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Sistemul STH este o nouă generație de încălzitoare solare sub presiune 
integrate. Are tuburi vidate cu absorbție solară ridicată și un strat cu 
emisii scăzute care va absorbi radiația solară și transformă-l în căldură. 
Căldura se va transfera rapid în rezervor prin țevile introduse în tuburile 
de vid și va crește treptat temperatura apei din rezervor. Cu condiția să 
existe radiație solară, tuburile cu vid vor putea urmări soarele. Conducta 
de căldură conductivă unidirecțională permite tubului de vid să funcționeze 
cu o eficiență ridicată chiar și în climate extrem de reci și pe tot parcursul 
anului.

Rezervorul de încălzire solar sub presiune integrat de nouă generație STH 
este similar cu încălzitorul electric de apă. Poate rezista la presiunea apei 
din oraș și la presiunea crescută a apei după încălzire. Presiunea apei din 
oraș va împinge apa fierbinte. Tuburile evacuate absorb energia termică 
solară, apoi transferă căldura prin conductele încălzite către rezervorul de 
presiune și ridică temperatura apei din interiorul rezervorului. Tuburile 
evacuate nu intră în contact cu apa.

incalzitor solar de apa

boiler electric/gaz sau boiler mic

Schema familiei cu boiler pe gaz, racord cazane mici.

Dragă client,

Felicitări pentru achiziționarea încălzitorului de apă solar de înaltă 
eficiență JRH. Pentru a obține performanțe superioare și eficiență optimă, 
acesta trebuie instalat corect, conform acestor instrucțiuni. Vă recomandăm 
să apelați la serviciile unui instalator autorizat.

Una dintre caracteristicile cheie ale sistemului JRH STH este ușurința de 
instalare. Acest manual oferă un ghid clar de instalare pas cu pas. Dacă 
întâmpinați probleme care nu sunt acoperite de aceasta manual în timpul 
instalării, vă rugăm să contactați instalatorul acreditat JRH sau 
reprezentantul dumneavoastră.

     

Schița de principiu

vaporii fierbinți se ridică 
la vârful conductei de încălzire

priza
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rezervor interior
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conductă termică de cupru

Aripioare din aluminiu

lichid mediu

Vaporii răciți se lichefiază și revin în partea de 
jos a conductei pentru a repeta ciclul

Material rezervor interior: oțel inoxidabil SUS304-2B

Dimensiunea tubului de vid al conductei de căldură: 58*1800mm

Presiune de lucru: 6 bar

Temperatura zilnică a apei calde: 45-90⁰C

Producție zilnică de apă caldă: STH-150L(15L), STH-200L(200L), STH-300(300L)

Izolație: spumă poliuretanică

Păstrarea căldurii: 72 ore

Material exterior rezervor: PVDF

Cadru: oțel galvanizat mai gros

Mașină principală

Absorbant 

Avantajele boilerului solar sub presiune integrat
1. Spre deosebire de încălzitorul solar de apă fără presiune, încălzitorul 
de apă solar sub presiune poate rezista la presiune.
2. Fluctuația presiunii apei calde și a presiunii apei din oraș rezolvă 
problema temperaturii apei care nu este constantă în încălzitoarele solare 
fără presiune.
3. Depășește problema lipsei de presiune din cauza instalării la nivel scăzut.
4. Rezolvă problema inundațiilor care sunt cauzate atunci când regulatorul 
de nivel al apei este defect.

Vă rugăm să verificați manualul înainte de instalare

1. Cuvânt înainte

NOU ÎNCĂLZITOR DE APA SOLAR DE ÎNALTA PRESIUNE-STH
1. Pornire rapidă, poate fi conectată direct la apa orașului și funcționează 
automat.
2. Rezistă la presiune de max 10 bari.
3. Rezervorul de stocare și conductele de căldură sunt sigilate mecanic. 
Prin urmare, încălzitorul solar de apă poate funcționa în continuare chiar 
și cu mai multe tuburi rupte.
4. Rezervorul interior a fost testat la presiune ridicată.
5. Bine izolat cu spuma poliuretanică de înaltă densitate.
6. Poate fi instalat în serie sau în paralel ca sistem solar de apă caldă.
7. Poate fi conectat la un încălzitor de apă pe gaz și un cazan mic. De 
asemenea, se poate preîncălzi apa în avans.
8. Poate fi instalat oriunde (de exemplu, puteți instala încălzitorul solar 
de apă la parter și utilizați apa caldă la etajul trei).
 

Avantajele conductei de căldură
1. Transferă rapid energia termică. Utilizarea unui mediu special în 
conducta termică îi permite să transfere energia termică de mii de ori mai 
rapid decât cuprul.
2. Absorbantul extrem de eficient este cu 20% mai bun decât un încălzitor 
solar de apă obișnuit.
3. Tuburile evacuate nu se vor crăpa dacă nu există apă sau depuneri de 
apă în interiorul lor, chiar și la temperaturi de până la -40°C.
4. Rezistă la o presiune de până la 5,5 bari.
5. Poate funcționa în continuare chiar și cu mai multe tuburi rupte. Apa 
din rezervorul de stocare nu va curge.
6. Poate fi folosit in climate extrem de reci, cu conditia sa existe radiatii 
solare.

STH-150L
STH-200L
STH-300L

Gradul de vid ≤5*10-3pa     proprietatea acoperirii absorbante 0,93    Raportul de emisie: ≤0,08

Tranziție: ≤25⁰C                       Parametrii stagnarii tubului de vid: 230

Rezistenta la inghet: -40⁰C                                Durata de viață: 15 ani

Rezistență la vânt: 30 m/s (forță 11)                  Rezistență la grindină: 35 mm

Material din sticlă: sticlă borosilicată 3.3       Conductă de căldură: Tu1

Dimensiunea condensatorului: 14mm*65mm                   

Dimensiunea tubului de vid (mm): Φ58*1800mm

MANUAL DE INSTALARE

IMPORTATOR: UNITED TRADING EXPRESS SRL
ADD: BUCURESTI SECTOR 2, ROMANIA
TVA: RO040137695
WWW.JRH.RO
0310050752



6. Instalarea produsului

!

7. Instrucțiuni de produs

8.Warranty Ordinance

1. Curățarea suprafeței tubului 
și a reflectorului.
2. Verificați și reparați supapele.
3. Înlocuiți tubul sau conducta 
de căldură.
4. Verificați și reparați supapa 
T/P.

8. Depanare

Zi însorită, 
fără apă caldă
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1.Calea inferioară (colector)

2.Linia frontală

3.Tija laterală

4.Suport rezervor

5.Tirant fata

6.Picior de sprijin

7.Peste Rod

8.Triunghi fix

9.Picioare anti-vânt

10.Tanc

11.Tub de vid

12.Suport tub
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Avertizare!
1. Instalarea încălzitoarelor de apă la o poziție înaltă trebuie făcută cu 
precauție. Vă recomandăm să angajați un instalator certificat și să acordați 
atenție siguranței personale!
2. Vă rugăm să manipulați cu grijă atunci când transportați și instalați 
unitatea pentru a evita orice deteriorare în special a tuburilor de sticlă fragile.
3. Înainte de instalare, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de 
instalare. Angajați un instalator certificat care se va asigura că instalarea 
se face în strictă conformitate cu manualul de utilizare. În caz contrar, 
instalarea necorespunzătoare poate duce la vătămări corporale grave și 
daune materiale. Instalarea este împărțită în patru părți: instalarea cadru, 
instalarea rezervorului, instalarea tuburilor și racordarea conductei 
încălzitorului de apă.
Montare cadru
Încălzitorul solar de apă trebuie instalat sub lumina directă a soarelui și 
fixat cu sârmă galvanizată sau șuruburi de expansiune sau cimentat pe 
acoperiș. Materialele rezistente ar trebui să susțină cadrul.

[Instalarea rezervorului]
Cadrul trebuie asamblat complet înainte de a monta rezervorul de apă pe 
suportul rezervorului.
Așezați cele patru șuruburi de pe rezervor în suportul rezervorului, totuși, 
lăsați temporar șuruburile strânse. Acordați atenție direcției orificiilor 
tubului de vid de pe rezervor. Acestea ar trebui să fie în aceeași direcție 
unghiulară ca suportul tubului de pe calea de jos (colector). Fixați 
suporturile tuburilor pe șina de jos.

1.Glisați inelul impermeabil 
anti-praf pe aspirator

2. Scoateți capul conductei de 
căldură la aproximativ 20-30 cm

3. Acoperiți uniform 
condensatorul cu adeziv termic

4. Introduceți coada tubului de 
vid în jos în suportul tubului

5. Țineți conducta de căldură și 
forțați-o în soclul rezervorului

6. Introduceți tubul de vid în 
rezervor cu conducta de 
căldură

7. Montați suportul tubului și 
rotiți-l strâns pentru a fixa 
tuburile de vid

8. Reglați unghiul rezervorului 
și fixați strâns șuruburile pe 
suportul rezervorului

9. Glisați inelul anti-praf în 
poziția corectă

①Admisie  ②priza  ③incalzitor electric ④baton de magneziu

⑤senzor de temperatura  ⑥supapă T/P ⑦controlor

[Conexiuni la conducte]
Când conectați conducta de apă, utilizați țevi compozite speciale sau țevi 
reticulate pentru a reduce ruginirea. Țevile trebuie izolate pentru a reduce 
pierderile de căldură. Se recomandă fixarea țevilor pe suport sau clădire. 
În climatele reci, se poate adăuga o supapă de scurgere pentru a goli apa 
din conductă.

Priza de apă rece a noului încălzitor solar de apă sub presiune poate fi 
conectată direct la apa orașului. Funcționează la presiune înaltă, adică 
dacă presiunea de alimentare cu apă rece este stabilă, atunci apa caldă va 
avea aceeași presiune atunci când supapa de evacuare este deschisă.
Atenţie:
1. În timpul unei furtuni cu fulgere, vă rugăm să NU folosiți încălzitorul 
solar de apă. În timpul unui taifun sau uragan, rezervorul trebuie menținut 
plin.
2. Vara, dacă apa caldă nu este folosită mult sau temperatura apei este prea 
ridicată, acoperiți o parte din tuburile de vid. pentru a reduce încălzirea.

ACEST INCALZITOR SOLAR POATE FI UTILIZAT TOATA ZIUA IN 
ORICE SEZON. DURATA DE VIAȚĂ A ACESTUI PRODUS ESTE DE 
Peste 15 ANI, CU toate acestea, ÎN ACEASTĂ PERIOADA TREBUIE 
FĂRĂ ÎNTREȚINERE DUPA UMEAZĂ:
1. Curăţaţi tuburile de vid
    Dacă unitatea se află într-o zonă cu praf și uscat, tuburile solare și 
    plăcile reflectorizante vor colecta praful și, prin urmare, vor reduce 
    eficiența tuburilor solare și rata de reflectare. În funcție de condițiile 
    dumneavoastră, tuburile solare trebuie curățate la fiecare 6 până la 12 
    luni. Mai întâi curățați tuburile solare și placa reflectorizante cu apă cu 
    săpun și apoi spălați-o cu apă.
2. Curăţaţi cântarul de incrustaţii
    Dacă temperatura apei este prea mare sau dacă calitatea alimentării cu 
    apă nu este curată în zona dumneavoastră, sau dacă apa este folosită 
    direct din pământ cu impurități, toate acestea vor provoca depuneri de 
    calcar în rezervor. Acest lucru va afecta eficiența încălzitorului solar de 
    apă. În funcție de condițiile dumneavoastră, o persoană calificată va 
    trebui să curețe rezervorul și să schimbe bara de magneziu la fiecare 
    unul sau doi ani.

Dacă orificiul de evacuare T/P este blocat sever, atunci 
și este necesară o țeavă de evacuare suplimentară pentru 
a preveni ca presiunea internă a rezervorului să devină 
prea mare și să stropească apă fierbinte și poate duce la 
vătămări corporale sau daune materiale

[Modul montat pe acoperiș]

Componentă                    Cantitate

Încălzitoarele solare de apă pot fi conectate în serie sau în paralel
în sistemul colectiv de apă caldă.

[Instalarea tubului]

the
rm

al g
lue

VINEA                     MOTIVE                                        SOLUȚII

Îndepărtați obstacolele sau 
mutați încălzitorul solar de 
apă un loc fără niciun obstacol.

1. Suprafața tubului de vid are praf 
gros.
2. Supapele de evacuare fierbinte au 
scurgeri sau nu pot inchide bine.
3. Tubul de vid sau conducta de 
căldură este deteriorată.
4. Supapa T/P de pe rezervorul 
principal de apă nu poate se închide 
făcând apa să curgă în continuare.

1. Conductele îngheață în timpul 
iernii
2. Vremea este prea rece.

1. Izolați întreaga conductă
2. Folosiți împreună încălzitorul 
electric cu conducte izolate de 
apă.

①②

④⑤③
⑦

priza

orificiul de 
scurgere

admisie

înapoi

baton de magneziu

cadru de acoperiș plat

cadru de acoperiș în pantă

⑥

supapă T/P
capac incalzitor electric
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senzor de temperatura

Amplasarea încălzitoarelor de apă poate fi selectată în funcție de cerințele utilizatorului

A. B.

Admisie

priza

Partea frontală a încălzitorului solar 
de apă este obstrucționată de turnuri 
înalte / copaci / clădiri / garduri sau 
alte încălzitoare de apă care 
blochează lumina soarelui și fac ca 
temperatura apei să scadă.

Nu curge apa 
fierbinte in 
timpul iernii.
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