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Beépítési Útmutató



Bramac Modul Napkollektor tetõhorog-készlete

Beépítéshez szükséges szerszámok

Gyorsvágó gyémántszemcsés vágókoronggal, fúrógép vagy csavarbehajtó, 
6 mm-es fafúró, Torx T40-es dugókulcs.           

Fon tos meg jegy zés:
A Bramac Modul Napkollektor be épí tése elõtt meg kell gyõ zõd ni ar ról, hogy a te tõ a be épí tés -
sel je lent ke zõ sta ti kai te rhe ket ké pes elviselni. Bi zony ta lan ság ese tén sta ti kus vé le mé nye szük -
sé ges.
A te tõ szer ke zet le gyen meg fe le lõ ál la po tú, ro var kár ok tól, kor ha dás tól, gom ba- és pe nész be teg -
sé gek tõl men tes. Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy az aláb bi ak ban be mu ta tott ké pek csu pán sz-
imbólikusak. A rög zí té sek pon tos meg ha tá ro zá sá hoz fi gye lem be kell ven ni az ér vény ben lé võ
szab vá nyo kat, elõ írá so kat.
Hely te len be épí tés vagy rög zí tés ese tén károk ke let kez het nek a kollektorban vagy an nak  tar tó -
szer ke zet ében, eset leg más épü let szer ke ze tek ben.

      �    1 db Kartondoboz
      �    2 db „Solar-tetõhorog”
      �    4 db Rögzítõcsavar 8 x 160 T40
      �    4 db Préselt falap 150 x 80 x 5 mm          

és és és vagy



A fe dõ anya got el kell tá vo lí ta ni,
majd a hor got hul lám völgy be kell
he lyez ni. Pro fil ma gas ság függ vé -
nyé ben szük ség le het a cso ma go -
lás ban ta lál ha tó fa lap ok
el he lye zé sé re.

Visszafedés elõtt a cserepek há-
toldán...

…a horog vastagságát ki kell mé-
lyíteni

… hogy a fedõanyagot a horog ne
emelje ki.
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A lyu ka kat elõ kell fúr ni, majd a
hor got leg alább két csa var ral, 70
mm mé lyen kell a szer ke zet hez
rög zí te ni.

Tetõhorog rögzítése



A fe dés vis  sza ál lít ha tó, mi u tán min -
den ho rog fel sze re lés re ke rült.

Tá vol ság * az ál ló 
Mo dul Napkollektor:
1450 és 1980 mm kö zött
Tá vol ság * a fek võ 
Mo dul Napkollektor nál:
440 és 970 mm kö zött

A hossz lyu kasz tás sal el lá tott sí ne -
ket füg gõ le ges irány ban két ho -
rog ra kell sta bi lan rög zí te ni.

Kapupántcsavar M8 x 20
Záróanya M8

Kész re sze relt füg gõ le ges sí nek.

A ke reszt hor do zó ba M8x30 mm-es
csa vart kell el he lyez ni.
Füg gõ le ges sí nen ként (lásd fent)
egy csa vart kell be húz ni.

A ke reszt hor do zót a füg gõ le ges sí -
nek re kell el he lyez ni. Eh hez a ko -
ráb ban be hú zott csa va ro kat a
füg gõ le ges sín 9 mm-es fu ra tá ba
kell he lyez ni.
Alul ról a sí ne ket egy M8-as
záróanyával kell rög zí te ni.

A ke reszt hor do zót a kol lek tor fel -
sõ ol da lán ha son ló kép pen kell fel -
sze rel ni.

Rögzítõsínek elhelyezése
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Az alu mí ni um tar tó kap csot te gye
fel a ke reszt hor do zó ra. Min den
kol lek tor két-két M8 csa var ral ren -
del ke zik a fel sõ és al só ol da lon, te -
hát kol lek to ron ként 4 da rab
tar tó kap csot kell el he lyez ni.

A bal ol da li kol lek tort kell el sõ ként
tar tó szer ke zet re he lyez ni.

Az alu mí ni um tar tó kap csot pon to -
san a csa var fö lött kell po zí ci o nál -
ni.
A kol lek tort a tar tó ka poccsal sta -
bi lan kell rög zí te ni.

Csa var: M8x30mm 
Alá tét: 8,4x16mm 

A kol lek tor fel sõ ré szén lé võ csa -
va ro kat szin tén rög zí te ni kell a tar -
tó kap csok kal.

Csa var: M8x30mm
Alá tét: 8,4x16mm 

A to váb bi kol lek to ro kat a 12. pont -
tól a 15. pon tig le ír tak sze rint kell
sze rel ni.

A kol lek to ro kat hid ra u li ku san egy -
más hoz kell kap csol ni. Ügyel ni kell
a tö mí tés el he lye zé sé re.

Kész re sze relt szer ke zet két da rab
Mo dul Nap kollektorral.

Ide á lis tá vol ság a ke re tek kö zött 31
mm, azon ban a moz gat ha tó
csat la ko zá sok mi att a tá vol ság
15-50 mm kö zött le het.
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Bramac Solar Divízió
Bramac Kft.
Tel.:  88/590-883
Fax:  88/590-777
E-mail: bramac-solar@bramac-solar.hu
Web:  www.bramac-solar.hu

Kurucz Máté
Solar szaktanácsadó
Mobil: +36 (30) 494-7539
E-mail: mate.kurucz@bramac.com
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