
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DE SUPORTES DE COLECTORES SOLARES     

Componentes: 

 

MONTAGEM SOBRE COBERTURA PLANA (Suporte para 1 ou 2 colectores) 

1. Aparafuse a peça 1 à peça 2, usando parafusos M8 e as 
porcas fornecidas. Repita a operação para o outro par. 

 
 

2. Aparafuse a peça 3 à peça 2. 

 
 

3. Aparafuse a diagonal 4 às peças 2 e ajuste os parafusos. 
Repita os pontos 1, 2 e 3 para o outro par. 

 
 

4. Posicione a peça 6 como se mostra no desenho e ajuste os pernos. 

 
 

5. No caso de montagem de dois colectores solares, posicione a parte do suporte 5 (suporte 
do colector) na parte inferior. Entre os espaços das peças 7 sem ajustar os pernos M8. No 
caso de montagem de um colector solar, não utilize o suporte 5. O colector solar fixa-se com 
as peças 7, como se mostra nas figuras 5a e 5b. 

 

6. Repita a operação para a parte 
superior. 

 
 

7. No caso dos 2 colectores solares, posicione primeiro os do lado esquerdo elevando a parte do suporte superior e inferior do colector e as 
peças 7. Quando o colector se posiciona debaixo, ajusta-se ligeiramente os parafusos e as porcas M8 com as partes de suporte do colector 
para instalar temporariamente e centra-lo facilmente no sistema. 

 
 
8. Una o segundo colector e ajuste os raccors. Ao ajustar, ajuste apenas os raccors. A EVENTUAL ROTURA POR TORÇÃO DOS TUBOS 
INTERIORES NÃO ESTÁ COBERTA PELA GARANTIA. 
9. Oriente de forma apropriada o colector solar e ajuste firmemente a base com 4 buchas e parafusos (M10x60). 

 



 

MONTAGEM SOBRE TELHADO INCLINADO (Suporte para 1 ou 2 colectores)    

1. Aparafuse a peça 1 à peça 2, usando parafusos M8 e as porcas 
fornecidas. Repita a operação para o outro par. 

 
 

2. Posicione as peças horizontais 4 nas partes superiores 
para formar a estrutura. Aparafuse as partes direitas 6 (que 
se utilizarão para o suporte da base com a telha) à parte 
inferior. 

 
3. Para o modelo com 2 colectores, posicione a parte do suporte 5 sobre a parte 
inferior; entre os espaços das partes posicionam-se as peças 7 e ajustam-se os 
parafusos M8 com as porcas. Para o modelo de 1 colector, não é necessário usar a peça 
5. Como se descreve na imagem 3a, o colector estará fixo com as peças 7 de fixação dos 
colectores. 

 

4. Repita o mesmo procedimento para a parte 
superior. 

 

5. Utilizando um nível, fixar as partes direitas do ponto 2 aos lados das telhas para colocar em posição horizontal relativamente às telhas 
seguintes. Dobrar manualmente as partes direitas do ponto 2 abarcando os lados das telhas. Perfure e ajuste com parafusos. Utilize um 
nível para posicionar a base horizontalmente. 

 
 
6. No caso de 2 colectores solares, posicione primeiro os da esquerda elevando a parte superior e inferior do colector. Quando o colector se 
posiciona debaixo, ajuste os parafusos M8 e as porcas respectivas com as peças 7 para o segurar temporariamente e centra-lo facilmente 
com o sistema. Posicione os raccors 22 ajustados mecanicamente às ligações dos colectores. 

 
7. Una o segundo colector e ajuste os raccors. Ao ajustar, ajuste apenas os raccors. A EVENTUAL ROTURA POR TORÇÃO DOS TUBOS 
INTERIORES NÃO ESTÁ COBERTA PELA GARANTIA. 
 
8. Posicione e ajuste a toma 22 mecanicamente na parte superior direita e na parte inferior esquerda dos colectores. 

 


