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Kytkeydy ilmaiseen energianlähteeseen monipuolisella 
Ruukki® hybrid -aurinkolämpöpaketilla

Ruukki hybrid –aurinkolämpöpaketti on tehokas aurinkolämpöjärjestelmä, joka soveltuu erinomaisesti lämpimän 
käyttöveden tuottamiseen ja talonlämmitykseen. Suurtehoisten aurinkokeräinten lisäksi valmispakettiin kuuluu kaikki 
tarvittavat lämmönsiirtojärjestelmän osat sekä monipuolinen ohjausyksikkö automaattiseen ohjaukseen. Paketit on 
saatavana huippulaatuisen hybridivaraajan kanssa, johon voidaan kytkeä muita lämmönlähteitä aurinkokeräinten 
lisäksi.

Aurinkolämpöjärjestelmän toimintaperiaate on yksinkertainen. Aurinkokeräimet keräävät lämpöä auringon säteilystä, 
joka taltioidaan vesivaraajaan. Lämpö siirretään automaattisella lämmönsiirtojärjestelmällä varaajaan, jonka vesi läm-
penee aurinkokierukan tai ulkoisen lämmönvaihtimen avulla.

Ruukki hybrid -aurinkolämpöpaketit on suunniteltu toimimaan yhdessä muiden lämmitysjärjestelmien kanssa. Paket-
tien vesivaraajaan voidaan aurinkolämmön ja sähkövastuksen lisäksi kytkeä useampi muu lämmönlähde. Aurinkoiseen 
aikaan vesi lämpenee lähes ilmaisella aurinkoenergialla, kun taas pimeän aikaan vesi voidaan lämmittää sähköllä, 
lämpöpumpulla, lämmityskattilalla tai vesitakalla.

Ruukki hybrid -aurinkolämpöpaketit ovat valmiita kokonaisuuksia. Aurinkokeräimet voidaan asentaa uudelle tai van-
halle katolle, ne sopivat kaikentyyppisille katoille materiaalista riippumatta. Käyttöön, huoltovapauteen ja asennuk-
seen on kiinnitetty erityistä huomiota, joten voit olla huoletta ja nauttia säästöistä - kestävän kehityksen ehdoilla.

Käyttöesimerkkejä

Aurinkokeräimet kytkettynä hybridivaraajan 
lämmönsiirtokierukkaan

Aurinkokeräimet ja lämpöpumppu kytkettynä 
hybridivaraajaan

Aurinkokeräimet ja lämpökattila kytkettynä 
hybridivaraajaan

Aurinkokeräimet, lämpöpumppu ja lämpökattila 
kytkettynä hybridivaraajaan
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• Lämpimän veden tuotanto
Aurinkolämpöjärjestelmät tuottavat lämmintä vettä 
sen mukaan, miten auringon säteilyä on saata-
villa. Sen vuoksi lämpimän veden tuotanto riippuu 
vuodenajasta ja säästä. Kesäaikaan hyvin mitoitettu 
järjestelmä lämmittää käytännössä kaiken kotita-
louden käyttö- ja lämmitysveden, keväällä ja syk-
syllä sillä katetaan merkittävä osa lämpimän veden 
tuotannosta, kun taas talvella tuotanto on rajoi-
tettua. Vuositasolla hyvin suunnattu ja mitoitettu 
järjestelmä voi tuottaa 40-50% lämpimästä käyt-
tövedestä ja 10-20% tarvittavasta talonlämmitys-
energiasta. Vuosittainen auringon säteilymäärä on 
Etelä-Suomessa noin 1000 kWh/m2, eniten säteilyä 
saadaan maaliskuusta syyskuuhun.

• Keräinten suuntaaminen
Keräinten lämmönkeräyskyky riippuu niiden suun-
taamisesta kohti aurinkoa. Suuntaus kaakon ja 
lounaan välille 20–60 asteen kaltevuuskulmassa 
tarjoaa hyvän hyötysuhteen, suuntaus etelään noin 
40 asteen kaltevuuskulmassa antaa parhaan tuoton.  
Lisäksi on huomioitava, että auringonsäteillä on 
esteetön pääsy aurinkokeräimille suurimman osan 
ajasta. Näiden rajojen ulkopuolella tulee käyttää 
normaalia suurempaa keräinkentän kokoa saman 
energia tehon saavuttamiseksi.

• Keräinkentän ja vesivaraajan mitoitus
Aurinkokeräinkentän ja vesivaraajan koko valitaan keräinten suuntauksen, lämpimän käyttöveden ja kesäaikaisen 
talonlämmityksen tarpeen mukaan. Keräinkenttä mitoitetaan siten, että mahdollisimman suuri määrä energiaa tuote-
taan aurinkolämmöllä, ilman merkittävää järjestelmän ylikuumenemista.

Yksi henkilö käyttää keskimäärin 50 litraa lämmintä vettä päivässä, vuositasolla energiaa kuluu käyttöveden lämmi-
tykseen noin 1300 kWh yhtä henkilöä kohden. Lämmitykseen kuluva energia vaihtelee suuresti rakennuksen ominai-
suuksien mukaisesti, mutta noin 100–200 kWh/m²/vuosi on lämmitykseen kuluva energiamäärä riippuen talon energia-
tehokkuudesta. 

Karkeana mitoitussääntönä voidaan pitää, että 1.5 m2 tehollinen keräinala tarvitaan henkilöä kohden käyttöveden 
lämmitykseen, jonka lisäksi tarvitaan enemmän keräinalaa lämmitystilan ja -tehon mukaisesti. Lisäksi tulee huomi-
oida, että kesällä lämmitetään vain tiettyjä talon osia, kuten suihku- ja kellaritiloja. Lämminvesivaraajan varastointi-
tilavuuden tulee olla riittävän suuri lämpimän veden myöhempää käyttöä varten. Perus mitoitussääntö vesivaraajalle 
on, että varataan 100 litraa varastointitilavuutta yhtä keräinneliötä kohden. Kohteista tehdään tarvittaessa tarkka 
energiatarvekartoitus ja aurinkoenergian tuottosimulaatio, jotta varmistetaan oikea mitoitus.
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Johdanto aurinkolämmön hyödyntämiseen
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Ruukki hybrid -aurinkolämpöpaketit, toimitussisältö

Ruukki hybrid -aurinkolämpöpakettien komponentit ja niiden lukumäärät

7 m2 10 m2 12 m2 7 m2 
500 l
varaa-
jalla

7 m2 
750 l
varaa-
jalla

10 m2 
750 l
varaa-
jalla

10 m2 
1000 l
varaa-
jalla

12 m2 
1000 l
varaa-
jalla

Aurinkokeräin 2.6/2.4m2 3 4 5 3 3 4 4 5

Keräinten kisko- ja liitäntäsarja 1 1 1 1 1 1 1 1

Keräinten kisko- ja liitäntäjatkosarja 1 2 3 1 1 2 2 3

Kattojalkasarja 3 4 5 3 3 4 4 5

Läpivienti 1 1 2 1 1 1 1 2

Lämmönsiirtoneste 10 l, 25 l:n
kanisterissa

1 2 2 1 1 2 2 2

Anturikaapelin kytkentärasia 1 1 1 1 1 1 1 1

FlowSolB Pumppu DeltaSol BX plus 
ohjausyksiköllä

1 1 1 1 1 1 1 1

Lämmönsiirtoputki DN16, 15 m 1 1 0 1 1 1 1 0

Lämmönsiirtoputki DN20, 15 m 0 0 1 0 0 0 0 1

Lämmönsiirtoputken DN16
ripustussarja

1 1 0 1 1 1 1 0

Lämmönsiirtoputken DN20
ripustussarja

0 0 1 0 0 0 0 1

Paisunta-astia 50 l (lattialle) 0 1 1 0 0 1 1 1

Paisunta-astia 25 l (seinään) 1 0 0 1 1 0 0 0

Esi paisunta-astia 12 l 0 1 1 0 0 1 1 1

Paisunta-astian tarvikesarja 1 1 1 1 1 1 1 1

Keräinliitin DN16 - 1/2”SK 2 2 0 2 2 2 2 0

Keräinliitin DN20 - 1/2”SK 0 0 2 0 0 0 0 2

Muunnosliitin DN16 - 22mm 2 2 0 2 2 2 2 0

Muunnosliitin DN20 - 22mm 0 0 2 0 0 0 0 2

Puserrusliitin 22mm – 3/4” UK 4 4 4 4 4 4 4 4

Lämmönkestävä tiivistepari, 1/2” 1 1 1 1 1 1 1 1

Hybridivaraaja 500 l 0 0 0 1 0 0 0 0

Hybridivaraaja 750 l 0 0 0 0 1 1 0 0

Hybridivaraaja 1000 l 0 0 0 0 0 0 1 1

Hybridivaraajan sähkövastus, 7.5 kW 0 0 0 1 1 1 1 1
Huom: Kattojalkasarjat ja läpivienti valitaan kattotyypin mukaisesti.
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Tasokeräin

• Suurtehoinen aurinkolämpökeräin, jolla on alan parhaimpiin lukeutuvat tuotto-, laatu- ja kestävyysominaisuudet
• Noin 1.5-kertainen energiantuotto tavanomaiseen aurinkokeräimeen nähden
• Korkeat tuottolukemat varmistetaan Sunarc® -erikoislasin, tehokkaan lämmönsiirron tuottavan laserhitsatun absor-

berin, sekä saumattomasti asennetun lämmöneristeen avulla
• Keräimen lasi on 96 %:n valonläpäisyarvolla varustettu nanopinnoitettu erikoislasi. Soveltuu erityisesti matalalta 

paistavan auringon säteiden hyödyntämiseen.
• Räätälöity kiinnitysjärjestelmä, TÜV:n laatutodistus (Technischer Überwachungs-Verein) tekee siitä erityisen helpon 

kiinnittää turvallisesti ja nopeasti
• Tukeva alumiinikehys, 60 mm taustan eristys

Tekniset tiedot Tasokeräin, yksi yksikkö

Valmistusmaa Saksa

Keräimen pinta-ala/muoto Brutto pinta-ala 2.61 m²; tehollinen pinta-ala 2.36 m²

Keräimen mitat (P x L x K) 2 151 x 1 215 x 110 mm

Keräimen lasi Nanopinnoitettu Sunarc® -erikoislasi, τ = 96 %

Absorberi Laserhitsattu yksilevyinen absorberi erittäin selektiivisellä 
tyhjiöpinnoitteella; α = 95 %; ε = 5 %

Keräimen tehokkuus ( EN12975:n mukaisesti) η0 = 84.8 %; a1 = 3.46 W/m²K; a2 = 0.0165 W/m²K²;
vuosituotto: 521 kWh/m² (ITW 5 m²) *

Paino tyhjänä 50,4 kg
*) Tuotto perustuu ISFH:n tietoihin (Institute For Solar Energy Research) 5m² testauspinta-alalla.

• Kattotyypin mukaan valitut kattojalkasarjat kantavat alumii-
niset kiskot, joihin keräimet kiinnitetään. Etäisyys katteen ja 
keräinten pohjan välillä on noin 10 cm

• Räätälöity kiinnitysjärjestelmä tekee keräimien turvallisesta ja 
nopeasta asennuksesta erityisen helppoa

• Soveltuu käytännössä kaikille katemateriaaleille ja muodoille
• Kiskon kiinnike mahdollistaa asennuspoikkeamien korjaamisen
• Kaikki kiinnitysjärjestelmän liitokset ovat 13 mm:n kokoisia
• Osat ovat esikasattuja niin, että asentaminen on helppoa 
• Erikoistyökaluja ei tarvita

Nanopinnoitettu 
Sunarc® -erikoislasi

Saumaton
reunaeristys

60 mm paksu taustan
lämmöneriste
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Pumppu- ja ohjausyksikkö 

• Helppokäyttöinen pumppu integroidulla, monipuolisella ohjausyksiköllä
Ruukki hybrid -aurinkolämpöpaketissa on pumppuasema integroidulla DeltaSol BX plus -ohjausyksiköllä. Monipuoli-
sella ohjausyksiköllä voidaan ohjata muita laitteita aurinkolämpöjärjestelmän lisäksi, kuten pumppuja tai venttiilejä. 
Ohjausyksikkö sisältää lukuisia esiohjelmoituja ohjaustoimintoja sekä SD-muistikortin, joka taltioi järjestelmän ase-
tukset ja kerää tietoa sen toiminnasta. Muistikortin avulla automaatiota voidaan myös räätälöidä ja asetuksia saadaan 
palautettua tai päivitettyä tarvittaessa.

Järjestelmä on erityisen helppo asentaa ja käyttää. Ohjausyksiköllä on selkeä käyttöliittymä, jossa on valaistu näyttö 
ja järjestelmän valvonta yhdistettyinä. Antureiden, pumppujen ja venttiilien kuvakkeet mahdollistavat lämpötilojen, 
lämpötilaerojen ja aktiivisten toimilaitteiden välittömän paikantamisen. Näin ollen järjestelmän säätäminen ja val-
vonta on helppoa ja nopeaa.

Tekniset tiedot

Turvaventtiili 6 bar
Painemittari 0 ... 10 bar

Virtausmittari 1 ... 13 l/min

Vastaventtiilit Avauspaine 20 mbar, avattava

Liitäntä paisunta-astiaan ¾” UK, tasainen tiiviste

Turvaventtiilin liitos ¾” SK

Aurinkolämmön putkiliitännät ¾” SK

Maksimilämpötila, meno /paluu 120 °C / 95 °C

Maksimipaine 6 bar
Väliaine Puhdasta vettä, jossa maks. 50 % glykolia
Mitat N. 481 x 320 x 190 mm (eristeen kanssa)
Etäisyys keskeltä 100 mm
Etäisyys keskeltä / seinä 67 mm
Materiaali Liitännät: messinki, Tiivisteet: AFM34
Eriste EPP-vaahto

• Pumppuyksikkö:
• Eristekoteloon upotettu tyylikäs ohjausyksikkö
• Saranallinen aukeava kotelo hydraulisten osien säätöä ja huoltoa varten
• Ulkonevat liitokset turvalaitteille ja paisunta-astialle
• Täyttö- ja tyhjennysventtiilit
• Seinäkiinnikkeet

• Ohjausyksikkö:
• Helppokäyttöinen älykäs ohjauskeskus valaistulla näytöllä ja selkeillä kuvakkeilla
• 8 lämpötila-anturin paikkaa, 5 ohjausrelettä, 2 PWM ulostuloa, sekä vapaita paikkoja 

erikoisantureille
• 4 GB SD-muistikortti tiedonkeruuta ja ohjelmointia varten
• Toiminnot: mm. automaattinen aurinkolämpöpiirin ohjaus, lomajäähdytys, pumpun nopeuden säädin, 

lämmönmittaus, termostaattitoiminto, varaajan lataaminen kerroksittain, prioriteettien hallinta, 
lämpödesinfiointi ja -dumppaus toiminnot, PWM-pumppujen ohjaus

• Mahdollisuus yhdistää etäseuranta ja laajentaa lisämoduulin avulla antureiden ja releiden lukumäärää

1. Turvaventtiili
2. Painemittari
3. Tyhjennysventtiili
4 Palloventtiili (paluu) lämpö mittarilla 
    ja integroidulla vastaventtiilillä
5. Täyttöventtiili

6. Pumppu
7. Virtausmittari
8. Palloventtiili (meno) lämpömittarilla ja          
    integroidulla vastaventtiilillä
9. Ilman erotin

1
5

2
4
6

3
7

9

8
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Suorituskykyinen Ruukki Akva hybridivesivaraaja

Hybridipakettien optiona toimitettava vesivaraaja on suunniteltu vastaamaan yhä kiristyviin energiatehokkuusvaati-
muksiin. Tehokas varaaja yhdistettynä aurinkokeräimiin laskee huomattavasti muun energian kulutusta ja mahdollis-
taa osan vuodesta jopa kaiken taloudessa käytettävän veden lämmittämisen aurinkoenergian avulla. Huipputuoton 
ulkopuolella kertyvää aurinkoenergiaa voidaan käyttää hyödyllisenä lisänä muiden lämmönlähteiden rinnalla. Varaa-
jassa on 100 mm:n saumaton polyuretaanieristys, joka varmistaa että lämmitetty vesi säilyy tavoitelämpötilassa. 

Vesivaraajaan voidaan kytkeä aurinkolämpöjärjestelmän lisäksi useampi muu lämmönlähde, kuten maa- tai ilmave-
silämpöpumppu, vesitakka tai lämpökattila. Varaajassa on valmiina kolme kuparista lämmönsiirtokierukkaa, joista 
kaksi on tarkoitettu lämpimälle käyttövedelle ja yksi aurinkolämpöpiirille.  Mukana on myös tehokas sähkövastus ja 
kaksi lämpötilamittaria. Lisäksi siinä on kymmenen vesiyhdettä joihin voidaan varsinaisen talonlämmityspiirin lisäksi 
vapaasti kytkeä muita lämmityslaitteita. Tehokas ohjausputkisto, kierukoiden ja vesiyhteiden optimaalinen sijoittelu ja 
kaksiosainen rakenne takaavat oikean ja energiatehokkaan toiminnan.

Ominaisuudet: 
• Teräksinen lämminvesisäiliö, sisältäen käyttövesi- ja aurinkolämpökierukat
• Sähkövastus 7.5 kW
• Rakennepaine 3 bar 
• Pieni lämpöhäviö 100 mm:n eristeen ansiosta
• Tehokkaat kampakuparista valmistetut lämmönsiirtokierukat

Optiot: 
• Lisäsähkövastus
• Korkeammat rakennepaineet
• Irtolohkoeristeet (kapeita kulkureittejä varten)

Ruukki Akva 500l Ruukki Akva 750l Ruukki Akva 1000l

Halkaisija [mm] 800 950 1050

Halkaisija ilman eristettä [mm] * 600 750 850

Korkeus [mm] 2050 2050 2100

Korkeus kallistettuna [mm] 2150 2200 2250

Paino tyhjänä [kg] 170 200 230

Paino täytenä [kg] n. 670 n. 950 n. 1230

Aurinkokierukka Kyllä Kyllä Kyllä

Sähkövastus, 7.5 kW Kyllä Kyllä Kyllä

Lämpötilamittarit ylä- ja alaosassa Kyllä Kyllä Kyllä

Vesiyhteitä [kpl] 10 10 10

Mittari- ja anturitaskuja [kpl] 6 6 6

Termostaattiyhteitä [kpl] 2 2 2

Sähkövastusyhteitä [kpl] 2 2 2
*) Vesivaraajan saa tilattua irtoeristelohkoilla

1. Varaajavesiyhde
2. Sähkövastusyhde  
3. Tyhjennysyhde  
4. Ilmausyhde  
5. Termostaattiyhde  
T.   Anturi- ja mittaritasku 
 10 mm umpinainen sisäreikä

KIERUKAT:
A.   Käyttöveden esilämmitys sisäänmeno
B.   Käyttöveden esilämmitys ulostulo
C.    Käyttövesi sisäänmeno
D.    Käyttövesi ulostulo
E.    Aurinko sisäänmeno
F.    Aurinko ulostulo3.
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Paisunta-astiat

Paisunta-astia asennetaan pumppuyksikön yhteyteen. Paisunta-astia varmistaa, että aurinkolämpöjärjestelmä toimii 
turvallisesti (DIN 4757:n ja EN 12997:n mukaisesti) myös korkeissa lämpötiloissa.  Jos järjestelmän lämmöntuotto ylittää 
lämpimän veden varastointikapasiteetin, se voi kuumeta huomattavasti, jonka seurauksena lämmönsiirtoneste saat-
taa höyrystyä tai nousta tasolle, joka voi vaurioittaa järjestelmän komponentteja ajan myötä. Haittojen pienentämi-
seksi käytetään asianmukaista paisunta-astiaa, johon laajentunut neste ja höyry pääsevät vapaasti. Kalvopaisunta-
astia varmistaa, että järjestelmän paine ei ylitä tai ei mene alle suunniteltujen rajojen. 10 m² ja 12 m² järjestelmiin 
asennetaan varsinaisen paisunta-astian lisäksi esi-astia, jonka avulla vältetään liian kuuman höyryn joutuminen 
varsinaiseen paisunta-astiaan. 

Paisunta-astian tekniset tiedot: Valmistettu PED 97/23/EY ja EN 13831 -direktiivien mukaisesti, soveltuen suljetuille 
aurinko lämpöjärjestelmille DIN 4757:n ja EN 12977:n mukaisesti. Säiliössä on erityinen kalvo, joka erottaa kaasun nes-
teestä.

Paisunta-astian mukana tulevat lisävarusteet (tarkka sisältö riippuu järjestelmän koosta):
• Huoltoventtiili
• Kiinnitysletku, taipuisaa haitariputkea
• Kiinnityssarja seinäkiinnitystä varten

Materiaalin kuvaus

Kuvaus Materiaali

Kuori Hiiliteräs

Liitännät Hiiliteräs

Kalvo Erityinen aurinkolämpökalvo

Väri Valkoinen

Käyttöolosuhteet

Kuvaus arvo

Maksimi käyttöpaine 10 bar

Järjestelmän käyttölämpötila -10 ÷ 110 °C

Kalvon toimintalämpötila -10 ÷ 110 °C

Esipaineistus 2.5 bar

Tilavuus litraa Asennus ø Halkaisija mm H Korkeus mm Liitäntä

12 Seinään 270 264 2x 3/4”G

25 Seinään 300 392 3/4”G

50 Lattialle 380 505 3/4”G

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Esi paisunta-astia 12l Paisunta-astia 25l Paisunta-astia 50l
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Lämmönsiirtoputki varmistaa tehokkaan toiminnan ja helpon
asennuksen

Ruukki hybrid -aurinkolämpöpaketti on varustettu taipuisalla eristetyllä haitariputkella, jossa on integroitu kaksiosainen 
anturikaapeli. Haitariputki on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka takaa pitkän käyttöiän ja kestävyyden.

• Alhainen lämmönhävikki 20 mm paksun eristeen ansiosta
• Nopeasti asennettava kaksoisputki
• Virtaus- ja paluuputki voidaan jakaa kahteen yksittäiseen putkihaa-

raan
• Putkihaarojen erottaminen ja takaisinliittäminen on mahdollista 

eristeen tarrapinnan ansiosta
• Tukeva ja kestävä ulkokuori
• UV-säteilyn ja lämmön kestävä
• Anturilinja 2 x 0.75 mm²
• Putkien koko on DN16 tai DN20, riippuen aurinkokeräinkentän koosta
• Kannatinsarja helppoa kiinnitystä varten

Lämmönsiirtoneste

Aurinkolämpöjärjestelmä tarvitsee oikeanlaista nestettä, jotta se toimii tehokkaasti ja turvallisesti. Ruukki hybrid 
-aurinkolämpöpaketissa on mukana sopiva lämmönsiirtoneste (DC20), joka siirtää lämpöä tehokkaasti ja estää nesteen 
jäätymisen. Toimitukseen kuuluu 10 tai 20 litraa tiivistettä riippuen paketin koosta.

• Koostuu vaarattomasta propyleeniglykolista ja korroosionestoaineista
• Hajuton jäätymisenestoaine 
• Tehokas lämmönsiirto
• Luotettava korroosionsuojaus
• Soveltuu kosketukseen muovien kanssa
• Vaaraton ihmisille ja ympäristölle

Fyysiset ominaisuudet 100 % 50% 40% 35% 30%

Minimi jäätymisensuojaustaso (kiteen muodostumispiste) -29°C -19°C -15°C -12°C

Tiheys 20°C:ssa (g/cm3) 1.035 1.028 1.024 1.021

Lämmön johtavuus 20°C:ssa (W/mK) 0.22

Kinemaattinen viskositeetti 20°C:ssa (mm2/s) 70

Kiehumispiste 1.013 bar (°C) > 150

pH-arvo (1:1 seos tislatulla vedellä) 7.5 – 8.5

Anturikaapelin kytkentärasia integroidulla ylijännitesuojalla

Kytkentärasiaa käytetään keräinanturikaapelin jatkamiseen, jonka lisäksi integroitu ylijännitesuoja suodattaa tietyn 
osan liiallisesta ympäröivästä jännitteestä. Näin ollen anturia ja sen takana olevaa elektroniikkaa suojataan parem-
min. Anturikaapeleille syötetään matalaa jännitettä; sen vuoksi ne tulee asentaa 
230 V:n kaapeleista erilleen häiriöiden välttämiseksi. Anturikaapelin kytkeminen 
rasian kautta ei vaadi erillisiä sähkötyölupia.

Tekniset tiedot

Kotelointi muovi, harmaa

Kotelon suojausluokka IP 65

Mitat 80 x 80 x 50 mm

Ympäröivä lämpötila -25°C - +70°C

1 1
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Liitännät

Liitännät Ruukki hybrid -aurinkolämpöpaketissa ovat helppoja, turvallisia ja nopeita. Erikoistyökaluja ei tarvita liitos-
ten asentamiseen. Pakettiin kuuluu kaksi keräinliitintä, yksi lämmönkestävä tiivistepari, kaksi muunnosliitintä sekä 
neljä puserrusliitintä. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti osat, joita tarvitset lämmönsiirtoputken asennukseen.

Aurinkokeräinten ja lämmönsiirtoputken väliseen asennukseen käytetään keräinliitintä (DN16 tai DN20 - 1/2”SK). Ensin 
keräinliitin kiinnitetään lämmönsiirtoputkeen, jonka jälkeen on helppoa kiinnittää putki keräimiin. Muista tehdä lii-
täntä huolellisesti käyttämällä mukana tulevaa 1/2” kuumuuden kestävää tiivistettä keräinputken ja liittimen välillä.

Pumppuyksikön pumppulinjojen lähtöihin (4 kpl) kiinnitetään puserrusliittimet (22mm – 3/4”UK). Puserrusliittimet on 
räätälöity pumppuyksikölle, niissä on tiiviste valmiina, eikä erillistä lisätiivistettä tarvitse käyttää.

Lämmönsiirtoputken ja pumppuyksikön puserrusliittimien väliseen liitäntään käytetään muunnosliitintä (DN16 tai DN20 
– 22mm). Muunnosliitin kiinnitetään ensiksi lämmönsiirtoputken päähän ja sen jälkeen pumpun puserrusliittimeen 
(22mm – 3/4”UK). Muunnosliittimen avulla voidaan kytkeytyä tarvittaessa myös tavanomaiseen 22mm kupariputkeen.

Puserrusliittimien avulla on helppoa jatkaa putkitöitä pumppuyksiköstä vesivaraajalle. Kytkennät pumpun ja varaajan 
välillä voidaan tehdä esim. kupariputkella tai käyttää ruostumatonta haitariputkea, kuten keräinten ja pumpun välillä. 
Jos pumppuyksikön ja vesivaraajan välinen putkitus tehdään haitariputkella, tarvitaan pumpun alapuolelle vastaavat 
muunnosliittimet (DN16 tai DN20 – 22mm) kuin pumpun yläosassakin. Nämä osat voi tilata Ruukilta.

Tilanteissa, joissa 15 metrinen lämmönsiirtoputki ei riitä keräimiltä pumpulle, voidaan kaksi erillistä lämmönsiirtoput-
kea liittää toisiinsa jatkoliitimellä (DN16-DN16 tai DN20-DN20). Nämä ylimääräiset liittimet voi tilata erikseen Ruukilta. 
Vaihtoehtoisesti lämmönsiirtoputkea voi jatkaa tavanomaisella kupariputkella, johon voidaan liittyä muunnosliitti-
mellä (DN16 tai DN20 – 22mm).

Keräinliitin Puserrusliitin Muunnosliitin Jatkoliitin
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• Huomautukset!
• Käytä vain ammattiasentajia projektin joka vaiheessa. Putkityöt ja sähköasennukset saa tehdä vain pätevä ammatti-

lainen, joka tuntee asennuksiin liittyvät paikalliset määräykset. Jokainen komponentti tulee asentaa erillisten tark-
kojen ohjeiden mukaisesti.

• Lämmönsiirtoputki ja kiinnitystarvikkeet, joita tarvitaan putken kiinnityksessä keräinten ja pumpun välillä, sisälty-
vät toimitukseen. Ruukki suosittelee käyttämään mukana tulevia materiaaleja järjestelmän asennuksessa. Liitettä-
essä järjestelmää pumppuyksiköstä vesisäiliöön voidaan käyttää tavallista kupariputkea tai ruostumatonta haitari-
putkea.

• Kytke kaikki tarvittavat turvalaitteet, käytä järjestelmää vain sille tarkoitettuihin toimintoihin sekä huolehdi asian-
mukaisista valvonta- ja huoltotoimenpiteistä. Anturikaapelin kytkentärasia tulee asentaa järjestelmään aina, jotta 
anturikaapelin vakaa toiminta voidaan varmistaa. Turvavarusteiden asentaminen pumppausyksikköön (turvaventtiili 
poistoletkulla) on myös tärkeää. Järjestelmä täytyy maadoittaa asianmukaisesti sähkömiehen toimesta.

• Kaikkien järjestelmään asennettavien osien, kuten tiivisteet ja lisäeristeet, tulee kestää korkeita lämpötiloja.

• Ennen aurinkolämpöjärjestelmän tilaamista ja asennusta tarkista vähintään seuraavat asiat:
• Täytä ja palauta kohdekartoituslomake myyjälle. Varmista, että kaikki tiedot pitävät paikkansa ja lomake on täytetty 

huolellisesti. Väärät lähtötiedot voivat haitata järjestelmän suunnittelua ja asennusta merkittävästi. On suositeltavaa 
kysyä neuvoja Ruukin tai jälleenmyyjän myyntiedustajalta saadaksesi tarvittavia tietoja (järjestelmän määrittelystä, 
keräinten asennuksesta jne.)

• Keräimet tulee asentaa esteettömästi parhaaseen mahdolliseen suuntaukseen aurinkoon kohden ja niin lähelle tek-
nistä tilaa kuin mahdollista. Etäisyys keräinkentän ja teknisen tilan välissä tulisi olla alle 15 metriä lämpöhäviöiden 
pienentämiseksi. 15 metriä lämmönsiirtoputkea kuuluu toimitukseen.

• Riittävä rakenteellinen tuki keräinten alapuolella; yksi keräin asennettuna painaa noin 60 kg osineen.
• Huomioi koko ratkaisun sopivuus tarpeisiisi (lämpimän veden tarve ja vesivaraajan koko on huomioitu).

VAROITUS! 
Vakavan vamman vaara. Noudata ohjeita järjestelmän asennuksen ja käytön aikana.

VAROITUS!
Tuotteiden rikkoutumisvaara. Väärinkäyttö voi vaurioittaa komponentteja, laitteita, 
rakennusta tai henkilöitä.

VAROITUS! 
Keräimien pintalämpötila voi nousta vaarallisen kuumaksi. Käsiteltävä varovasti. 

VAROITUS!
Liika lumi voi vaurioittaa keräintä ja/tai estää keräimen toiminnan.

VAROITUS! 
Keräimiä ei saa asentaa kovalla tuulella. Huolimaton keräimen asennus voi aiheuttaa 
keräimien putoamisvaaran kovissa tuuliolosuhteissa.

LUE OHJEET!
Lue asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet huolellisesti.

VAROITUS! 
Käytä vain ammattiasentajia.
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Ruukki toimittaa asiakkailleen 
energiatehokkaita teräsratkaisuja: 
paremmin rakennettuja ympäristöjä 
asumiseen, työhön ja liikkumiseen.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. 
Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen 
väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai 
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