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                          РЪКОВОДСТВО 
      за сглобяване на термосифон модел  SCP 
 
 
Преди да пристъпите към сглобяването първо сортирайте 
крепежните елементи.  
 
Последователност при сглобяването: 
 

1. Сглобяванена на стойката и поставяне на място. 
2. Монтиране на водосъдаржателя върху стойката и укрепване. 
3. Свързване входяща и изходяща тръби и запълване с вода, като 

се обезвъздушава през предпазния клапан. Препоръчително е  
на вxодящата тръба да се монтира невъзвратен клапан. 

4. Проверете за течове всички съединения и  фитингите за 
термотръбите. 

5. Преди да пристъпите към монтирането на вакуумните тръби 
положете силиконова паста на върха на медните топлинни 
тръби (HEAT PIPE).  

6. Свържете ел. нагревателя 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Закупеният от Вас соларен воден отоплител не 
включва рефлектори. 
 
Стойката в зависимост от литража на водосъдаржателя може да бъде 
с две или три “A” крака. 
  
Захващането на вкумните тръби в основата може да бъде в два 
варианта: с гумени маншони и скоби както е описано по-долу или с 
PVC чашки с регулиращ винт, както е при колекторите модел SB. 
 
Внимание!: Предпазителният клапан е с 2 функций – по налягане – 
0.6 МРа и по-висока температура!! При монтаж на предпазителен 
клапан от друг доставчик отпада гаранцията на системата! Ако 
водната мрежа е с по-високо налягане от 0.5МРа е необходимо да се 
монтира редуцир-вентил. 
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Сглобете стойката според снимките. 
 

 
 

 
 
Монтирайте водосъдържателя  
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 Монтирайте Вакуумните тръби с гумените уплътнения и гумените 
предпазители като ги закрепите с скобите . 

 

 
Проверете отново всички връзки и ако е необходимо притегнете. 
 

 
Свързването на Ел. Нагревателя да се извърши от квалифициран 
персонал.  
ПРИ  ЗАТРУДНЕНИЯ  СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС! 


