EPP izolacijsko ohišje
Mere: 308 x 434 x 169 mm
Okence na pokrovu omogoča odčitavanje in
nastavljanje pretoka brez odstranjevanja ohišja.
Na zadnji strani ohišja je nameščena posebna
plošča za montažo na zid ali hranilnik toplote.
Ohišje ima prav tako posebno odprtino za
varnostni ventil.

Povratni vod

Dovod

Hitromontažni solarni set »SOLAR30«

Izvedba s odzračevalnim ventilom
Odzračevalni ventil je naprava, ki trajno odvaja zrak
ki je pomešan s tekočino iz sistema. Odzračevanje
poteka tako, da se odvečen zrak kopiči v zgornjem
delu odzračevalnika, katerega lahko izpuščamo tudi
med obratovanjem sistema. Za izboljšanje delovanja
odzračevalnega ventila, zavrtite kovinski zaklep na
ventilu za 1 obrat.
Pozor!
V izogib izlitju ali poškodbam zaradi
možnih visokih delovnih temperatur
priporočamo namestitev cevi.

POZOR: Prosimo, da preberete in upoštevate navodila pred montažo in zagonom enote
Plošča za montažo enote na zid
ali hranilnik toplote.

ø1
0

Utor za napeljavo temperaturnega
tipala sončnih kolektorjev.

ø10

Ležišče regulatorja.
Na straneh in na zadnjem delu ohišja so
odprtine za napeljavo regulatorja.
Obtočna črpalka z Molex konektorjem.

Položaj za montažo
Za enostavnejšo montažo lahko nosilec
regulatorja začasno umaknete, kar omogoča
dostop do polnilne postaje in merilnika pretoka.
Za enostavnejšo montažo in lažjo manipulacijo s
regulatorjem, uporabite 22mm nosilec, ki se
nahaja v spodnjem delu ohišja.
Ko zaključite z montažo, vrnite nosilec regulatorja
na njegovo prvotno mesto.

Napeljava za obtočno črpalko
Utor, ki služi za povezavo obtočne
črpalke s regulatorjem.

Prostor za izvod kablov.
V tem delu ohišja je poseben prostor,
ki je termično izoliran od ohišja in v
katerem so zbrani vsi kabli, ki so nato
lahko izpeljani skozi zadnjo ali spodnjo
stran ohišja.

Navodila za uporabo merilnika pretoka za polnjenje sistema:
Blokiranje ročice za
polnjenje/praznjenje:
Odvijte vijak, snamite
ročico in jo zopet privijte
obrnjeno za 180°.

Normalno delovanje

Polnjenje

Krogelni
ventil
zaprt

Krogelni
ventil za
regulacijo
pretoka

Krogelni
ventil
odprt

Prikaz pretoka
(v tem primeru
8 l/min)

Praznenje

(1) Polnjenje sistema
Odvijte čepa s stranskih ventilov in privijte
adapterja za priklop cevi. Priključite cevi,
zaprite krogelni ventil in odprite stranska ventila
polnilne postaje.

(2) Zagon
Odprite krogelni ventil in zaprite stranska ventila. Odstranite
adapterja za priklop cevi in privijte čepa na stranske ventile. Za
preprečitev nepričakovanega odprtja stranskih ventilov
priporočamo blokiranje ročic za odpiranje ventilov v zaprtem
položaju – prikazano na skici zgoraj.

(3) Količino pretoka reguliramo s
krogelnim ventilom.
Opomba: količina pretoka se odčita na
spodnjem robu drsnega prikazovalnika
(glej sliko).

Navodila za namestitev varnostne posode:
A - gibljiva cev 3/4’’, ki jo priključite na varnostno raztezno posodo solarne enote.
Raztezna posoda ni del nosilca in povezovalnega seta.
B - tesnilo iz umetne mase
C – povezovalni element z dvojnim varnostnim ventilom, ki omogoča hiter in predvsem varen
priklop / odklop raztezne posode brez kapljanja
D - raztezna posoda s povezavo 3/4’’ (dobavljivo po naročilu)
E - nosilec za montažo na steno
Namestite nosilec (E) z dvema vijakoma in plastičnima vložkoma na steno. Razdalja med vijaki
znaša 55 mm. Namestite raztezno posodo (D) na servisni ventil (C) in pričvrstite montažni
nosilec v poseben utor, s čimer zagozdite matico konektorja. Namestite tesnilo (B) in gibljivo cev
varovalne enote (A) na priključek.

Zamenjava raztezne posode
Raztezna posoda je priklopljena na servisni ventil (C) , ki omogoča hiter in predvsem varen priklop / odklop raztezne
posode brez kapljanja.
Z odvitjem matice (F) je možno odklopiti eno stran ventila, ki ostane nameščen na raztezni posodi. Drugi del ventila pa
ostane nameščen na nosilcu.
Oba dela servisnega ventila imata nepovratno loputo, ki onemogočata kapljanje ali izliv vode iz sistema.
Za ponovno namestitev sestavimo oba dela nepovratnega ventila in ju spojimo z vijakom (F) . Nato obe nepovratni
loputi sprostimo in s tem omogočimo ponovno delovanje raztezne posode.
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