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Beskrivelse af sol panelen
Flade plade REGULUS KPG1-ALC sol paneler er be-
regnet til opvarmning af varmt vand til hushold, tilvarm-
ning og opvarmning af swimmingpoolen fra solstrålings-
energi. Solstråling går igennem glasset og bliver fanget 
af et virkningsfuld absorptionslag påført på aluminium-
sabsorber. Fra den overføres varmen til varmeoverfø-
rende væske. Absorberen er lukket i en kompakt ramme 
med kvalitets varmeisolering. Sol panelerne er beregnet 
til helårsdrift og derfor arbejder de i en adskilt primær-
kreds påfyld med frostfri varmeoverførende væske. 

Sol panelerne er ikke beregnet til direkte 
opvarmning af vandet. Bruges en anden varme-
overførende væske end producenten har fastsat 
kan der ske en uomstødelig beskadigelse af sol 

panelen.

Transport, manipulation og opbevaring
Sol panelerne transporteres i originale emballager, i 
oprejst position (stående på den kortere side) eller lig-
gende (vandret med glasset rettet opad), maks. 14 stk. 
på hinanden.
Manipuler altid med sol panelen på den måde, at glasset 
vender opad.
Kontroller omhyggeligt tilstanden af sol panelen efter 
dens modtagelse fra producenten eller transportøren. Til 
eventuelle senere reklamation af den mekaniske be-
skadigelse (ramme, glas, tilslutning) kan man ikke tage 
hensyn til.
Under opbevaring må sol panelen ikke være udsat for 
regn og dens absorber må ikke udsættes for solstrålin-
gen. 

Omfang af leveringen
1. KPG1-ALC solcelle
2. Betjeningsvejledning
3. Garantibevis
4. Registreringsprotokol om ibrugtagning af solvarme-

anlag (information for producenten) 

Almenanvisninger til sol panelens 
installation
Installation og ibrugtagning skal udføres af en uddannet 
person eller af et fagligfi rma. 
Under installationen og før ibrugtagningen skal sol pane-
lerne være tildækkede. 
Absorberen kan blive enormt opvarmet og 
medarbejderen der udfører installation kan blive 
eventuelt brændt. 
Før man påbegynder installationen af sol paneler er det 
tagbeklædningens producent og med tagkonstruktionens 
bæreevne. 
Monteringsmetode af sol paneler skal altid tage 
udgangspunktet i de lokale vilkår. Man skal altid tage 
hensyn til taghældning og vejrforhold i forbindelse med 
helheds belastning af solcellefeltet. Før installationen 
af sol paneler rådslå altid monteringsmetoden med en 

ekspert i statiske belastninger. 
Håndter altid sol paneler og tilbehør omhyggeligt 
under installationen. Fejl, der er forårsaget af 
upassende manipulation eller ufaglig installation kan 
ikke dækkes af garantien. Under installationen skal 
man overholde almenanvisninger og standarder for 
sundhedsbeskyttelse under arbejdet. Det drejer sig 
først og fremmest om bevægelse af medarbejder på 
bygningens tagfl ade og sikring af omgivelser mod 
uønsket fald af fremmede legemer. Under installationen 
af sol paneler skal der udelukkende anvendes 
REGULUS installationselementer. Brug af andre 
installationselementer er mulig udelukkende med et 
skriftligt samtykke fra REGULUS fi rmaet.
Indtil ibrugtagning af solvarmeanlag må sol paneler ikke 
udsættes for solstrålingen. Der truer beskadigelse af 
absorptionsfl aden.
Installation og brug af sol paneler skal udføres i overens-
stemmelse med denne vejledning og i overensstem-
melse med de tilhørende alment bindende forskrifter og 
standarder.

Placering
Sol panelen placeres udendørs. Ideelt placeres glas-
sets absorptionsfl ade mod syd, med afvigelser op til 45° 
(sydvest eller sydøst). For helårsdrift er den optimale 
hældning af sol panelen 40° - 50°, for sommerdrift er 
bedre mindre hældning (30°). 

Sol paneler installeres ifølge markering.
Sol paneler må installeres med vinkel minimalt 
15° og maksimalt 75°.

Placering af sol paneler på et skråt tag anbefales tæt-
test på tagryggen. Er sådan en løsning ikke mulig, skal 
der over for sol paneler installeres nødvendigt at stifte 
bekendtskab med vilkår af hindringer, der kan eventuelt 
hindre glidning af sneen. 
Det maksimalt tilladte tryk forårsaget af vind og sne ≤ 1,8 
kN/m2

Den maksimale belastning af vind– undertryk  ≤ 1,0 kN/m2

 ALMENANVISNINGER TIL INSTALLATION OG DRIFT
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Installationssæt for fastgørelse og tilslutning af KPG1-ALC sol paneler Kode
Tilslutningssæt for KPC solcellefeltet 
(3/4“ ydre indgang og 3/4“ ydre udgang med hylstret for solcelle varmeføler) 7710

Fastgørelsessæt for 1 stk. KPG 1 sol panel 
*[ på 4 kroge eller 2 støtter + 1 vindstøtte] 10538

Fastgørelses- og forbindingssæt for 2 stk. KPG 1 sol paneler
*[ på 6 kroge eller 3 støtter + 1 vindstøtte] 10539

Fastgørelses- og forbindingssæt for 3 stk. KPG 1 sol paneler 
*[ på 8 kroge eller 4 støtter + 1 vindstøtte] 10540

Fastgørelses- og forbindingssæt for 4 stk. KPG 1 sol paneler 
*[ på 10 kroge eller 5 støtter + 1 vindstøtte] 10541

* Fastgørelses- og forbindingssæt tjener til skabelse af hydraulisk forbundet solcellefelt fastgjort på to H-profi ler. 
De indeholder forbindingsskruning med isoleringen, to H-profi ler, monteringsmateriale for fastgørelse af sol 
paneler på H-profi ler. De indeholder hverken tagkroge eller vindstøtter og kors. Disse skal vælges fra følgende 
tabel ifølge tagtype og tagbeklædning.

Støtter og kors for installation på fl ade tage Kode
Vindstøtte inklusiv skruer for trekantsstøtter for fl ade tage 9563

Trekantsstøtte for holder for fl ade tage 45° 6859

Støtter for installation skrå tage Kode
Trekantsholder 25° for skrå tage 8805

Trekantsholder 45° for skrå tage 10094

Trekantsholder 60° for skrå tage 9631

Kroge for forskellige tagbeklædningstyper Kode
Aluminium krog for skifertag 6920

Aluminium krog for tagsten, valgfri højde 7013

Varmgalvaniseret stål krog for tagsten 7929

Aluminium krog for tagsten på spæret 6932

Rustfri krog for tagsten 6857

Rustfri krog for tagsten på spæret, inklusiv selvskærende skruer 10159

Skrue til tagbeklædning for fastgørelse af H-profi len 7320

 1. LEVERING AF INSTALLATIONSSÆT
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Pos. Betegnelse Kode
1 Flad solcelle 10336

2 Tagkrog med M8 skrue med hoved i H-profi len

6857 eller en 
anden ifølge 
tagbeklædnin-
gen

Trekantsholdere for justering af sol panelernes hældning, passende for kroge til skrå tage 
- vinkel 25°, 45° og 60°

8805,10094, 
9631

Forbindingsrørsystem

Fastgørelses- og forbindingssæt 
Antal af sol paneler (kode af hele sættet)

Kode af den 
enkelte del1 2 3 4

(10538) (10539) (10540) (10541)
3 Aluminium H-profi l 2 stk. 1,22 m 2,44 m 3,66 m 4,88 m 6949
4 M8 møtrik i H-profi len 4 stk. 6 stk. 8 stk. 10 stk. 6925
5 M8*18 skrue, med unbrak hoved 4 stk. 4 stk. 4 stk. 4 stk. 6926
6 Sol panelens holdebeslag 4 stk. 4 stk. 4 stk. 4 stk. 10522
10 Trykplade mellem 2 sol paneler - 2 stk. 4 stk. 6 stk. 10673
7 Sikring mod skridning af sol panelen 2 stk. 4 stk. 6 stk. 8 stk. 8279
8 Omløbere for forbinding af sol paneler - 2 stk. 4 stk. 6 stk. 7629
9 Isolering Ø 35-19 mm tyk 0,5 m 0,75 m 1 m 1,5 m 7188

Isoleringstape 0,8 m 1 m 1,5 m 2 m 7227

1
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 2. INSTALLATION AF SOL PANELER PÅ ET SKRÅT TAG 

Fig. 1 Installation af sol paneler på et skråt tag
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2.1 Forberedelse af installationen 
Inden installationen af sol paneler valg en egnet plads 
med hensyn til følgende:

•  tag orienteret mod syd
•  taghældning (25°- 45°)
•  afskygning af sol paneler er hindret
•  tilgængelig for service
•  tagets bæreevne
•  kortest mulig afstand mellem sol paneler og tanken / 

akkumuleringstanken
Endvidere hav parat nødvendig materiale, værktøj og 
sikkerhedsudstyr for arbejde på taget.
Informer dig om, om producenten af tagbeklædningen 
også tilbyder holderen og om installationen ikke bryder 
garantien på tagbeklædningen. 

2.2 Installation af kroge på et skråt tag 
Antal af kroge/ankre anvist i installationssæt for 
fastgørelse og tilslutning af Regulus sol paneler 
er dimensioneret for følgende belastning:

•  maks. trykbelastning forårsaget af vind og sne 0,7 kN/m2

•  maks. trykbelastning forårsaget af vind – undertryk 1,0 kN/m2 
Kunden/brugeren skal gøres opmærksom på denne vir-
kelighed inden installation af solcellesystemet. Kan man 
forvente, at i det pågældende område vil være større 
belastning end anvist ovenfor, skal man få vejledning af 
en ekspert i statiske belastninger og få forslag om større 
antal af kroge/ankre eller at træffe andre forholdsregler, 
som vil føre til en sikker fastgørelse af solcellefeltet. Fir-
maet Regulus bærer ingen ansvar for skader forårsaget 
af upassende fastgørelse af solcellefeltet. 

2.2.1 Installation af sol paneler ved hjælp af 
kroge på montageplanken
Inden installationen af kroge bagved montageplanker 
skal sikres følgende: 
•  længde af montageplanken skal overlappe mindst 

200 mm længden af montage aluminiumsprofi l for 

fastgørelse af solcellefeltet. 
•  bredde af montageplanken skal være mellem 100 til 

200 mm
•  tykkelse af planken skal være 30 mm
•  man skal opnå det, at montageplankens højde fra 

kontralægten er lige med lægtningens tykkelse (kan 
opnås ved at underlægge montageplanken – se fi g. 3)

Installationsfremgangsmåde
•  Fjern tagbeklædningen sådan, at montageplanker 

kan indlægges (omtrentlig plankeafstand 1600 – 1800 
mm). Er der teglsten, er det tilstrækkeligt at skubbe 
dem i montageplankens længde (se fi g. 4).

40

30
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30

Montageplanken
Lægtning

Kontralægte
Spær

Sikkerheds vandisolering
Underlag af montageplanken

Antal af solceller    Helhedslængde Antal af kroge

2 238 cm 6

3 361 cm 8

4 482 cm 10

5 603 cm 12

6 724 cm 14

Plads for montageplanken

Kontralægte
Spær

Lægtning

Fig. 3: Montageplankens underlag 

Fig. 4: Afdækning af plads for fastsættelse af    
          montageplanken 

Fig. 2: Fastgørelse af tagkroge 
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•  Fastgør montageplanker til spærene sådan, at resul-
tatet af krogplaceringen svarer omtrent til positioner 
anvist på fi gur 2. Samtidigt skru montageplanker i den 
højde, at tagkrogen ikke hindrer placeringen af teglste-
nen i den korrekte overlap. (se fi g. 8).

•  Hæng tagkrogene på montageplanken ifølge placerin-
gen vist på fi gur 2. 

•  Skru krogene ved hjælp af rustfrie skruer.

2.2.2 Installation ved hjælp af kroge på spæret
Ved teglstenstag er det muligt at anvende kroge til spær. 
Der kan vælges fast (ikke justerbar) rustfri krog (fi g. 7a) 
eller aluminium justerbar krog (fi g. 7b), som muliggør 
horisontal forskydning på fastgørelsespladen. Ved denne 
krogtype kan der endvidere justeres også højde af 
fastgørelse af basis H-profi len.

Installationsfremgangsmåde
• Fjern tagbeklædningen på de steder, hvor krogene skal
  installeres (fi g. 5). Afstanden mellem tagkrogenes
  montagesteder er defi neret på fi gur 2.
• Skær kontralægten som holder 
  sikkerhedshydroisoleringen.
• Før selve installationen underlæg krogene ifølge  
  tykkelse af lægtningen og kontralægten sådan, at de   
  installerede kroge ikke hindrer den korrekte placering af 
  teglstenen.
• Skru justerbar aluminium tagkrog til spæret og skyd 
  den i rillen i vandret retning sådan, at den ikke hindrer 
  den korrekte placering af teglstenen. Er der installeret 
  ikke-justerbar rustfri krog, er det nødvendigt at 
  tilrettelægge dens position inden fastgørelsen.
• Alle andre tagkroge fastgøres på den samme måde.
• Under installationen af krogene behold den parallele 
  retning med tagbeklædningen (vandret).

2.2.3 Installation ved hjælp af kroge på 
         skiffer-, spån- eller bliktag
• Beregn de enkelte steder for fastgørelse af tagkrogene   
  ifølge antallet af sol paneler (fi g. 9). Vælg steder for 
  installationen, hvor krogene er tilstrækkeligt forankret i 
  tagkonstruktionen (spæret eller en anden bjælke).
• Påfør passende silikone kit på kontaktfl aden (som 
  støder op til tagbeklædningen) før man lægger og 
  fastgører krogen på grund af beskyttelse mod sivning 
  af vandet, eventuelt brug tætningsmåde ifølge 
  anbefaling af tagbeklædningsproducent.
• Placer hver krog på tagbeklædningen og fastgør den
  tilstrækkeligt med rustfrie skruer.

Er tagbeklædningen produceret fx af kobber 
eller overzinket, skal krogenes kontaktfl ade 
isoleres ved hjælp af passende skiver (gummi) 
Ellers truer der kontaktkorrosion. 

2.2.4 Installation ved hjælp af skruer 
        til tagbeklædning for fastgørelse 
        af H-profi len
Denne installationsmåde bruges oftest for bølgeprofi lere-
de bitumen tage Gutta eller Onduline og for tagbeklæd-
ningen af andre producenter, eller for tage af bølgeprofi -
leret eternit og blik. 

Kontralægten Spæret

Lægtningen

Sikkerheds vandisolering

        a�

Installationsfremgangsmåde:
• Ifølge antallet af sol paneler beregn de enkelte steder 

for forboring af huller og følgende installation af skruer 
i tagbeklædningen (fi g. 6f). For installation af skruer 
forbor huller med diameter ca. 6 mm i spæret eller en
anden bjælke. 

Huller i bølgeprofi leret tagbeklædning bores
altid gennem bølgens top, ikke i dalen, så at der 
mindskes mulighed for sivning af nedbør gen-
nem beklædningen.

• Skru gevindskruen med skruenøglen nr. 7 ind i spæret 
eller et andet tilstrækkeligt massivt tagkonstruktions 
træelement (se 2.2.3).

•Efter skruning af gevindskruen beklæd den med 
     gummitætning (fi g. 6f) og ved hjælp af skiven og 
     møtrikken tætnes gennemgangen gennem 
     tagbeklædningen.
•U-profi len monteres på gevindskruen mellem to 
     møtrikker med fjederskiven (fi g. 9).
•På den anden side af U-profi len skal der endvidere 
     installeres M8 skruen med hovedet i H-profi len. 
     Skruens hoved sættes først i rillen i H-profi len,  
     bagefter skrues skruen med H-profi len fast ved hjælp 
     af møtrikken med låseskiven til U-profi len.

Fig. 5: Fastgørelse af montageplanken og tagkrogene 

Fig. 6: Afdækning af pladsen for installationen af krogen



8

100

ø 
9

80

100

40

40

140−160

290

99

40

79−99

65.5

Ø 6
(138)

70

58

300

100

35

 2× Ø6

806

150

120

136−156

65.5

40

Ø  9

54

56
180

Ø 6

6

228 78−98
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f) Skruen i tagbeklædningen og dens korrekte fastgørelse til 
H-profi len

KORREKT

10 - 30 mm

Fig. 8: Korrekt krogposition ved teglsten

c) Rustfri tagkrog eller af overzinket 
stål for bølgeprofi lerede teglsten 

a) Rustfri tagkrog til spæret for bølgeprofi lerede teglsten 
inklusiv skruer

b) Aluminium tagkrog for bølgeprofi lerede tegl-
sten til spæret  

d) Aluminium tagkrog for bølgeprofi -
lerede teglsten med justerbar højde

e) Aluminium tagkrog for blik- eller 
skifertag   
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2.3 Installation af H-profi ler på tagkroge
• Forbered to H-profi ler i den længde, der svarer til 

antallet og type af de installerede sol paneler. 
• Vend skruernes formede hoveder (fi g. 9) på den 

måde, at det er muligt at indsætte H-profi ler i dem, el-
ler indsæt først skruehoveder i H-profi len og følgende 
fastgør dem til tagkrogene. Brug låseskiver for at sikre 
møtrikkerne.

• Udlign H-profi ler sådan, at de ligger parallelt med 
teglsten. Diagonaler mellem H-profi ler skal have den 
samme længde: D1 = D2 (fi g.10)

• Bagefter efterskru møtrikker ved fastgørelses skruer.

2.4 Installation af sol paneler 
Under installationen af sol paneler er det nød-
vendigt at tildække dem.

Installationsfremgangsmåde:
• Indsæt sikringer mod skridning af sol paneler ind i den 

nedre H-profi l (fi g. 11), altid 2 sikringer på en solcelle.
• Sikringer mod skridning placeres i H-profi len sådan, at 

de har afstand ca. 100 mm fra sol panelernes kant.
•   Læg den første solcelle forsigtigt på H-profi ler og 

udlign den i sikringer.
Sol paneler skal placeres på H-profi ler med 
mærket opad. Afstanden mellem nedre 
solcellekant og nedre kant af nedre H-profi len 
udmunder fra konstruktionen og sikringers 
størrelse.Den nedre solcellekant er ca. 75 mm 
lavere.

• Afstanden mellem sol panelens sidekant og enden af 
H-profi len er: B = 35 mm (fi g. 12)

tagkrog

H-profilen

M8 skrue med hoved i
H-profilen

����������

�	

�


Fig. 9: Fastgørelse af H-profi len på kroge 

Fig. 10: Udligning af basisprofi ler 

Fig. 11: Påsættelse af sikringer mod skridning 

Sikring mod skridning

H-profil

~100 mm 
B      

~100 mm

Fig. 12: Afstande af sikringer mod skridning 
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• Indsæt møtrikker ind i begge H-profi ler (fi g. 13). Læg 
holdebeslagene på H-profi ler og fastgør dem til sol 
paneler ved hjælp af M8×16 skruer. 

• Læg den næste solcelle med en tilstrækkelig afstand 
ved siden af. Bagefter påsæt forbindingsskruning (fi g. 
14, pos. 9), skyd sol panelen inden den stopper. Hold 
skruning med en fl ad nøgle, så at den ikke drejer og 
stram møtrikker til. Mere information i kapitlet „5. Hy-
draulisk tilslutning“.

• Fortsæt med installation af andre sol paneler på den 
samme måde (se side 14).

48 

6
7
5

For gennemgang af tilslutningsrør gennem tagbeklædningen brug fx udluftningsteglsten, hvis hul kan tilpasses ifølge 
størrelse af røret med isoleringen. For gennemgang af røret gennem tagbeklædningen skal der overholdes vilkår 
fastsat af beklædningens producent.

   3. GENNEMGANG AF FORBINDINGSRØR GENNEM TAGET

5 – M8 møtrik i H-profi len 
6 – M8×16 skrue med unbrak hoved 
7 – Sol panelens holdebeslag

Fig. 13: Installation af holdebeslaget 
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4.1 - Oversigt
Pos. Betegnelse Kode
1 Flad solcelle 10336

2 Trekantsstøtte

Antal af sol paneler (nødvendig antal af støtter) 

6859
1 2 3 4

(2) (3) (4) (5)
3 Vindstøtte inklusiv skruer i trekantsstøtte på et fl adt tag 9563

Forbindingsrør
Fastgørelses- og forbindingssæt

Antal af sol paneler (kode af hele sættet)
Kode af den 
enkelte del1 2 3 4

(10538) (10539) (10540) (10541)
4 Aluminium H-profi l 2 stk. 1,22 m 2,44 m 3,66 m 4,88 m 6949
5 M8 møtrik i H-profi len 4 stk. 6 stk. 8 stk. 10 stk. 6925
6 M8×16 skrue med unbrak hoved 4 stk. 4 stk. 4 stk. 4 stk. 6926
7 Sol panelens holdebeslag 4 stk. 4 stk. 4 stk. 4 stk. 10522
11 Trykplade mellem 2 sol paneler - 2 stk. 4 stk. 6 stk. 10673
8 Sikring mod skridning af sol panelen 2 stk. 4 stk. 6 stk. 8 stk. 8279
9 Omløber for forbindelse af sol paneler - 2 stk. 4 stk. 6 stk. 7629
10 Isolering Ø 35-19 mm tyk 0,5 m 0,75 m 1 m 1,5 m 7188

Isoleringstape 0,8 m 1 m 1,5 m 2 m 7227

32

1

8 9

6

7
5
4

10

11

  4. INSTALLATION PÅ ET FLADT TAG

Fig. 14 Installation af sol paneler på et fl adt tag
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4.2 - Installation af holderen på et fl adt tag 

Holderen på et fl adt tag består af to basis H-profi ler, 
trekantsstøtter og en vindstøtte.
Antallet af trekantsstøtter afhænger af antallet af sol pa-
neler. Vindstøtte er kun én og er tilstrækkelig for holde-
ren beregnet for op til fem sol paneler.

Installationsfremgangsmåde:
• På installationsfl ade læg parallelt to basis H-profi ler, 

hvis afstand skal være 1660 mm.
• Diagonaler mellem basis H-profi ler skal have den 

samme afstand: D1 = D2 (fi g. 15)
• Indsæt M8 skrue med hoved ind i H-profi len (fi g. 17) 

ind i riller af basis H-profi ler.

ca. 350 mm

D2

2

4

4

1660 mm

T-profil

H-profil

L-profil
D1

Fig. 15: Udligning af H-profi ler og installation af den første trekantstøtte

•   Saml trekantsstøtter, som er allerede delvist samlet 
af producenten (fi g. 16). Forbind de frie ender med 
skruen (fi g. 16) og stram alle forbindinger til.

• Beregn steder for installationen af trekantsstøtter. Den 
første trekantsstøtte installeres ca. 350 mm fra kanten 
af basis H-profi ler. 

• Fastgør trekantsstøtte med L-profi lens side til basis 
H-profi len. Forbind ved hjælp af skruer, låseskiver og 
møtrikker ind i H-profi len (fi g. 18) og stram til. 

• På lignende måde installeres den næste trekants-
støtte. Afstanden af den næste støtte er den samme 
som ved tagkroge ifølge fi g. 2.
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• Installer en vindstøtte mellem to trekantstøtter (fi g. 
18). Ifølge fi gur 18 indsæt M8 møtrikker ind i trekant-
støtters H-profi len. Følgende læg en vindstøtte til 
H-profi ler og fastgør den ved hjælp af M8×12 skruer 
med skiver (fi g. 18).

• Fortsat i installationen af resterende trekantsstøtter 
med mellemrum ifølge fi g.2. Tilpas mellemrummet på 
den måde, at afstanden af de enkelte trekantsstøt-
ter er de samme som ved tagkrogene ifølge fi g.2 og 
den sidste støtte skal installeres igen ca. 350 mm fra 
kanterne af begge H-profi ler. 

Efter fastgørelse af vindstøtten og de andre 
støtter klap hele holderen i position beregnet til 
installationen af sol paneler (vindstøtte er lodret, 
T-profi l af hver af trekantsstøtter ligger mod 
jorden).

skruenøgle nr.13

3

Vindstøtte

2

c

Fig. 18: Installation af vindstøtten 

   Fig. 19: : Installation af andre holdereFig. 17: Installation ved hjælp af skruer med formet hoved.

Fig. 16: Installation ved hjælp af skruer med formet hoved .

Møtrik i H-profilen

H-profil

M8x12 skrue med
unbrak hoved

Vindstøtte
L-profil
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Sikr hele holderen enten ved at fæstne den til taget eller 
med belastning. 

I hvert fald må der ikke overskrides tilladt 
belastning af taget. Det er altid nødvendigt at 
få vejledning om helhedsbelastning af taget i 
forvejen af en ekspert i statiske belastninger. 
Skades tagfl aden, skal man sikre en faglig 
isolering.

Fastgør sol paneler til basis H-profi ler, lignende 
som ved installation på et skråt tag (se punkt 
2.4).

For den minimale afstand af solcellefelterne se fi g. 21.

Installation på et fl adt tag til maks højde 
af taget  8 m

1 sol panel 290 kg
2 sol paneler 580 kg
3 sol paneler 870 kg
4 sol paneler 1160 kg
5 sol paneler 1450 kg Fig. 20: Statisk sikkerhed (belastning)

2x højde Vintersol

sol panel hø
jd

e

25°

sol panel

5.1 - Forbindelse af sol paneler
Under installationen af sol panelerne følg anvisninger 
i kapitlet 5.2. Fastgør den første solcelle og læg den 
næste solcelle med tilstrækkelig mellemrum ved siden 
af. Bagefter påsæt bindende skruning både på øvre og 
nedre udløb, følgende skyd sol panelen inden den stop-
per. Hold skruning med en fl ad skruenøgle (fi g. 23), så 
at den ikke drejer, og stram møtrikkerne til. Fremgangs-
måde er den samme også ved de andre sol paneler. 

Påsæt isolering på skruning først efter udfø-
relse af trykprøve.

5.2 - Forbindelse mellem sol panelerne
Udfør hydraulisk forbindelse af sol panelerne ifølge fi g. 
22a. I en sol panelerække må der maksimalt være 6 sol 
paneler forbundet ved siden af hinanden med skruning. 
Er der fl ere end 6 sol paneler i rækken, er det nødven-
digt at installere en kompensator i midten af rækken. Det 
er muligt at installere maksimalt 8 sol paneler i en række 
ved siden af hinanden med en kompensator. Forbin-
delsesrør fra sol paneler skal ledes den korteste vej. 
Anbefalet rørdiameter og rørfl ow gennem solcellefeltet 
er anført i tabel 1.

Fig. 21: Minimal afstand af solcellefelterne

  5. HYDRAULISK TILSLUTNING



15

Fig. 23a: An-
befalet solcel-
leforbindelse

Fig. 23b: Alter-
nativ forbin-
delse af fl ade 
sol paneler fra 
ene side

Fig. 24: solcel-
leforbindelse 
(På fi guren 
er frem-
gangsmåde 
af tilslutning 
af den øvre 
skruning.
Nedre skrun-
ing tilsluttes 
og strammes 
til pee den 
samme 
måde.)

Sol panelerne kan også forbindes ifølge fi g. 22b. En 
sådan tilslutning er mulig kun i tilfælde af installation af 
maks. 
2 sol paneler og maks. fl ow 1 l/min/solcelle.
Indgang af kold væske er så på den ene side nedenun-
der, udgangen af den varme væske på den samme side 
ovenpå.Ved feltets ende plomberes begge rør ved hjælp 
af propper. 

På indgangen til solcellefeltet installer messingsknæ 
med overgang til forbindelsesrør. På udgangen fra 
solcellefeltet er det nødvendigt at installere messing 
„kors“, som muliggør forbindelse til sol panelens forbin-
delsesrør, installation af hylstret for solcelle varmeføler 
og eventuel installation af kuglehane og det automatiske 
udluftningssystem. Messingsknæ og „kors“ er en del af 
leveringen af Regulus tilslutningssæt, kode 7710.

Alle del af solvarmeanlag skal omhyggeligt og sikkert 
tætnes og de skal være fra et materiale, der kan modstå 
glykol og temperatur op til 160 °C. For forbindelsesrør 
anbefaler vi at bruge KOMBIFLEX rustfrie fl eksible rør, 
eller af messingsrør føjet med hårdlodning.

I hvert fald må der ikke bruges plasticrør for tilløbs- og 
returrør, som ikke svarer til driftsvilkår af solvarmeanlag.

Røret til sol paneler kan ledes gennem allerede eksi-
sterende ikke brugte skorsten, udluftningsskakter eller 
riller i muren. Åbne skakter skal passende tætnes, så at 
der ikke sker høje varmetab på grund af konvektionen. 
Husk også varmeudvidelse og rørene skal udstyres med 

kompensatorer, buer eller dilatationsklemmer. 
Forbindelsesrør skal tilsluttes til husets jordledning.

Solvarmeanlags rør skal udstyres med varme-
isolering fx AEROFLEX type, så at varmetab 

fra omgivelser ikke sænker betydeligt helhedsydelse af 
solvarmeanlag. Varmeisolering skal være modstands-
dygtig mod temperatur op til 160 °C, og for udendørs rør 
er der også vigtig beskyttelse mod UV stråling og ikke-
fugtoptagelse. For indendørs rør skal være tykkelse af 
varmeisolation minimalt 13 mm og 19 mm udendørs.

PROP

PROPPROP

PROP

PROP

UDGANG

UDGANG

INDGANG

INDGANG

KOMPENSATOR
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 Antal af sol 
paneler

Forbindelsestype Maks.anbef.
fl ow

Tilslutningsrør 

felt x solcelle Kobber       Kombifl ex

1 1 × 1 2 l/min Cu 15 × 1 DN 12

2 1 x 2 i serie 4 l/min Cu 15 × 1 DN 16

3 1 x 3 i serie 6 l/min Cu 18 × 1 DN 16

4 1 x 4 i serie 8 l/min Cu 18 × 1 DN 20

6 2 × 3 parallelt 12 l/min Cu 22 × 1 DN 25

8 2 × 4 parallelt 16 l/min Cu 28 × 1,5 DN 25

9 3 × 3 parallelt 18 l/min Cu 28 × 1,5 DN 25

12 3 × 4 parallelt 24 l/min Cu 28 × 1,5 -

Maks. 30 m af tilløbs- og returrør sammen.

Fig. 25: Placering af varmefølerens hylster

  6. PLACERING AF VARMEFØLEREN

Tab. 1: Anbefalede rørdiameter

Regulátor průtoku AV23 
s ukazatelem 2-12 l/min, 3/4“

Odvzdušňovací ventil 3/8“ a 
kulový kohout 3/8“ do 160 °C

Fig. 24: Muligheder af atypiske tilslutninger af sol paneler

Varmeføleren placeres i hylstret i korset på udgangen af 
den sidste solcelle (se fi g. 25). 
Vi anbefaler at bruge leder 2×1 mm2, uskærmet, delt fra 
strømkabler.
Den maksimale længde er 100 m. Minimer mængde af 
montagebokser og klemmebrætter.
tilslutningslængde: op til do 25 m diameter: 0,25 mm2

tilslutningslængde: op til 50 m diameter: 0,5 mm2

tilslutningslængde: op til 100 m diameter: 1,0 mm2

•  Termisk og mekanisk modstandsevne af den brugte 
leder skal svare til omgivelser, igennem hvilke lederen 
leder, ifølge de gældende standarder for elektriske 
strømledninger.

AV23 fl owregulator
med viser 2-12 l/min, 3/4‘‘

3/8‘‘ udluftningsventil og
3/8‘‘kuglehane op til 160 °C
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Montage af pumpegruppen udføres ifølge den tilhørende 
vejledning. 

Basiskomponenter af Regulus pumpegruppen er anvist 
på fi gur 26:

1 - Kugleventil på varmegrenen (termometer med en 
rød kant og skala 0-120°C) med returventil

2 - Kugleventil på returgrenen (termometer med en blå 
kant og skala 0-120°C) med returventil 

3 - Sikkerhedsgruppen beskytter installationen 
mod overtryk. Den er udstyret med 6 bar 
sikkerhedsventil. Den er også udstyret med en 
manometer og tilslutning til ekspansionsbeholder 
med G ¾“gevind

  7. PUMPEGRUPPE

4 - Separator
5 - 3-trins cirkulationspumpe med manuel regulering 
6 - Flowreguleringsskrue 
7 - Påfyldning
8 - Flowmåler
9 - Udtømning 
10 - Sikkerhedsventilens tilslutning af overløb 

Sikkerhedsventil er altid en del af pumpegruppen. 
Er der ikke anvendt en pumpegruppe, skal 
solvarmeanlag udstyres med sikkerhedsventil 
med åbningstryk 6 bar og med temperatur 
modstandsdygtighed op til 160 °C.

Mellem sikkerhedsventilen og sol panelerne må der ikke 
installeres nogen afspærringsarmatur. 

Fig. 26: FlowConB pumpegruppe

1

2
3

4

5

6
7

8

9

10
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  8. STØRRELSE AF EKSPANSIONSBEHOLDEREN OG BEREGNING AF DRIFTSTRYKKET

(Tab. 2 gælder kun for højdeforskel op til 20 m,
ellers skal størrelsen fastsættes med beregningen)

8.1 - Størrelse af ekspansionsbeholder
Ekspansionsbeholderen i solvarmeanlag skal blive 
dimensioneret på temperaturforskel givet af den 
minimale temperatur i vinterperioden og den maksimale 
temperatur i sommerperioden.
Arbejdsomfanget af ekspansionsbeholdere er fra -10 °C 
til +130 °C. Endvidere skal den være i stand til at rumme 
væskemængde af alle sol paneler i tilfælde af stagnation 
(den maksimale temperatur af sol paneler under stoppet 
fl ow og en stor solstrålings intensitet). I solvarmeanlag 
med tvunget cirkulation bruges i princippet tryk 
ekspansionsbeholdere med membran af materiale, der 
kan modstå propylenglykoler, med den maksimalt tilladte 
arbejdstryk min 6 bar. Installationen udføres i position 
med en oversvømmet membran. Ved eventuel kogning 
af varmeoverførende væske må der ikke komme 
dampen på ekspansionsbeholderens membran!
 
Anbefalet størrelse af ekspansionsbeholder se tab. 2.

Tab. 2: Anbefalet størrelse af ekspansionsbeholder 
Maks. 30 m af tilløbs- og returrør sammen

8.2 - Beregning af anlæggets driftstryk

Overtryk i i solvarmeanlag fastsættes ifølge forholdet
p = 1.3 + (0.1 h)
p…trykket i solvarmeanlag [bar]
h…højde fra manometer til midten af sol panelfeltet  [m]
Overtrykket indstilles ved at tømme solcellevæske ud 
efter udført trykprøve.

8.3 - Beregning af forindstillet tryk af
        ekspansionsbeholderen
Inden påfyldning af systemet skal den oprindelige 
overtryk i ekspansionsbeholderen indstilles på værdi om 
0,5 bar lavere end anlæggets beregnede overtryk.

p exp = p - 0.5 [bar]

Til indstilling af overtrykket brug vanlig trykmåler 
for kontrol af trykket i dækkene med en tilsvarende 
rækkevidde.
Under låget af ekspansionsbeholderen fi ndes en vanlig 
bilventil.

8.4 - Eksempel på beregning af driftstrykket 
og trykket i ekspansionsbeholderen

8.4.1 - Eksempel på beregning af anlæggets drifts-
tryk

Højde fra manometer til midten af kolektorfeltet:

h = 10 m
Overtryk i solvarmeanlag (solvarmeanlag
skal trykkes på denne værdi):

p =1.3 + (0.1 h) = 1.3 + (0.1 . 10) = 2.3 bar

8.4.2 - Eksempel på beregning af trykket i ekspansi-
onsbeholderen
Inden påfyldning af systemet tilrettelægges forindstillet 
tryk i ekspansionsbeholderen på værdien:

p exp = p - 0.5 = 2.3 - 0.5 = 1.8 bar

Antal af
sol 

paneler

Størrelse af
ekspansionsbeholder 

Maks. 
rørsystem

længde 
3 18 Maks. 30 m

af tilløbsog
returrør sammen4 25 

5 40 
6 60 
8 60 
9 80 

10 80 
12 100 

Fig. 27: Ekspansionsbeholderen
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Udluftningsstedet udføres på det højeste punkt af 
anlægget. Eksisterer i anlægget fl ere steder, hvor der 
kunne opstå luftlommer, anbefaler vi udluftning også af 
disse steder.
Det er en god idé at udstyre udluftningen af lokal rør 
udvidelse som beroliger fl owet og hjælper til en god 
separation af luften fra væsken (se fi g. 29).
Under den automatiske udluftningsventil skal altid
installeres en kuglehane, så at det bliver muligt at 
lukke den automatiske udluftningsventil efter opstart af 
anlægget. På den måde kan man forebygge lækager af 
væsker under stagnation af anlægget.
For at fjerne luften fra kredsen perfekt anbefales det at
udstyre pumpegruppen med den såkaldte luftseparator
(se fi g. 28).

  9. INSTALLATION AF UDLUFTNING

 Fig. 28: Luftseparatoren

Fig. 29: Vandret luftseparator og 
automatisk udluftningsventil
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De anviste aktiviteter gælder ved anvendelse af nogen 
af Regulus pumpegrupper.

10.1 Påfyldning
• til påfyldning af anlægget brug påfyldningsstationen 

med beholderen til solcellevæske og påfyldningspum-
pen. (se fi g. 30)

• tilslut tilløbsslangen på påfyldningsventilen og åbn helt
  for ventilen
• tilslut returslangen på udtømningsventilen og åbn helt
  for ventilen
• luk for kugleventilen integreret i fl owmåleren (rillen på
  fl owmålerens justeringsskrue skal være vandret)
• åbn for returventilen (ventiler – ved torørs   
  pumpegruppe er der to ventiler) over for pumpen  
  sådan, at kugleventilen drejes i position 45°   
  (mellemposition mellem åbnet og lukket)
• påfyld en tilstrækkelig mægde af solcellevæske i
  påfyldningsstationens beholder, start for
  påfyldningdpumpen og påfyld solvarmeanlag

10.2 Udskylning
• udskyl solvarmeanlag ved hjælp af påfyldningsstation
  mindst i 15 minutter. For at fjerne luft og eventuelle
  urenheder fuldstandigt ud af systemet, åbn af og til for
  kort tid fl owmålerens integrerede kugleventil (rillen  
  lodret).

10.3 Udluftning af anlægget
• luk udømningsventilen når påfyldningspumpen løber og
  forhøj tryk til ca. 5 bar
• luk for påfyldningsventilen og sluk for 
  påfyldningspumpen, åbn for reguleringsskruen på
  fl owmåleren (rillen lodret), afkobl ikke  
  påfyldningspumpens slanger!
• cirkulationspumpen (cirkulationspumper) indstilles på
  den højeste trin og ved at lukke og åbne et par gange
  udluft systemet (udluftet pumpe arbejder næsten 
  støjfrit)
• overvåg løbende tryk i systemet og når den falder,
  forhøj den ved at tænde for påfyldningspumpen og ved  
  at åbne påfyldningsventilen på 5 bar.
• gentag udluftningen indtil svømmeren i fl owmålerens
  regulationsventil får en fast position under driften og 
  der ikke opstår nogen bobler i fl owmåleren. Bagefter 
  lad cirkulationspumpen køre mindst i 5 minutter.
• bruges automatisk udluftningsventil/-er ethvert sted i
  solcellekredsen, luk denne ventil efter udluftningen

 10. PÅFYLDNING, UDSKYLNING, VANDTÆTHEDSPRØVE OG UDLUFTNING AF ANLÆGGET

10.4 Vandtethedsprøve
• undersøg hele anlægget under tryk 5 bar (alle 
forbindelser, solsol paneler, armaturer osv.), der må ikke 
forekomme synlige lækager. Lad anlægget under
tryk mindst i to timer, bagefter udfør en ny tjeck
• prøveresultatet anses som succesfuld, hvis der ikke 
forekommer nogen lækager eller hvis der ikke vises 
mærkbar trykfald i anlægget.
• indstil driftstrykket ifølge punktet 8.2 Beregning af 
anlæggets driftstryk 
• indstil pumpen på en passende hastighed og indstil 
fl owet ifølge fl owmåleren og ifølge data i tabel 1
• afkobl slanger fra påfyldningsstationen og skru låg på 
påfyldnings- og udtømningsventiler
• åbn helt for kugleventilen/-er over for pumpen
• udluft anlægget igen efter at par dages drift.
Solvarmeanlag udskylles ikke med vandet. Fordi 
anlægget aldrig tømmes helt opstår der risiko for 
ødelæggelse af frost.

Fig. 30: Påfyldning af solvarmeanlag 
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• Udfør indstilling af regulatoren af solvarmeanlag.
• Vælg i regulatormenu tilsvarende tilslutningsskema. 
Udfør kontrol af indstilling af regulatoren og indstil 
parametre.

Under indstillingen af solcellesystemets 
regulator aktiver tilhørende 
sikkerhedsbeskyttelse (beskyttelse af sol 
paneler, natafkølling).

  11. IBRUGTAGNING AF SOLVARMEANLAG

• afdæk sol paneler
• lækker det fra sikkerhedsventilen, placer en beholder,  
  der er i stand til at rumme væskemængden fra 
  anlægget
• kontroller om cirkulationspumpen kobler, når krævet  
  difference mellem solsol paneler og den sekundære 
  kreds opnås

Solvarmeanlag arbejder uden betjening og næsten 
uden vedligehold. Dog er det vigtigt i de første dage 
efter opstart at kontrollere systemets korrekte funktion. 
Kontroller især temperatur, tryk i anlægget og pumpens 
gang.
En gang om året, helst under en solrig dag, kontroller 
funktion og fastsættelse af sol panelen, tæthed og tryk 
i systemet (inklusiv tryk i ekspansionsbeholderen), 

pumpens gang. Minimalt en gang om to år skal der 
kontrolleres frostsikkerhed af solcellevæsken.
Systemet skal påfyldes med den samme 
varmeoverførende væske, som anlægget er allerede 
påfyldt med.

Solvarmeanlag må ikke påfyldes med vand.
Altid skal solcllesystemet påfyldes med 
solcellevæsken fra REGULUS fi rmaet.

Service eller vedligehold må udføres udelukkende af en
autoriseret person med gyldig bevilling, som er blevet
udstedt af REGULUS spol. s r.o. fi rmaet
REGULUS spol. s r.o. fi rmaet yder garanti på dette
produkt under vilkår nævnt i garantibevisen.
Garantibevisen er en uadskillelig del af dokumentation
leveret til produktet.
Vil du indgive en reklamation, henvend dig til din
leverandør af anlægget (montageorganisationen).

  12. DRIFT; KONTROL OG VEDLIGEHOLD

  13. SERVICE OG GARANTI
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Mål og vægt 
højde × bredde × tykkelse 2151 × 1170 × 84 mm
rørafstand ø 22 mm 2010 mm
helhedsfl ade 2,517 m2

aperturfl ade 2,392 m2

absorberfl ade 2,309 m2

vægt uden væske 47 kg
Glas
materiale hærdet lavjern glas
tykkelse 3,2 mm
permeabilitet 90,8 ± 2 %
Absorber
materiale aluminium, tl. 0,5 mm tyk
overfl adebehandling Blue Tec Eta Plus
konstruktionstype lyreformet, lasersvejset
tilslutningsrør materiale kobber
tilslutningsrør størrelse 4 × Ø 22 mm × 0,8 mm
absorberrør materiale kobber
absorberrør størrelse 12 × Ø 8 mm × 0,5 mm
solabsorption 94 ± 2 %
emissivitet 5 ± 2 %
maksimalt arbejdstryk 10 bar
stagnation temperatur 120 °C
stagnation temperatur 234 °C
varmeoverførende væske vandopløsning af monopropylenglykol 1:1, 1,7l
anbefalet fl ow 60 – 120 l/h
Varmeisolering 
isolering materiale mineraluld
isolering tykkelse 40 mm
Ramme
ramme materiale aluminiumlegering
ramme farve sølv
bagblik aluminiumlegering, tl. 0,5 mm tyk
Øjeblikkelig effektivitet på apertur- /absorberfl ade 
η0a 0,759 / 0,794
a1a 3,48 / 3,639 W/m2K
a2a 0,0161 / 0,0168 W/m2K

  14. TEKNISKE PARAMETRE AF KPG1-ALC SOL PANELEN
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Øjeblikkelig effektivitet af sol panelen på aperturfl ade

Sol panelens ydelse i nulpunktet når G=1000 W/m2 er 1839 W.

Trykfald i sol panelen [Pa]
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  15. TILSLUTNINGSDIMENSIONER AF KPG1-ALC SOL PANELEN
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  16. BESKRIVELSE AF AKTIVITETER FORETAGT UNDER FOREBYGGENDE ÅRSKONTROL

Varsel: Forebyggende kontrol og eventuelle
indgreb i solvarmeanlag kan foretages
udelukkende af en autoriseret medarbejder. 
Under foretagelse af kontrol af solvarmeanlag 
skal man arbejde med den yderste omhu. 

Bevæger sig bevilligede personer på bygningens 
tagfl ade, er der nødvendig sikring mod fare for fald.

Kontrolaktiviteter                 1. år       2. år        3. år       4. år      5. år       6. år 
Kontrol af trykket i ekspansionsbeholderen, eventuel påfyldning      

Visuel kontrol af systemets tæthed          

Kontrol af sol panelernes glasoverfl ade, eventuel rengøring       

Kontrol af vækst af træer i nærheden pga. deres eventuelle skygning      

Kontrol af tilstanden af rørernes isolering         

Kontrol af det korrekte fl ow           

Kontrol af varmefølere           

Kontrol af frostfri væske (med refraktometer) *        

Kontrol af væskens tryk, eventuel påfyldning         

Kontrol af regulatorens parameterindstilling         

Eventuel kontrol af fejlmeldinger i regulatoren og deres årsage       

Kontrol af elektroinstalationen          

Kontrol og funktion af genopvarmning (el. varmelegeme, gaskedel)      

Kontrol af Mg anode i tanken, event. udskiftning (se betjeningsvejledning)      

Kontrol af funktion af alle systemarmaturer         

Kontrol af sol panelernes fastgørelse         

Kontroler eventuelt trykket i varmeanlæggets ekspansionsbeholderen      

Udfør eventuelt rensning af fi lteret og udluftning af varmeanlægget      

Forebyggende indskoling af operatører med hensyn til systemets        

vedligehold og indstilling af regulering

*På basis af resultatet af den udførte kontrol udskift eventuelt varmeoverførende væske.
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Serviceformularen tjener til notering af serviceindgreb. Notaten kan kun udføres af et autoriseret servicefi rma.

  SERVICEFORMULAR

Serviceindgreb foretaget af en autoriseret serviceorganisation

Dato af serviceindgrebet:  ..……………………………………………………………………………….
Navn på servicefirmaet:          …………………….……………….………………...……….……………….
Adresse på servicefirmaet:             …………………………………………………………………………………
     …………………………………………………………………………………
     …………………………………………………………………………………
Navn på person, der udførte indgrebet:   .………………………………………………………………….…………….
Kontakttelefonen:  …….…………………………………………………………………………..
Beskrivelse af indgrebet:          .…………………………………………………………………………….….
     .………………………………………………………………………………..
     .………………………………………………………………………………..
     ………………………………………………………………………………...
     …………………………………………………………………………………
     …………………………………………………………………………………
     ……..……………………………………………...…………………………..
     …………………………………………………………………………………
Underskrift af person, der udførte indgrebet: ...............….…..............................…………………………………..

Serviceindgreb foretaget af en autoriseret serviceorganisation

Dato af serviceindgrebet:  ..……………………………………………………………………………….
Navn på servicefirmaet:          …………………….……………….………………...……….……………….
Adresse på servicefirmaet:             …………………………………………………………………………………
     …………………………………………………………………………………
     …………………………………………………………………………………
Navn på person, der udførte indgrebet:   .………………………………………………………………….…………….
Kontakttelefonen:  …….…………………………………………………………………………..
Beskrivelse af indgrebet:          .…………………………………………………………………………….….
     .………………………………………………………………………………..
     .………………………………………………………………………………..
     ………………………………………………………………………………...
     …………………………………………………………………………………
     …………………………………………………………………………………
     ……..……………………………………………...…………………………..
     …………………………………………………………………………………
Underskrift af person, der udførte indgrebet: ...............….…..............................…………………………………..

Serviceindgreb foretaget af en autoriseret serviceorganisation

Dato af serviceindgrebet:  ..……………………………………………………………………………….
Navn på servicefirmaet:          …………………….……………….………………...……….……………….
Adresse på servicefirmaet:             …………………………………………………………………………………
     …………………………………………………………………………………
     …………………………………………………………………………………
Navn på person, der udførte indgrebet:   .………………………………………………………………….…………….
Kontakttelefonen:  …….…………………………………………………………………………..
Beskrivelse af indgrebet:          .…………………………………………………………………………….….
     .………………………………………………………………………………..
     .………………………………………………………………………………..
     ………………………………………………………………………………...
     …………………………………………………………………………………
     …………………………………………………………………………………
     ……..……………………………………………...…………………………..
     …………………………………………………………………………………
Underskrift af person, der udførte indgrebet: ...............….…..............................…………………………………..
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