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                          РЪКОВОДСТВО 
 за сглобяване на термосифон модел  SC-HE 
 
Преди да пристъпите към сглобяването първо сортирайте 
крепежните елементи, като ползвате снимките по-долу. 
 
Последователност при сглобяването: 

1. Сглобяване на стойката и поставяне на място. 
2. Монтиране  водосъдържателя върху стойката и укрепяване. 
3. Монтиране на Спомагателния съд или кран за запълване,  вход 

/ изход на тръбната система към медната серпентина. 
Запълнете водосъдържателя доката водата потече от отворите 
за вакуумните тръби. Задължително ползвайте и тръбен ключ  
за фитингите на водосъдържателя при стягане. 

4. Преди да престъпите към вкарването на тръбите в отворите на 
водосъдържателя положете тънък слой течен сапун,  върху 
края на тръбата и в отворите на водосъдържателя. Това ще ви 
помогне за по-лесното вкарване на тръбите. При суха сглобка 
е лесно да счупите вакуумните тръби.  

5. Защитният анод от Магнезии може да е в две модификаций – 
закрепен на пробка или на PVC държач. Вторият вариант се 
монтира, както е указано на последната страница. 

6. След монтажа на всяка тръба пускайте малко вода за да може 
да се запълни. Излагане тръбите на слънце сухи ще доведе до 
повреда  при запълването им с вода! 

7. Свържете ел. нагревателя и отворете входящата вода като 
следите работата на Спомагателнив съд. 

8.  Проверете за течове всички съединения. 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Закупеният от Вас соларен воден отоплител не 
включва рефлектори и спомагателен съд. 
 
 
 
 
 
 



                                     WWW.SUNSTAR.BG 
                                                                                              

Вносител:  Сън Иновейшън ЕООД България, гр. София, кв. Суxoдол, ул. Кирил 
Христов 60, тел +359 877 252672, e-mail sunstarbg@gmail.com, www.sunstar.bg 
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        Маншон                                   Уплътнения 
                  
 
 
Свързването на Ел. Нагревателя да се извърши от квалифициран 
персонал. 
 
Възможни схеми на свързване с водопроводната 
мрежа 
Вариант със Спомагателен съд 
 

 
 
 
 



                                     WWW.SUNSTAR.BG 
                                                                                              

Вносител:  Сън Иновейшън ЕООД България, гр. София, кв. Суxoдол, ул. Кирил 
Христов 60, тел +359 877 252672, e-mail sunstarbg@gmail.com, www.sunstar.bg 

 

 
 
 
Вариант със Спирателен кран 
 
 
 

 
 
 
 
 
ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА 
СГЛОБЯВАНЕТО И МОНТАЖА НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ 
СВЪРЖЕТЕ С НАС! 
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          Монтаж защитния анод за моделите  

               SC, SS, SC-HE, SS-HE  
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