο θνξέο ρξεηαζηεί. Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο 

πιήξσζεο δηαξθεί πεξίπνπ 20min. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε δεζηό λεξό γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο (π.ρ. ηελ πεξίνδν δηαθνπώλ) ζα πξέπεη λα θαιύπηεηε ηνπο ζπιιέθηεο θαηά πξνηίκεζε κε 

ιεπθό παλί ή θαηάιιειν θάιπκκα, γηα λα πξνζηαηέςεηε ην ζύζηεκα από ππεξζέξκαλζε. Ζ ελέξγεηα απηή είλαη 

πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ αύμεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ ειηαθνύ. 

Αλ ην ζύζηεκα ππεξζεξκαλζεί θαη εκθαληζηεί δηαξξνή ζεξκηθνύ θνξέα από ηε βαιβίδα αζθαιείαο ηνπ θιεηζηνύ 

θπθιώκαηνο, ηόηε ζα ρξεηαζηεί ζπκπιήξσζε αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο πνπ πξναλαθέξνληαη.  

 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΤΜΒΟΛΩΝ 

 Πξνζσξηλή ζύζθημε κε ην ρέξη  

 
Σειηθή ζύζθημε 

 Υξήζε ζηεγαλνπνηεηηθνύ πιηθνύ πδξαπιηθώλ ζπεηξσκάησλ 

 
Κνπή ησλ λεύξσλ ησλ θεξακηδηώλ ζηα ζεκεία πνπ ππνδεηθλύεηαη αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπο 
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