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Wskazówki montażowe
dla personelu wykwalifikowanego

VIESMANN

Montaż rur próżniowych
do Vitosol 300-TM, typ SP3C

Wskazówki bezpieczeństwa

Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.

Objaśnienia do wskazówek bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo
Ten znak ostrzega przed niebez-
pieczeństwem zranienia.

! Uwaga
Ten znak ostrzega przed stra-
tami materialnymi i zanieczy-
szczeniem środowiska.

Montaż, pierwsze uruchomienie, prze-
gląd techniczny, konserwacja i naprawy
muszą być wykonywane przez autory-
zowany personel (firmy instalatorskie
lub firmy serwisowe).

Podczas prac przy urządzeniu/instalacji
grzewczej należy odłączyć je od napię-
cia (np. przy pomocy oddzielnego bez-
piecznika lub wyłącznika głównego) i
zabezpieczyć przed niezamierzonym
włączeniem.

Naprawianie podzespołów spełniają-
cych funkcje zabezpieczające zagraża
bezpieczeństwu eksploatacji instalacji. 
Stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne firmy Viessmann lub części
przez tę firmę dopuszczone.

Montaż rur próżniowych

Niebezpieczeństwo
Ostrożnie obchodzić się z
rurami próżniowymi. Rozbite
rury próżniowe mogą spowodo-
wać obrażenia.
Należy zakładać rękawice i oku-
lary ochronne.

Niebezpieczeństwo
Kondensator rur próżniowych
mocno się nagrzewa pod wpły-
wem promieniowania słonecz-
nego.
Nosić rękawice ochronne.
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Wskazówki montażowe
■ Powleczona strona absorbera ma

być skierowana w kierunku słońca.
■ Między montowanymi elementami nie

mogą znajdować się części izolacji.
■ Powierzchnia kondensatora musi

pozostać czysta.
■ Włożyć kondensator do mocowania

kondensatora w wymienniku ciepła.

Na dachach nieskierowanych dokładnie
na południe ustawić kąt nachylenia
absorbera (patrz skala na rysunku na
stronie 3).
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! Uwaga
Po zamocowaniu nie należy już
montować i wyrównywać rur
próżniowych (obracać).
Może to skutkować uszkodze-
niami rur.

 

Montaż rur próżniowych (ciąg dalszy)
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Wskazówka do etapu roboczego 4:
Uważać, aby nie uszkodzić uchwytu
rurowego A.

Wskazówka do etapu roboczego 5:
Jeśli ciężko jest wsunąć rury próżniowe
w uszczelki gumowe, zwilżyć uszczelki
wodą.
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! Uwaga
Jeżeli zaraz po montażu instala-
cja solarna nie zostanie napeł-
niona czynnikiem grzewczym,
kolektory mogą ulec uszkodze-
niu.

Zabezpieczyć kolektory przed
promieniowaniem słonecznym
za pomocą osłony.
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Montaż rur próżniowych (ciąg dalszy)
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