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WAŻNE INSTRUKCJE!!
Informacje dotyczące bezpiecznej i efektywnej obsługi urządzenia, należy
przeczytać przed użyciem urządzenia. Strona 4!!
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Część I - Podstawowe informacje
Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup naszego produktu!
Informacje ogólne
Energia docierająca na Ziemię w postaci światła słonecznego jest ogromna – ponad 12000 razy
większa niż światowe zużycie paliw. Jednak gromadzenie i przechowywanie tak wielkiej ilości
bezpłatnej energii jest trudne i kosztowne. Energia słoneczna rozłożona jest na dużej powierzchni. Kąt
padania promieni słonecznych jest zmienny w cyklu rocznym i dziennym.
Firma ELFRAN przygotowała produkt, który wykorzystuje w pełni docierającą do nas energię
Słoneczną i przystosowuje się do warunków atmosferycznych, silnych wiatrów, różnicy temperatur, a w
rejonach górskich do obfitości opadów śniegu.

Korzyści wynikające z zamontowania kolektora ELFRAN
W okresie letnim produkcja energii cieplnej (lub elektrycznej) rozpoczyna się od godziny 4.30 do
godziny 21. Kąt obrotu kolektora wynosi 270º w osi poziomej oraz 90º w osi pionowej. Tak wcześnie
rozpoczęta praca pozwala na maksymalne wykorzystanie energii słonecznej docierającej do ziemi, co z
kolei wpływa na zwiększenie sprawności całego systemu.

Informacje o recyklingu
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że
produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z
gospodarstw domowych.
Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego
usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny
recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu
uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej,
w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni
skontaktować ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.
Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Urządzenie należy poddać recyklingowi zgodnie z krajowymi przepisami i prawami.
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Uwaga!!
Produkt powinien być zmontowany zgodnie z instrukcją, przez
wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami. Produkt
przeznaczony jest dla osób dorosłych.
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Porady bezpieczeństwa / konserwacja
Ważne! informacje dotyczące bezpiecznej i efektywnej obsługi urządzenia, należy
przeczytać przed użyciem urządzenia !!
1.Użytkowanie i konserwacja (elementów elektrycznych i elektronicznych wchodzących w skład
kolektora)
1.1. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj otwartych skrzynek i puszek
elektrycznych na działanie wody i wilgoci.
1.2. Nie dotykaj przewodów, końcówek pozbawionych izolacji zanim nie zostaną wyłączone z sieci.
1.3. Urządzenie może korzystać tylko z takiego rodzaju zasilania jakie wskazuje instrukcja.
1.4. Zachować ostrożność w przypadku konieczności naprawy. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia
prądem, nie rozbieraj urządzenia na części, lecz oddaj do autoryzowanego serwisu .Otwieranie
urządzenia może narazić użytkownika na porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwo. Niewłaściwe
złożenie urządzenia może ponadto spowodować porażenie prądem przy późniejszym użytkowaniu.
1.5. Odłącz zasilanie i zgłoś się do autoryzowanego serwisu w następujących przypadkach :
a) jeżeli została zniszczona wtyczka lub przewód zasilający
b) jeżeli do urządzenia dostał się jakiś płyn
c) jeżeli urządzenie nie działa normalnie , zgodnie z instrukcją obsługą
d) jeżeli urządzenie upadło lub zostało mechanicznie uszkodzone
e) jeżeli urządzenie przejawia wyraźne zmiany w sposobie działania

Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli znajdujesz się w pobliżu nieszczelnej instalacji
gazowej
2. Bezpieczeństwo
I. Wnętrze skrzynek i puszek elektrycznych powinno być zawsze suche.
II. Do czyszczenia nie używać chemikaliów, rozpuszczalników. Myć wodą.
III.W przypadku wydobywania się podejrzanego zapachu/ dymu, odłączyć niezwłocznie urządzenie od
zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
IV. Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie może spowodować
jego
uszkodzenie.
3. Informacje dodatkowe- Zabezpieczenia przed przepięciami w sieci (wyładowaniami
atmosferycznymi).
Przyłącze elektryczne do trackera powinno być dodatkowo zabezpieczone przed skutkami wyładowań
atmosferycznych.
Wybór właściwego zabezpieczenia powinien być przeprowadzony przez uprawnionego instalatora.
Uszkodzenie urządzenia spowodowane przepięciami w sieci w wyniku wyładowań atmosferycznych nie
są objęte gwarancją, nawet, jeśli zastosowano wyżej wymienione zabezpieczenia dodatkowe.
Podczas prób przeprowadzonych w docelowych warunkach użytkownika sprzętu nie stwierdzono
szkodliwego wpływu na inne urządzenia elektryczne i elektroniczne.
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Funkcje Trackera/ zastosowanie/ zasada działania
FUNKCJE


ELFRAN- Revolution doskonale wykorzystuje promieniowanie rozproszone
wyszukując na zachmurzonym niebie punkty o największej przejrzystości.



ELFRAN - Revolution funkcja „dobranoc” - po zapadnięciu zmierzchu kolektor
obraca się na wschód i do góry pozycja startowa.



ELFRAN- Revolution funkcja „zasilanie” - zanik napięcia 230~V, czasza Trackera
kładzie się na poziomo. Tracker posiada własne zasilanie pozwalające na
ustawianiu czaszy w bezpiecznej pozycji.
Uwaga !
Wyłączenie zasilania Trackera następuje po upływie ok. 15 min od zaniku
napięcia sieciowego, Dopiero po tym czasie można bezpiecznie przystąpić do
prac zawiązanych z obsługą Trackera.



ELFRAN- Revolution funkcja „przeciążenie” - napęd poziomy lub pionowy
napotyka na przeszkodę, silnik zostaje wyłączony. Po upływie około 2,5 min.
Tracker włącza silnik sprawdzając czy można podjąć pracę, jeżeli nie, sytuacja
się powtarza.



ELFRAN- Revolution funkcja „urlopowa” - wieczorem jednym przyciskiem [urlop]
redukujemy dwudziestokrotnie moc kolektora i spokojnie wyjeżdżamy na urlop.



ELFRAN- Revolution funkcja „Wiatr” - Jeżeli prędkość wiatru przez 20 sekund
będzie większa niż 50 km/h, Tracker przyjmie pozycję „góra” (ułoży się w pozycji
poziomej.) Funkcja jest aktywna przez 20min.

ZASTOSOWANIE:
Produkcja energii elektrycznej lub cieplnej z promieni słonecznych.
ZASADA DZIAŁANIA:
Działanie kolektora typu Quattro polega na podążaniu za słońcem w celu zwiększenia
efektywności produkcji energii elektrycznej
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Część II - Fundament
Informacje dotyczące wykonania


Fundament powinien zostać wykonany przez wykwalifikowanego specjalistę.



Konieczna nośność podłoża wynosi 200kN/ m². Wartość musi być sprawdzona i
potwierdzona poprzez odpowiednią dokumentację.



W rejonach gleb zagrożonych mrozem, należy podjąć działania, które zapewnią
ochronę przed mrozem.



Fundament powinien wystawać ponad grunt 10- 20cm.

Ważne!
Powierzchnia fundamentu, do której będzie mocowany słup musi
zostać
dokładnie wypoziomowana i wygładzona.
I.

W trakcie wykonywania fundamentu osadzić kotwy w środkowej części
fundamentu oraz bednarke uziemiającą w odległości 30cm od środka
fundamentu po stronie wschodniej. Bednarka musi wystawać 40cm nad
powierzchnię fundamentu.
a) Przestrzenie między kotwami mają wyznaczać kierunki świata.

b) Przewody elektryczne muszą zostać umieszczone w specjalnym wężu
ochronnym (zaleca się: rurę arota). Rura powinna zostać osadzona
między kotwami i powinna wystawać nad fundament. Pozostawiony
nadmiar rury powinien być dobrany indywidualnie w zależności od
wysokości zastosowanego słupa.
c) Kotwy powinny wystawać 7cm ponad powierzchnię fundamentu.
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Rysunek poglądowy na odwrocie strony

Instrukcja montażu
Informacje dotyczące wykonania
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Część III - Dane techniczne
Wykaz głównych elementów Trackera. Wymiary
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Część IV - Instrukcja montażu
Krok 1 - Montaż słupa

Uwaga!
Montaż słupa może zostać wykonany tylko i wyłącznie po wcześniejszym sprawdzeniu
wypoziomowania fundamentu. Zabrania się montażu Trackera na źle
wypoziomowanym fundamencie.
1. Nałożyć słup na kotwy wystające ponad powierzchnię fundamentu.( Zwrócić
uwagę, aby wspornik z otworem znalazł się obok uziemienia oraz aby
wyjście przewodów„1” z słupa znalazło się od strony północnej).

1
PE

Fundament
Rys. 1. Osadzenie słupa na fundamencie
2. Nakrętki dokręcać na krzyż, w celu zapewnienia równomiernego docisku blachy
słupa do powierzchni fundamentu.
3. Po wstępnym dociągnięciu nakrętek , sprawdzić wypoziomowanie słupa oraz czy
dolna blacha słupa przylega równomiernie całą powierzchnią do powierzchni
fundamentu.
4. Jeżeli wyżej wymienione warunki zostały spełnione – dociągnąć nakrętki,
kontrolując jednocześnie wypoziomowanie.
5. Skontrować nakrętki.
6. Przykręcić uziemienie do słupa.
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Krok 2 - Montaż Trackera na słupie
1. Nałożyć silikon na powierzchnię blachy słupa wg schematu (Rys. 3).

Rys. 3. Schemat nakładania silikonu
2. Nałożyć Tracker na słup zwracając uwagę, aby skrzynka podłączeniowa znalazła

się od strony

północnej.

3. Dociągnąć wszystkie śruby do poczucia pierwszego oporu, zapewniając tym

samym równomierny docisk między blachami.
4. Dokręcić śruby.
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Krok 3 - Montaż ramion do obrotnicy
Montaż ramion do obrotnicy
1. Wsunąć ramiona (4) pomiędzy mocowania obrotnicy (2).
2. Wsunąć osie(3) poprzez mocowania oraz tuleje w ramionach .
3. Końce osi zabezpieczyć pierścieniami Segera.
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Krok 4 - Montaż belek do ramion
1. Zamocować belki (5,6) , do ramion (3).
Ważne! Zwróć uwagę, aby otwory mocujące belki paneli były na górze.
2. Dokręcić wszystkie śruby mocujące belki do ramion.
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Krok 5 - Montaż siłownika
Montaż siłownika
1. Wsunąć mocowanie siłownika (9) pomiędzy mocowania w belce (6).
2. Wsunąć oś(8) poprzez mocowania oraz tuleje .
Końce osi zabezpieczyć pierścieniami Segera
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Krok 6 - Montaż mocowań modułów
Montaż mocowań modułów
1. Wsunąć mocowania modułów (12) pomiędzy mocowania w belce (5) i (6).
2. Całość skręcić
UWAGA !
Zwrócić uwagę aby mocowania modułów z otworami montażowymi OKA i czujnika
wiatru znalazły się we właściwych miejscach (patrz str. 18)
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Krok 6 - Montaż mocowań modułów
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Krok 7 - Montaż podpór mocowań modułów
Montaż mocowań modułów
1. Za pomocą śrub przykręcić podpory (7) do belek (5 i 6) a następnie do
mocowań modułów (12).
2. Całość dokrecić
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Krok 8 - Montaż oka i czujnika wiatru
Montaż mocowań modułów
1. Za pomocą śrub przykręcić OKO (10) zgodnie z oznaczeniami do mocowania
modułów (12) jak na rysunku poniżej
2. Następnie zamocować czujnik wiatru (11) do mocowania modułów (12).
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Widok złożonej konstrukcji
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Krok 9 - Montaż modułów fotowoltaicznych
Moduły należy zamocować za pomocą śrub dołączonych w zestawie. Panele
rozmieścić zgodnie z rysunkiem. Zachować 20 mm przerwy miedzy panelami.

Ważne !
Mocowanie paneli powinno odbyć się przy użyciu fabrycznych
otworów montażowych wykonanych w obramowaniu paneli
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Część V - Jednostka sterująca
Cechy funkcjonalne
Cykl
dzienny:
Budowa kolektora ELFRAN-Revolution umożliwia optymalne ustawienie w stosunku do promieni
słonecznych przez cały dzień. Dzięki systemowi czujników, kolektor jest zawsze ustawiony czaszą
prostopadle do najjaśniejszego punktu na niebie. Automatyka kolektora zapewnia płynne
dostosowanie położenia czaszy do zmieniającego się położenia Słońca. Korygowanie położenia
czaszy odbywa się w płaszczyźnie poziomej i pionowej. W praktyce oznacza to śledzenie Słońca w
cyklu dziennym
Cykl
roczny:
W ciągu roku istnieją znaczne różnice w długości dnia (dochodzące do 8 godzin). Krótki dzień w
okresiezimowym stwarza konieczność optymalnej pracy kolektora. W ciągu roku zmienia się
wysokość górowaniaSłońca jak również punkty wschodów i zachodów Słońca na widnokręgu. W
okresie zimowym wysokość kątowa Słońca w Polsce centralnej wynosi ok.20°, natomiast latem
dochodzi do 65° w momencie górowania (około godziny 12.00).

Długość nasłonecznienia i wysokość słońca nad horyzontem zmienia się w ciągu roku. Zmieniają się
także punkty wschodów-zachodów Słońca. Zmusza to do wykorzystania kolektora słonecznego o
zmiennym ustawieniu zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Wykorzystanie energii
słonecznej jest wtedyoptymalne.
W cyklu rocznym odchylenia punktów wschodów i zachodów Słońca dochodzą do 90°. Obrotowa
konstrukcjakolektora umożliwia efektywne korzystanie ze Słońca w zakresie 270°, obejmując wszystkie
punkty wschodów i zachodów Słońca przez cały rok.
Kolektor ELFRAN-Revolution jest ustawiony optymalnie niezależnie od pory dnia i roku.
Rysunek poniżej ilustruje zmienne punkty wschodów i zachodów Słońca widziane na widnokręgu z
punktu lokalizacji kolektora. Duży zasięg w okresie letnim wskazuje na potrzebę lokalizacji kolektora,
w którym ELFRAN–Revolution będzie „widział” Słońce w ciągu całego dnia.

Rys. 1 Optymalna lokalizacja kolektora. Punkty wschodów i zachodów Słońca a
płaszczyzna działania kolektora
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Diagnostyka systemu naprowadzania

Uwaga! Aby przejść w tryb sterowania ręcznego, należy odpiąć wtyczkę OKO.
Przed ponownym jej wpięciem, PAMIĘTAJ o ustawieniu przełączników w pozycji 0 (środkowej)

Wyłączeniebezpiecznikaurloppowodujecałkowiteunieruchomieniekolektora.
Bezpiecznikwyłączaćtylkowtedy, gdykolektorznajdujesięwpozycji startowej(bezpiecznej WSCHÓD- GÓRA)
G ó ra
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w pozycję bezpieczną

1.Jeże li na ze wną trz je st jasn o, a kol ektor odw raca się w p ozycję b ezpi eczną
(Wschó dGóra), spraw dź czy w o bwo dzie czuj nika zmi erzcho weg o nie n astąpi ła prze rwa lu b czy czu jni k n ie
je st uszko dzon y. (Opi s p roced ury w dol nej czę ści ta bel i)

OK.

W ia tr
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Przekroczonaprędkość
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Dół

W s ch ó d

1.Spra wdź czy zasil acz jest pod łączon y d o sieci 2 30V
2.Spra wdź czy przew ód 4 w pu szce p odł ączen iow ej i zasi laczu zo sta ły pod pię te zg odn ie z
ozn aczen iami
3.Spra wdź czy bezp ieczn ik URLOP w zasil aczu kol ektora, nie zn ajd uje si ę w p ozycji OFF.
(Jeże li po w łącze niu b ezpi eczni ka n astąpi j ego p ono wne w yłącze nie sko ntaktuj się z
pro duce ntem)
4.Spra wdzi ć czy ob wód za sila nia kol ektora ni e został prze rwan y.
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ozn aczen iami .
3. Spra wdź czy bezp ieczn ik URLOP w zasil aczu kol ektora, nie zn ajd uje si ę w p ozycji OFF.
4. Rozł ado wan y a kumul ator, je st przyczyną n iep rawi dło wej p racy kole kto ra, p rzygasa nia d iód i
wył ączan ia się R ajce ra.
Spra wdze nie a kumul atora po leg a na wyłą czeni u zasil ani a kole kto ra(z sieci 2 30V) i ob serwa cji
czy kole kto r w raca do p ozycji startowe j(be zpie cznej ) WSCH ÓD -GÓRA. Dio da wył ączni ka
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Z a s ilac z

Za c hó d

A w ar ia nap ędu

O K ..

Świ ecąca si ę dio da sygn ali zuje ki erune k, w
którym kole kto r si ę poru sza w danym mome ncie .
GÓR A- cza sza kole kto ra zmierza do o siąg nię cia
po zycji po ziome j.
DÓŁ- czasza ko lektora zmi erza do osi ągn ięci a
po zycji pi ono wej .
WSCHÓD- czasza ko lektora zmie rza na
wsch ód(ko lektor ob raca się w l ewo).
ZACHÓD-cza sza kole kto ra zmi erza na za chód
(kol ektor obra ca się w pra wo)

1. Kontrol ka sygna lizu je, że pred kość w iatru prze kraczał a 50km/h prze z 2 0seku nd. Fu nkcja
po zostaje j eszcze aktywn a przez 20 min p o spad ku pręd kości wi atru pon iżej 5 0km/h.
Cza sza kole kto ra ustawi a się w pozycj ę pozi omą(Góra ).

1. Spraw dź czy ko lektor ni e jest b loko wan y.
2. Spraw dź czy u szkodze niu n ie ule gł sił own ik lub me chan izm obro tn icy.
3.Sil niki p obi eraj ą zbyt d uży prąd . Spraw dź prąd si lni ków(w pin ają c a mpero mierz szere gow o w
ob wód si lni ka), j eżel i nie mi eści się w prze dzia le zaw artym n a ta bli czce znami ono wej si lni ka
spró buj w yczyścić komutator na wi rniku si lni ka.
1. Jeżel i, która ś z di ód sygn ali zuję kie rune k p racy kole kto ra, a ko lektor ni e pod ejmu je pra cy:
-Spra wdź wyże j wymie nio ne w ta bel i kody bł ędó w
-Spra wdź czy przeł ączni ki pracy ręczne j są w pozycj i 0
-Spra wdź czy wtyczka nap ędó w j est p rawi dło wo wp ięta do R ajce ra
2. Jeżel i kole kto r n ie je st skie rowan y w stron ę słoń ca, a d iod y n ie wska zują ki erun ku pracy,
przyczyn ą może być uszko dzon y czuj nik systemu na prow adza nia OKO, bą dź te ż p rzerwa w j ego
ob wod zie.

Z ac hó d

S p ra w d z en ie c zu jnik a zm ie rzc ho w e g o :
Uszko dzon y czu jni k zmi erzchow y: Kol ektor nie p ode jmuj e pracy ran o lub ko lektor ni e odw raca się w po zycję be zpie czną,
gd y n a zewn ątrz ro bi się ci emno .
Spra wdź czuj nik zmie rzchow y, szcze lni e zakrywa jąc ręką , mał ą szybkę znaj duj ącą się n a zewn ątrz skrz yn ki z le wej stron y.
Po zakryci u pow inn a zapa lić się d ioda .Je żeli tak się n ie stani e, o znacza to, że czujn ik jest uszkod zony uszkod zony

U st a w ia n ie o g n is k o w e j:

1. Poczeka ć a ż Ko lektor w trybie au to matycznym zostani e nap rowa dzon y n a słoń ce.
2. Nag rzewn ice ow iną ć ka wał kiem pap ieru i sp rawd zić czy p romie nie sku pia ne prze z l ustra rozkład ają si ę jed nako wo
na ru rze próżn iow ej. Jeżel i nie , przep rowa dzić kal ibra cje. Kali bracj e przep rowa dza się w alca mi czu jni ka obra cają c j e
wo kół osi .
WSC HÓD-ob rót g órne go wa lca w praw o(po o broci e w praw o odcze kać 10s) ,
ZAC HÓD- obró t gó rneg o wal ca w l ewo .
GÓRA- ob rót d oln ego w alca w p ra wo
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W s ch ó d

Z ach ó d

D iod a
czu jn ik a zmie rz cho we go

Instrukcja montażu

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny instalacji Trackera
znajduje się na końcu instrukcji.

Patrz Załączniki
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Część VI - Deklaracje, certyfikaty, nagrody
Deklaracja
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Certyfikat
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Nagrody
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Nagrody
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Nagrody
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Nagrody

31

32

Instrukcja montażu

ZAŁĄCZNIKI:
1. Schemat elektryczny Trackera
2. Karta gwarancyjna

33

