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ТЕРМОСИФОННИ СИСТЕМИ

Техническо описание
Инструкция за монтаж и експлоатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди използване прочетете внимателно 
тази инструкция!
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1. Мерки за безопасност
ВНИМАНИЕ! Преди да пристъпите към монтиране и пускане в действие на термосифонната 
система е задължително да се запознаете с пълния текст на тази инструкция. Тя трябва да 
се спазва както от Вас за да ви улесни при ползването и, така и от правоспособните лица, 
които ще монтират и евентуално ремонтират системата в случай на повредата. Спазването 
на  правилата,  посочени  в  тази  инструкция,  е  предпоставка  за  безопасното  ползване  на 
системата и е едно от гаранционните условия!
ВНИМАНИЕ! Монтирането на  термосфонната система и  свързването и  с  водопроводната 
инсталация трябва да се извършва от правоспособни лица при спазването на правилниците 
в сила и изискванията на тази инструкция!
ВНИМАНИЕ! Свързването на уреда с електрическата инсталация трябва да се извършва от 
правоспособни  лица  при  спазването  на  правилниците  в  сила  и  изискванията  на  тази 
инструкция!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Задължително е монтирането на предоставените от производителя или 
препоръчаните от него предпазни комплектовки!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не  свързвайте  уреда  към  електрическата  инсталация  преди 
водосъдържателят му да е напълнен с вода!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При  ползването на  уреда има опасност  от изгаряне с  гореща вода, 
когато  термостатът  е  настроен  в  областта  на  максималната  си  температура,  или 
акумулираната енергия от слънцето е твърде голяма!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително деца) с 
ограничени  физически,  сетивни  или  умствени  способности,  или  недостатъчен  опит  и 
познания освен ако те са наблюдаваниили инструктирани относно използването на уреда о 
тлице,  отговорно за  тяхната безопасност.  Децата трябва да се  наблюдават,  за  да  не  си 
играят с уреда.
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2. Опазване на околната среда
Този уред е маркиран в съответствие с „НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на 
електрическо  и  електронно  оборудване  и  третиране  и  транспортиране  на  отпадъци  от 
електричеко и електронно оборудване“.
Като се погрижите след  изчерпване на работния му ресурс, този уред да бъде изхвърлен по  
правилен начин, Вие ще помогнете за предотвратяване на възможни негативни последствия 
за  околната  среда  и  здравето  на  хората,  които  в  противен  случай  може  да  бъдат 
предизвикани от неправилно изхвърляне.

 - Този символ върху уреда или върху документите, приложени към уреда, показва, че 
този уред не бива да се третира като битов отпадък. Вместо това, той трябва да се предаде в 
специализиран  пункт  за  рециклиране  на  електрическо  и  електронно  оборудване.  При 
изхвърлянето му спазвайтеместните норми за изхвърляне на отпдадъци.
За  по-подробна информация  за  третирането,  възстановяването  и  рециклирането  на  този 
уред се обърнете към Вашата местна градска управа, към Вашата служба за изхвърляне на 
битови отпадъци или към магазина, откъдето сте закупили уреда.

3. Основни характеристики
Термосифонните системи за устройства за затопляне на вода чрез използване на слънчева 
енергия.  Основните  елементи  на  една  термосифонна  система  са  слънчев  колектор  и 
водонагревател  с  топлообменик.  Принципа  на  работа  е  естествената  циркулация  на 
топлоносителя (флуида) между колектора и водонагревателя, причинена от конвекцията в 
системата.
Термосифонните системи от Елдоминвест ООД за от затворен тип. Системата колектор – 
топлообменник  е  отделена от  водата във водосъдържателя  и  се  пълни с  топлопреносен 
флуид – микс от пропилен гликол и вода (виж т. 13 „Пълнене на системата“).
За предпазване на вашата термосифонна система е необходимо топлопреносния флуид да 
бъде избран  спрямо специфичните климатични условия.  Той трябва  да  не замръзва при 
падане на температурите. На водонагревателя е монтиран нагревател с мощност 2kW, който 
служи за предпазване на водата във водосъдържателя от замръзване и за донагряване при 
необходимост. 
Термосифонните системи Green Line съответстват на изискванията на:
EN  12976-1:2006  Топлинни  слънчеви  системи  и  елементи.  Фабрично  сглобени  системи. 
Част1: Общи изисквания; 
ЕN 12976-2:2006  Топлинни  слънчеви  системи  и  елементи.  Фабрично  сглобени  системи. 
Част2: Методи за изпитване. 
БДС  EN  12897:2006 Водоснабдяване. Изисквания за индиректно нагрявани резервоари без 
вентилация (затворени) за вода; 
БДС EN 60335-2-21:2003/А2:2008 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-
21: Специфични изисквания за акумулиращи водонагреватели.

В таблица №1 ще намерите техническите характеристики на термосифонните системи Green 
Line
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4. Технически данни
Табл. 1

МОДЕЛ Изм. ед. TS200E(C)(CR)S(F) TS300E(C)(CR)S(F)
Номинален обем L 200 300
Номинално напрежение V 220-230V~ 220-230V~
Номинална електрическа мощност kW 2 2
Номинално налягане на водонагревателя bar 6 6
Площ на топлообменника m² 0,6 0,85
Тегло Kg 140 190
Стоманена стойка с антикорозионно покритие Хоризонтален / Наклонен 

покрив
Хоризонтален / Наклонен 
покрив

Колектор CLASSIC(R) / ECONOMIC CLASSIC(R) / ECONOMIC
Размери mм 1000x1500x85 1000x2000x85
Брутна площ m² 2x1,5 2x2
Площ на абсорбера m² 2x1,35 2x1,82
Обем на системата топлоносител L 9,8 11,4
Материал на рамката на колектора Al анодизиран Al анодизиран
Материал на абсорбера ALANOD ALANOD
Тип на покритието Mirotherm / Mirosol Mirotherm / Mirosol
Материал на тръбите Мед Мед
Начин на заваряване Лазерно Лазерно
Тип Цял лист / Ленти Цял лист / Ленти
Поглъщаемост 95% / 90% 95% / 90%
Излъчване 5% / 15% 5% / 15%
Диаметър на изходящите тръби mm 22 22
Диаметър на вътрешните тръби mm 8 8
Соларно стъкло / пропъскливост 4mm /  90% 4mm /  90%
Изолация на колектора Каменна вата 40mm Каменна вата 40mm
Изолация на водонагревателя Пенополиуретан  >43mm Пенополиуретан  >43mm
Максимална тестова температура на колектора ºC 200 200
Максимално работно налягане на системата bar 8,5 8,5
Топлинен флуид Пропилен гликол / вода Пропилен гликол / вода

Данните в таблицата са приблизителни

Буквените означения в моделните номера са: Е-колекторът на системата е Economic (черно 
покритие),  C-колекторът  е  Classic  (Селективно  покритие  –  цял  лист),  CR – колекторът  е 
Classic R (селективно покритие – ленти),  S –  системата е предназначена за монтаж върху 
наклонен покрив, F- системата е предназначена за монтаж върху хоризонтален покрив.
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5. Указания за безопасност
При  монтаж  върху  покрив,  задължително  преди  началото  на  монтажните 
дейности, монтирайте съгласно предписанията за предпазни парапети или мрежи!

Хванете здраво обезопасителните въжета възможно най-високо над работника. 
Закрепвайте обезопасителните въжета само на конструктивни елементи и в точки, 
които могат да издържат тежестта!

При  липса  на  независими  предпазни  парапети  или  мрежи  по  причини  от 
техническо естество на работите, да се използват обезопасителни въжета!

Не използвайте повредени стълби, напр. счупени рамене и стъпала на дървени 
стълби, огънати и пречупени метални стълби. Не използвайте поправени рамене, 
страници и стъпала на дървени стълби!

Използвайте  само  обезопасителни  въжета,  маркирани  и  проверени  от 
оторизирани контролни лаборатории (държачи и уловители, свързващи въжета/ 
ленти, амортисьори, регулатори)!

Поставяйте  стабилно  еднораменните  стълби.  Спазвайте  правилния  ъгъл  на 
издигане. Обезопасявайте еднораменните стълби срещу плъзгане, преобръщане, 
събаряне  и  потъване,  напр.  С  уширители  на  краката,  направляващи  степенки 
според опорната повърхност, окачващи приспособления.

При  липса  на  независими  предпазни  парапети  или  мрежи  може  да  се  получи 
падане  от  голяма  височина,  което  да  доведе  до  тежки  или  смъртоносни 
наранявания!

Подпирайте стълбите само на надеждни опорни точки. Обезопасявайте стълбите 
с ограждения в зоната на движение!

При използване на еднораменни стълби може да се получат опасни падания, ако 
стълбата потъне, пропадне или се преобърне!

Допирът до въздужни електропроводи под напрежение може да има смъртоносни 
последствия!

Носете каска при монтажа!

В  близост  до  въздушни  електропроводи  под  напрежение,  с  които  е  възможен 
контакт, работете само ако:
- те са в състояние без напрежение, което е гарантирано за цялото времетраене 
на работата.
- Токопровеждащите части са защитени с капаци или прегради.
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- са спазени безопасните отстояния.
Радиус на напрежение:
1 m при 1000V напрежение
3 m при 1000 до 11000V напрежение
4 m при 11000 до 22000V напрежение
5 m при 22000 до 38000V напрежение
>5 m при неизвестна величина на напрежението

При работи по пробиване и при боравене с колектори (опасност от разрушаване 
от външно налягане) носете предпазни очила!

Носете предпазни обувки при монтажа!

При монтаж на колектора и при боравене (опасност от разрушаване от външно 
налягане) носете работни ръкавици, обезопасени срещу срязване!

Ако системата не работи дълго време и е необходимо да се покрият колекторите,  
така че да се предпазят от слънчевите лъчи!

Разрешава се използването само на предписания топлоносител!

6. Указания за транспортиране
ВНИМАНИЕ! Не  повдигайте  колектора  за  изводите  за  свързване  или  за  резбите  на  
винтовете!

За транспортиране на елементите на термосифонната система се препоръчва използването 
на  носещи  колани.  Избягвайте  удари  и  механични  въздействия  върху  елементите  на 
системата.  Елементите  се  транспортират  и  съхраняват:  в  оригиналните  им  опаковки,  в 
затворени проветриви помещения; предпазени от  директна слънчева светлина; предпазени 
от прах, от влага по-висока от 60%, (измерена при 20ºC), от контакт с химически и корозионно 
активни вещества (независимо от агрегатното им състояние) при температури не по-ниски от 
-5ºC  и не по-високи от 40ºC.  Колекторите се нареждат във вертикално положение, така че 
тръбите  да  не  се  притискат  и  подреждат.  Водонагревателите  също  се  подреждат  във 
вертикално  положение.  Транспортират  се  в  наредено  положение,  стабилно  сахванати  и 
обезопасени,  в  затворени  транспортни  средства  и  контейнери  за  наземен  или  морски 
транспорт,  плътно  подредени  един  до  друг,  уплътнени  по  ширина  и  дължина  на 
транспортното средство или контейнера, осигърени против премествания и преобръщания.

7. Монтаж – общи условия
ВНИМАНИЕ! Всеки  монтаж  е  индивидуален  и  зависи  от  специфичните  особености  на  
мястото за монтаж, характерните условия и др. Само оторизирани и квалифицирани лица  
могат да изпълняват монтажа. Отговорност за правилното изпълнение на монтажа поемат  
лицата, които го извършват!
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Ориентация на системата
Термосифонните системи осигуряват максимална енергийна ефективност, когато монтажът 
им  е  ориентиран  на  юг.  Системата  предназначена  за  монтаж  върху  наклонен  покрив  е 
конструирана така че ъгълът на наклона на водонагревателя се настрйва от 14º до 43º, със 
стъпка градус и половина, така че тий винаги да бъде хоризонтално нивелиран. Ъгълът на 
наклона на системата зависи от специфичните условия за монтаж, но той не трябва да бъде 
по-голям или по-малък от предписания от производителя диапазон ( 14º до 43º). За монтаж 
върху хоризонтален покрив е предвиден универсален ъгъл от  35º.

Места и условия за монтаж
ВНИМАНИЕ!  Теглото на  термосифонната система в напълнено състояние в зависимост от  
модификацията  може да  достигне  до  500  kg.  Мястото  за  монтаж трябва  да издържа на  
натоварването от теглото на термосифонната система!

Разрешава се монтаж само върху покривни или други  неподвижни повърхности и опорни 
конструкции  с  достатъчна  товароносимост.  Преди  монтажа  задължително  трябва  да  се 
провери статичната товароносимост на покрива, или опорната конструкция.  Да се обърне 
специално  внимание  на  качеството  на  основата  по  отношение  на  издържливостта  на 
винтовите съединения за укрепване на приспособленията за монтаж. Необходимо е цялата 
конструкция  на  тремосифонната  система  да  се  провери  съгласно  специфичните  за 
конкретната област изисквания, особено в областите с обилни снеговалежи (Указание: 1 m³ 
пухкав сняг  ~ 60 kg;  1  m³  мокър сняг  ~  200 kg), в области със силни ветрове – системите 
издържат на натоварване от вятър със скорост до 100  km/h.  Да се обърне внимание и на 
всички особености на мястото на монтаж (ветрове, струйни ефекти, завихряне и т.н.), които 
могат  да  доведат  до  повишено  натоварване.  При  избор  на  място  за  монтаж  обърнете 
внимание на това, максималните натоварвания да не се надхвърлят нито поради сняг, нито 
поради вятър. Термосифонните системи трябват да се монтират така че при възможност от 
образуването на преспи или снегонавявания те да не могат да достигат до тях или да се 
натрупват върху тях. Задължително е да има най-малко 1 m разстояние до билото/краищата 
на покрива.
Указание:
-  Монтажът  на  термосифонната  система  представлява  намеса  в  (съществуващ)  покрив. 
Покривните  покрития  (керемиди,  шиндри  и  шисти);  разширени  и  обитаеми  подпокривни 
пространства; наклон на покрива по-малък от изисквания минимум, налагат допълнителни 
мерки при изпълнението, например арматурни пояси – за защита срещу проникване на вода 
под напора на вятъра и от падащ сняг.
-  При монтаж върху плосък  покрив (терен),  без проникване във външната му обвивка се 
използва  закрепване  с  бетонни  бластни  блокчета  и  затягане  с  въжета.  Системите  се 
монтират  върху  бетонните  блокчета.  С  цел  подобряване  сцеплението  между  покрива  и 
блокчетата, и предотвратяване повреждането на покривната обшивка да се използват гумени 
покрития.
- Необходимо е допълнително обезопасяване със стоманени въжета с дебелина средно 5 
mm (минимална якост на опън 1450 N/mm²), които да поемат получаващите се натоварвания 
от силни пориви на вятъра.
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Мълниезащита
Не се допуска свързване на термосифонната система към гръмоотвода на сградата. Трабва 
да се спазва предпазно разстояние от минимум 1 m до възможни съседни проводими обекти. 
При монтаж върху опорни конструкции от метал, изпълнени на обекта потърсете консултация 
с  оторизирани  специалисти  електротехници.  За  да  се  изпълни  изравняване  на  сградния 
потенциал,  металните  тръбопроводи  на  соларната  верига,  всички  кутии,  съединения  на 
термосифонната  система  трябва  да  се  свържат  към  главната  шина  за  изравняване  на 
потенциала на сградата. Извършва се от оторизиран електротехник.

8. Указания за монтаж върху хоризонтален покрив (терен)
Монтаж на стойка на системата (фиг. 2)

1. Планка за колектори– 8 бр. 7. Вертикален крак къс – 2 бр.
2. Шина за колектори – 2 бр. 8. Гайка М8 – 37 бр.
3. Трапецовиден носач – 2 бр. (симетрични) 9. Разпорка – 2 бр.
4. Болт М8x16 – 37 бр. 10. Придържащ винкел наклонен -2 бр.
5. Шайба А М8 – 74 бр. 11. Вертикален крак дълъг - 2 бр.
6. Опорен винкел – 2 бр. 12. Придържащ винкел хор. - 2 бр.

13. Крак – 2 бр.
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Размер А:
За ТS200 – 787mm
За ТS300 – 1140mm



Елементите необходими за сглобяването на стойката ще откриете в опаковка обозначена с 
етикет „Стойка“.
1. Взема се опорен винкел (6), трапецовиден носач (3) и шина за колектори (2) и се монтират 
един  след  друг  докато  монтажните  им  отвори  съвпаднат  както  е  показано  на  фиг.  2. 
Монтажните отвори на шина за колектори (2) се избират в зависимост от размер А.
Също така четирите странични отвори на шината (2)  трябва да сочат към трапецовидния 
носач (3).   Закрепването на всички елементи към стойката става чрез комплекта крепежни 
елементи (болт М8х16, шайба А М8 (2 бр.) и гайка М8).
2. Взема се втория опорен винкел (6), и втория трапецовиден носач (3) и в зависимост от 
размер А се монтират към другия край на шината за колектори (2).
3. Взема се втората шина за колектори (2) и се закрепва към долната страна страна на двата  
опорни  винкела  (6).  Четирите  странични  отвори  на  шината  (2)  трябва  да  са  огледално 
разположени спрямо отворите на другата шина за колектор (2).
4. Взема се вертикален крак дълъг (11) и се монтира  към задния край на трапецовидния 
носач (3), като върху единия отвор (долния) се монтира разпорка (9). За втория комплект 
сглобка, вертикален крак дълъг (11) и разпорка (9) се монтират огледално спрямо предния 
монтаж.
5. Свобоните крайща на двете разпорки (9) се монтират към долните монтажни отвори на 
срещуположните  вертикални дълги крака (11). Централните отвори на двете разпорки (9) се 
монтират една към друга.
6. Монтират се 2 бр. придържащ винкел хоризонтален (12) към долните централни отвори на 
двата вертикални крака (11) и към централните отвори на двата опорни винкела (6).
7.  Монтират  се  2  бр.  вертикален  крак  къс  (7)  към  централните  отвори  на  двата  опорни 
винкела (6).
8.  Монтират се 2 бр.  придържащ винкел  наклонен (10)  към  горните централни отвори на 
двата вертикални крака (11) и към централните отворите на двата трапецовидни носача (3).
9. Монтират се планките за колекторите (1) към долната и горната шина за колектории (2). 
Монтират се двата крака (13) към долните отвори на опорен винкел (6).
10.  След  като  се  сглоби  цялата 
стойка, тя се монтира на подходящо 
избрано  равно  място  чрез 
неподвижно  закрепване  на  шестте 
опорни  точки  на  стойката,  като 
стойката трябва да бъде нивелирана 
в двете посоки на равнината.
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Монтаж на водонагревател 
към стойка (фиг. 3)
ЛЕГЕНДА:
1. Водонагревател
2. Болт М10x25(30) – 4 бр.
3. Шайба А М10 широка периферия – 4 бр.
4. Шайба А М10 – 4 бр.
5. Гайка М10 – 4 бр.
6. Стойка
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 A2

3

4

5

1

6

Фиг. 3



Елементите необходими за монтажа на водонагревателя (1) върху стойката (6) ще откриете в 
опаковка обозначена с етикет „Водонагревател“.
1. Взема се водонагревателя (1) и се поставя да легне върху стойката (5) (фиг. 3).
2. Водонагревателя се закрепва неподвижно чрез 4 бр. стандартни комплекти крепежи.

Монтаж на колектор към стойка (фиг. 4)

ЛЕГЕНДА:
1. Болт М8x12 – 8 бр. 4. Адаптор нипел 22 х 22 – 2 бр.
2. Шайба А М8 – 8 бр. 5. Колектори – 2 бр.
3. Вентилационни отвори 6. Шина за колектор– 2 бр.

Елементите необходими за монтажа на двата колектора  (5)  върху стойката ще намерите в 
опаковка обозначена с етикет „Стойка“.
1. Взема се единия колектор и се поставя да легне върху стойката така че долния край да 
опре в двата крайни долни държача и долната шина за колектор (6) (Фиг. 4, изглед В).  При 
монтажа на колектора спазвайте посоката показана на стикера залепен отстрани така че 
вентилационните отвори (3) да са от долната страна.
2. Взема се втория колектор и се поставя по същия начин както първия, така че да легне на 
другите два крайни долни държача.
3.  Вземат се 2 бр.  Адаптор нипел  22х22 (4)  (намират се в опаковка  обозначена с етикет 
10
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„Разширителен съд“), и всеки един се монтира към двата края на долната и горната част на 
колекторите (фиг. 4, изглед С). Адапторите трябва да са разположени в централната част на 
шините за колектори (6).
4. След като се позиционират колекторите (5)  към стойката, се закрепват неподвижно към 
горните и долните държачи чрез стандартния комплект крепеж (Болт М8х12, Шайба А М8).

ВНИМАНИЕ! След като бъдат монтирани колекторите, е необходимо те да бъдат покрити с  
платно  брезент  или  подобен  плътен  плат,  за  да  се  предпазят  от  слънчевите  лъчи  до  
цялостния  монтаж  и  пълненето  на  системата.  За  да  работи  правилно,  термосифонната  
система е необходимо да бъде нивелирана в двете посоки хоризонтално!

9. Указания за монтаж върху наклонен покрив
Монтаж на стойка за водонагревател (фиг. 8)
Елементите необходими за сглобяването на стойката ще откриете в опаковка обозначена с 
етикет „Стойка“.
За монтаж върху наклонен покрив с дървени греди се използва комбиниран винт с крепежи 
(фиг. 6), чрез който може да сe регулира височината на монтажа. При този начин на монтаж е 
необходимо да се пробият и отвори Ø12 в керемидите.

При  монтаж  върху  покрива  да  се  спазват  разстоянията  оказващи мястото  на  монтаж  на 
комбинираните винтове обозначени на фиг. 7.
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След  като  се  монтират  носещите  скоби  се  сглобява  на водонагревателя  по  следния  по 
следния ред:

ЛЕГЕНДА:
1. Планка за колектор – 4 бр. от общо 8 бр. 7. Комбиниран винт комплект 
2. Винкел със степени – 2 бр.        М10x200 – 8 бр. от общо 12 бр.
3. Винкел разпорка – 2 бр. 8. Болт М8 – 23 бр.
4. Хоризонтален винкел – 2 бр. 9. Шайба А М8  - 46 бр.
5. Винкел наклонен – 2 бр. 10. Гайка М8 – 23 бр.
6. Винкел основа – 2 бр.

1.  Взема  се  2  бр.  винкел  основа  (6)  и  се  монтират  към  горния,  съответно  долния  ред 
комбинирани винтове (7), като се регулира височината на стопорните гайки на комбинираните 
винтове (7) така че, винкел основа да е в хоризонтално право положение. Към двата крайни 
отвора на долния винкел основа (6) се монтира по една планка за колектор (1).Към двата 
централни отвора на долния винкел основа (6) се монтира по една планка за колектор (1).
2. Взема се 2 бр. винкел наклонен (5) и се монтират към двата винкела (6), така че двата  
близки  странични  отвора  да  са  отдолната  страна.  Също  така  трябва  да  се  изберат 
правилните отвори за монтаж така че , да се спази разстоянието А което зависи от модела на 
системата (таблицата на фиг. 8).
3. Двата хоризонтални винкела (4) се монтират към винкел наклонен (5) така че, да спази  
местоположението на размер 125mm.
4.  Взема се винкел със степени (2)  – 2 бр.  и се монтира към долния страничен отвор  на 
винкел наклонен (5) и към хоризонтален винкел (4) така че, хоризонтален винкел (4) да е в 
абсолютно  хоризонтално  положение  (нивелиран).  Това  става  чрез  различни  комбинации 
между монтажните отвори на винкел със степени (2) и винкел наклонен (5).
Взема се винкел разпорка (3) – 2 бр. и се монтират към винкел със степени (2). Централните 
отвори на винкел разпорка (3) се монтират един към друг.

Монтаж на водонагревател към стойка 
Елементите необходими за монтажа на водонагревателя (1) върху стойката (2) ще откриете в 
опаковка обозначена с етикет „Стойка“.
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Монтажът  е  идентичен  с  този  показан  на  фиг.  3  с  тази  разлика  че,  водонагревателя  се 
монтира на отворите на хоризонталния винкел (4) (фиг. 8.) на стойката.

ВНИМАНИЕ! За  да  работи  правилно  термосифонната  система,  е  необходимо  
водонагревателя  да  бъде  нивелиран  в  две  посоки  хоризонтално!  За  да  се  нивелира  
водонагревателя регулирайте ъгълът между хоризонтален винкел (6) и винкел наклонен (5),  
като избирате отвор за присъединяване на винкел със степени (8).

Монтаж на колектори към стойка за наклонен покрив (фиг. 9)
Елементите необходими за монтажа на водонагревателя (1) върху стойката (2) ще откриете в 
опаковка обозначена с етикет „Стойка“.

1. Вземат се 4 бр. Кобинирани винтове (6) (фиг. 9) и спрямо подходящите монтажни размери  
показани на фиг. 7, се избира мястото на монтажа им върху покрива.
2. Наглася се разстоянието между челото на горните и долните планки за колектор (3) да е 
колкото дължината на слънчевия колектор.
3.  Взема  се  единия  колектор и  се  поставя  внимателно между  горните и  долните  крайни 
планки за  колектор (3) (Фиг.  9,  изглед  Е).  При монтажа на колектора спазвайте посоката 
показана на стикера залепен отстрани така че вентилационните отвори (3) да са от долната 
страна.  Колекторите се  закрепват към планките  всеки един  чрез 4 бр.  Комплекти крепеж 
(болт М8x12 и Шайба А М8).
4.  Взема  се  втория  колектор  и  се  поставя  по  същия  начин  както  първия,  така  че  да  се 
монтира между другите две крайни горни и долни планки.
5.  Вземат се  2 бр.  Адаптор нипел  22х22 (7)  (намират се в опаковка  обозначена с  етикет 
„Разширителен съд“), и всеки един се монтира към двата края на долната и горната част на 
колекторите (фиг. 9, изглед D). Адапторите трябва да са разположени в централната част на 
винкел основа (8).
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ЛЕГЕНДА:
1. Гайка М10
2. Шайба А М10
3. Планка за колектор – 4бр. от общо 8 бр.
4. Шайба А М8 – 8 бр.
5. Болт М8x12 – 8 бр.
6. Комбиниран винт М10x200
7. Адаптор 22 х 22 – 2 бр.
8. Долен винкел основа
9. Колектор – 2 бр.



10.  Схема  за  монтаж  на  фитинги  и  компоненти  към  системата 
(фиг. 10)
ВНИМАНИЕ!  Първо  монтирайте  компонентите  и  фитингите  на  системата  а  след  това  
пристъпвайте към свързване на водонагревателя към водопроводната инсталация. Схемите  
на свързване на компонентите и фитингите са идентични както при монтаж върху наклонен  
покрив,  така  и  при  монтаж  върху  хоризонтален  покрив.  Монтирайте  само  компонентите  
предоставени от производителя и включени в комплекта, по приложената схема!

Елементите  необходими  за  монтажа  на  фитингите  и  компонентите  към  системата ще 
откриете в опаковка обозначена с етикет „Разширителен съд“.
При  монтирането  на  компонентите  към  топлинния  кръг  на  термосифонната  система,  за 
хидроуплътнение  е  препоръчително  да  се  използва  уплътняващ  материал  (средство)  с 
високотемпературна устойчивост (до 130°С). На фиг. 10 е показана схемата за монтиране на 
фитингите  и  компонентите  към  топлинния  кръг  на  термосифонната  система.  При 
монтирането на меките връзки (3) и  (12), да се спазва еднаква насоченост във вертикална 
посока. При монтирането на разширителния съд (4), горния къс извод 1/2“ да е в максимално 
горно положение и да е вертикално насочен.
Предпазния клапан 2,5 bar (5) се монтира на горния къс извод на разширителния съд (4).
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КОМПОНЕНТИ:
1. Водонагревател
2. Коляно нипел-муфа 3/4“
3. Дълга гъвкава гофрирана връзка 3/4“
4. Разширителен съд 5L
5. Предпазен клапан 2,5 bar
6. Тройник 3/4“ - 2 бр.
7. Холендър нипел-нипел 3/4“ - 2 бр.
8. Адаптор нипел 22х3/4“
9. Кран сферичен 3/4“
10.Колектор – 2 бр.
11. Преходник нипел муфа 3/4“-1/2“
12. Къса гъвкава гофрирана връзка 3/4“
13. Адаптот нипел коляно 22х3/4“
14. Тапа Ø22 – 2 бр.

ВНИАМНИЕ!   Препоръчва  се  за  да  запазите  изолацията  на  меките  връзки  за  по-дълъг  
период от време, те да бъдат покрити (обвити) с алуминиево фолио (лента) след монтажа.

11.  Свързване  на  водонагревателя  към  водопроводната 
инсталация
На  фиг.  11 са  показани  изводите  за  свързване  на  водонагревателя  към  водопроводната 
инсталация и към слънчевите колектори.
В  случай  че  водонагревателят  е  с  опционален  T&P  вентил,  допълнително  защитно 
устройство  предпазващо  уреда  от  високи  температури  (90-95°С)  и  налягания  (0,7  Мра), 
последния се монтира на горния извод на цилиндъра на водонагревателя. Препоръчително е 
към изхода на  T&P  вентила да се монтира отвеждаща тръба, за да може при евентуално 
сработване на вентила, водата да бъде отведена на определеното за целта място.
Изводът  за  източване  3/4“  (2),  който  се  намира  от  долната  централна  част  на 
водонагревателя се използва за дистанционно източване на бойлера.

При свързването на водонагревателят към 
тръбите  за  топлата  и  студената  вода  на 
водопроводната  инсталация  трябва  да  се 
спазят указателните етикети около тръбите 
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ЛЕГЕНДА:
1. Изход – топла вода 3/4“
2. Извод за източване 3/4“
3. Вход – студена вода 3/4“
4. Извод за Т&P вентил
5. Вход - топлинен кръг 3/4“
6. Изход – топлинен кръг 3/4“

Фиг. 11

6

5

1 2 3

4



на  водонагревателя.  Принципна  схема  на  свързването  на  водонагревателя  към 
водопроводната  инсталация е показана на фиг. 12.

Комбинирания  възвратно  предпазен  вентил  с  който  е  комплектован  водонагревателя,  е 
задължително да се  монтира на тръбата му за  студена вода като се  спази стрелката на 
корпуса му, показваща посоката на протичащата през него вода. Също така с оглед спазване 
на т. 9 от раздел ВАЖНИ ПРАВИЛА, е препоръчително комбинирания вентил да се монтира 
на леснодостъпно място.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не  се  допуска  монтирането  на  спирателна  арматура  между 
комбинирания  вентил  и  водонагревателя!  Категорично  е  забранено  запушването  на 
страничния отвор на комбинирания вентил!

При необходимост може да се изгради система за отвеждане на евентуално прокапалата 
през страничния отвор на комбинирания вентил вода. Отвеждащата водата тръба да има 
постоянен наклон надолу, да е разположена в среда против замръзване и краищата й да 
бъдат постоянно свързани с атмосферата.

След свързването на водонагревателя към водопроводната инсталация водосъдържателят 
му трябва да се напълни с вода. Това се извършва в следната последователност: 
1. Отваря се изцяло кранът за топла вода на най-отдалечената смесителна батерия;
2.  Отваря се спирателния вентил поз. 6 от фиг 12:
3. Изчаква се до протичането на плътна силна струя вода от изхода на смесителната батерия
4. Затваря се кранът за топлата вода на смесителната батерия;
5.  Повдига  се  лоста  на  комбинирания  вентил  и  се  изчаква  30-60  секунди,  докато  от 
страничния отвор на вентила започне да тече плътна и силна струя вода;
6. Отпуска се лоста на комбинирания вентил.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако от отвора на комбинирания вентил не изтича вода или струята 
е  слапа  (при  нормално  водопроводно  налягане),  това  е  неизправност  и  показва,  че 
примеси дошли по водопровода или причинени от водопроводните връзки са запушили 
предпазния  клапан  на  комбинирания  вентил.  ЗАБРАНЕНО  е  преминаването  към 
последващо свързване на уреда преди отстраняване причината за неизправност!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неспазването на изискванията за свързване към водопроводната 
инсталация може да доведе до ненапълване на водосъдържателя с вода и дефектиране 
на нагревателя, а когато комбибираният вентил не е монтиран или  е  грешно монтиран, 
може да се стигне до разрушаване на водосъдържателя. Последствията не са в обхвата 
на  гаранционните  задължения  на  производителя  и  продавача  и  са  за  сметка  на 
неспазилия изискванията на тази инструкция.
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ЛЕГЕНДА:
1. Водонагревател
2. Тръба изходяща (топла вода)
3. Тръба входяща (студена вода)
4. Комбиниран възвратно предпазен 
вентил
5. Редуцир вентил (при 
необходимост – при налягане във 
водопроводната мрежа над 0,6 Mpa)
6. Спирателен вентил

1 2 3

4 5 6

ТОПЛА ВОДА

СТУДЕНА ВОДА
КЪМ СМЕС. БАТЕРИЯ

СТУДЕНА ВОДА

Фиг. 12



Свързването  на  водонагревателя  към  водопроводната  инсталация  се  извършва  само  от 
правоспособни лица.

12.  Свързване  на  водонагревателя  към  електрическата 
инсталация
Във водонагревателя е вграден ел. нагревател, който може да бъде ползван в случаите на 
инцидентно  спадане  на  околната  температура  в  областа  на  0°С  и  при  желание  за 
извършване  на  допълнително  подгряване  на  водата,  когато  слънчевото  греене  е 
недостатъчно. Фаброчно електричския терморегулатор на водонагревателя е настроен така 
че да включва нагревателя при падане на температурата на водата под 11°С. Ако желаете да 
ползвате допълнително подгряване на водата, настройката на терморегулатора трябва да 
бъде сменена. За целта е необходимо предпазния капак на водонагревателя да бъде свален 
и чрез въртене на лостчето на терморегулатора по посока на часовниковата стрелка да се 
постигне желаната от вас температура. Трябва да се обърне внимание че така е възможно 
нагревателя и злишно да загрява водата във водосъдържателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Не  пристъпвайте  към  свързване  на  водонагревателя  към 
електрическата инсталация преди да сте се уверили, че водосъдържателя му е пълен с 
вода! Проверете!

Водонагревателят е със степен на защита срежу поражение от електрически ток „Клас I”.
Термосифонните  системи  са  предназначени  за  свързване  към  монофазна  електрическа 
инсталация. Електрическото захранване се извършва чрез отделен токов кръг, изпълнен с 
трижилен изолиран и устойчив на вода и  UV лъчи кабел със сечение на всяко жило от 1,5 
mm² до 2,5 mm² (фазово, неутрално и защитно). Задължително е във фазовия контур да има 
монтиран електрически предпазител 16А.

Свързването  на  кабела  към 
клемите  в  уреда  се  извършва 
след  внимателно  сваляне  на 
пластмасовия  капак  така,  че 
електрическите  проводници  в 
уреда  да  не  се  разединят.  В 
съответствие  с  ел.  схемата  на 
фиг.  13,  фазовото  жило  на 
захранващия  кабел  се  свързва 
към клемата с означение А1 (L). 

Неутралното жило се свързва към клема B1 (N),  а защитното – към защитната клема (винт 
или шпилка) маркирана със знака за защитно заземяване. Необходимо е захранващият кабел 
да бъде осигурен против преместване, като се ползва кабелната стягаща втулка, монтирана 
върху  предпазния  капак.  След  свързването  и  закрепването  на  захранващия  кабел, 
предпазния капак се поставя на мястото му и се закрепва с винтове,  като се внимава за 
свободното  разполагане  на  кабелите,  капилярната  тръба  на  термоизключвателя  и 
терморегулатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е захранващият кабел и предпазния капак да са 
уплътнени и обезопасени от проникване на вода!
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ВНИМАНИЕ! Препоръчително е да се монтира на видимо и достъпно място, табло с ключ и  
светлинна  индикация  свързани  към  водонагревателя,  така  че  да  има  възможност  за  
наблюдаване и контролиране на работата на електрическия нагревател.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е в електрическия контур на водонагревателя да 
се  монтира  такова  устройство,  което  в  условията  на  свръхнапрежение  категория  III 
осигурява пълно разединяване на всички полюси. Проводниците от токовия кръг между 
устройството  и  входящите  електрически  клеми  на  водонагревателя  не  трябва  да  се 
прекъсват от друг прекъсвач или предпазител.

След свързването на водонагревателя към електрическата инсталация е необходимо да се 
провери функционалността му.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неспазването  на  изискванията  за  свързване  към  електричската 
инсталация  може  да  доведе  до  намаляване  безопасността  на  уреда,  при  което  е 
забранено  той  да  се  ползва.  Последствията  не  са  в  обхвата  на  гаранционните 
задължения на производителя и продавача и са за сметка на неспазилия изискванията на 
тази инструкция.

Свързването  на  водонагревателя  към  електрическата  инсталация  и  проверката  на 
функционалността му се извършват само от правоспособни лица.

13. Пълнене на системата
След  като  се  провери  дали  всички  връзки  са  свързани  се  пристъпва  към  пълнене  на 
системата (топлинния крък) с топлоносител.

18
1

2

3
4

Количество Пропилен
гликол в системата [L]

TS200 TS300
2 2.3
3 3.4
4 4.6
5 5.7

   Пропилен гликол -
PG (99,9%)

Съотношение на
смесване PG - вода

Точка на
замръзване

20% - 80% -7ºC
30% - 70% -13ºC
40% - 60% -23ºC
50% - 50% -34ºC

Фиг. 14



ВНИМАНИЕ!  От съображения за  безопасност,  пълненето да се  извършва по  време без  
слънчево греене и при покрит колектор. Слънчевия колектор. Слънчевия колектор трябва да  
е покрит с плътно слънцезащитно покривало (брезент).

Възможно е  веднъж напълнени,  колекторите  да не  може вече  да се  изпразнят  напълно. 
Затова  при  опасност  от  минусови  температури,  а  също  и  за  хидравлични  изпитвания  и 
тестове на изправността, колекторите може да се напълнят само със смес вода/ пропилен 
гликол. Друга възможност е хидравличното изпитване да се проведе с въздъх под налягане и  
спрей за откриване на течове.

Пълненето на системата става по следия начин:
1.  Свързва се свободния извод на кран сферичен (1)  (фиг.  14)  към щранг от захранваща 
водопроводна система.
2. Към свободния извод на предпазния клапан (2) водоплътно се свързва мека връзка (3). 
Намира се в опаковка с етикет :Разширителен съд“.
3. Завърта се внимателно врътката на сферичният кран (1) до отворено положение, следстие 
на което системата започва да се пълни с вода.
4. Когато от предпазния клапан (2) започне да излиза вода се изчаква около (2-5 min), докато 
започне да излиза плътна струя вода без въздух. Когато водопроводното налягане е ниско 
(под 3 bar) е необходимо предпазния клапан да се отвори ръчно чрез махане на предпазната 
му капачка и леко завъртане на врътката му по посока обратна на часовниковата стрелка, 
след  което  трябва  да се  придържа  ръчно  в  отворено  положение  докато  спре  да  излиза 
въздух  с  вода,  а  започне  да  излиза  само  вода.  За  по-доро  обезвъздушаване  е 
препоръчително да се усили дебита.
5. Спира се водозахранването чрез затваряне на сферичния кран (1).
6. Изчаква се известно време (около 10-15 min) и се проверява за евентуални течове и ако 
има такива се отстраняват. След което се повтарят горните точки (от т. 1 до т. 4).
7. Отваря се ръчно предпазния клапан (2) и се държи така докато спре да тече от него вода.
8. Демонтира се захранващия водопроводен щранг от сферичния кран (1).
9.  Налива  се  пропилен-гликол  (топлоносител) в  отворен  съд  с  широко  гърло  (4)  като 
количеството му се определя от таблица 4. (Необходимо е да се долее известно количество 
в повече (min 0,5L), което да остане в съда, за да не се поеме въздух в системата).
10. Взема се съдът с топлоносителя и се поставя (придържа) до и на нивото на предпазния 
клапан (2). Свободния край на меката връзка (3) се поставя на дъното на съдът в който е 
топлоносителя.
11. Завърта се внимателно врътката на сферичния кран (1) докато от него започне да тече 
вода. В същото време топлоносителя от съда (3) започва да навлиза в системата.

ВНИМАНИЕ! Свободния  край  на  меката  връзка  (3)  трябва  да  остане  под  нивото  на  
топлоносителя който е в съда (4), с цел предотвратяване навлизане на въздух в системата.

12. Сферичния кран (1) се затваря когато в съда остане долятото количество в повече (0,5L) 
топлоносител – виж т. 9
13.  Демонтира  се  меката  връзка  от  системата  и  плътното  слънцезащитно  покривало 
(брезент) от колектора се сваля.
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14. Препоръки за експлоатация на термосифонната система
Подръжка на системата
ВНИМАНИЕ! Източвайте  винаги  водата  от  водонагревателя,  захранващия  източващия  и  
изходящия тръбопровод преди началото на зимния период, когато температурите стават под  
0°С, като се спазват правилата от т. 10 раздел „ВАЖНИ ПРАВИЛА“. Пълнете го отново само  
ако сте сигурни че зимния период е отминал и няма опасност от замръзване на водата в  
него.

Всяка година се прави оглед на термосифонната система за откриване на различни повреди,  
за уплътненост и за замърсяване.
Конструкцията на колекторите позволява самопочистването им от прах и вода. В зависимост 
от  местоположението  на  монтираната  система  е  възможно  замърсяване  в  следствие  на 
запрашяване и др. В такъв случай за подържане на едно и също максимално ниво на КПД на 
колектора, се препоръчва горните му повърхности предиодично да бъдат почиствани, като се 
спазват мерките за безопасност.

Проверка на топлоносителя
-  Преди  всеки  сезон  проверете  нивото  на  топлоносителя.  Ако  ома изтичане на  топлинен 
флуид, водата във водонагревателя няма да се нагрява достатъчно.
- Проверете стойностите на топлоносителя със специялен уред и при необходимост сменете 
и долейте!
- Проверете стойността на pH (предписана стойност прибл. PH 7,5): Ако граничната стойност 
е по-ниска от ≤ pH 7, сменете топлоносителя.

Почистване на водосъдържателя от натрупан варовик

За надеждна работа на водонагревателя в районите със силно варовита вода препоръчваме 
водосъдържателят  му  ежегодно  да  се  почиства  от  натрупания  вътре  в  него  варовик. 
Отлаганията върху емайловото покритие не трябва да се свалят, а само да се забърсват със 
суха памучна тъкан без използването на твърди приспособления. Тази услуга не е предмет 
на  гаранционното  обслужване  и  трябва  да  се  извършва  само  от  квалифицирано  и 
правоспособно лице. 
По време на ползването на водонагревателя е необходимо периодично да се извършват 
минимални, но много важно профилактични дейности. Те подробно са изяснени в т. 8,9 и 11  
от раздел „ВАЖНИ ПРАВИЛА“ на тази инструкция.

ВАЖНИ ПРАВИЛА

1. Водонагревателят е предназначен  за ползване само за битови цели, в домакинството и 
служи за затопляне на вода от общата водопроводна мрежа, чиито състав и стойности на 
показателите  й  са  в  обхвата  на  определениет  от  наредбите,  свързани  със 
законодателството за водите (по-специално електропроводимост на водата от 100 до 200 
µS/cm  (за  водонагреватели  с  водосъдържател  от  хром-никелова  стомана,  хлориди  не 
повече от 250mg/l).
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2.  Спазването  на  изискванията  от  раздел  „МЕРКИ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ“  са  безусловно 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.

3. Водонагревателят се монтира и ползва само на места с нормална пожарна обезопасеност 
и в условия, отговарящи на степента на защита против проникване на вода. В противен 
случай ще се предизвика дефектиране на уреда, което поради това, че не е спазена тази 
инструкция за монтиране и ползване няма да бъде в обхвата на гаранционните задължения 
на производителя и търговеца.

4. При свързване на водонагревателя към електрическата инсталация е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
правилното  му  присъединяване  към  неутралния  и  защитния  проводник  на  кабела  от 
електрическата инсталация на помещението! Неспазването на това изискване ще влоши 
безопасността на уреда, при което е забранено ползването му.

5.  Свързването  на  водонагревателя  към  водопроводната  и  електрическата  инсталации  и 
проверката на функционалност трябва да се извърши само от правоспособно лице. Това 
ще Ви даде сигурност за правилното изпълнение на изискванията на тази инструкция за 
монтиране на уреда.

6. Свързването на водонагревателя и проверката на функционалността не са гаранционни 
задължения  на  производителя  или  търговеца  и  не  са  предмет  на  гаранционното 
обслужване.

7.  Правоспособни  лица  по  смисъла  на  тази  инструкция,  по  отношение  свързването  към 
водопроводната  и  електрическата  инсталации,  проверката  на  функционалността  и 
подръжката на антикорозионната защита са лицата от приложения списък на сервизните 
бази, които са преминали обучение и имат издаден от производителя сертификат, както и 
представители на други фирми със същия предмет на дейност.

8.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  При  верочтност  от  спадане  на  околната  температура,  където  е 
монтирана термосифонната система под 0°С  и  когато  към нея няма да има постоянно 
подадено непрежение от ел. Инсталацията е задължително водата от водосъдържателя да 
се източи – виж т. 10.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За осигуряване безопасна и безаварийна работа на водонагревателя 
комбинирания  вентил  трябва  периодично  да  се  продухва.  Това  се  извършва  като  се 
повдигне лостът му, докато от страничния отвор на чентила протече плътна и силна струя 
вода в  продължение на 30-60 секунди.  Тази операция с  еизвършва задължително след 
свързване  на  водонагревателя  към  водопроводната  инсталация  и  напълването  на 
водосъдържателя му с вода, в процеса на ползване на водонагревателя не по-рядко от 
един  път  на  всеки  14  дни,  както  и  след  всяко  спиране  на  водоснабдяването.  По тази 
причина е препоръчително комбинирания вентил да се монтира на леснодостъпно място. 
Ако при пълен водосъдържател не се получи изтичане на вода или потокът е много слаб, 
комбинирания  вентил  е  неизправен  или  клапанът  е  запушен  от  замърсявания  от 
водопровода. Ползването на водонагревателя с неизправен комбиниран вентил е строго 
забранено.  Веднага  изключете  водонагревателя  от  електрическото  захранване  и  се 
обърнете  към  най-близката  оторизирана  сервизна  база.  В  противен  случай  ще 
предизвикате дефектиране на водосъдържателя, а е възможно да предизвикате и други 
щети.

10. Източването на водатавъв водонагревателя се извършва като:
• Изключва се водонагревателя от електрическата мрежа с помоща на допълнително 

устройство и за по-голяма сигурност се изключва електрическия предпазител във фазовата 
верига към водонагревателя.
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• Прекъсва се достъпа на студена вода към уреда – затваря се кранът поз. 6 от фиг. 
12.

• Отваря се кран за топла вода на смесителната батерия или се разединява връзката 
на топлата вода с тръба изходяща на водонагревателя.

• Отваря се кран свързан към извод за източване поз. 7 от фиг. 12
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  СТРОГО Е ЗАБРАНЕНО ВКЛЮЧВАНЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО 
ЗАХРАНВАНЕ НА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ДОКАТО ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯТ МУ ОТЧАСТИ 
ИЛИ ИЗЦЯЛО Е ПРАЗЕН ОТ СЪДЪРЖАЩАТА СЕ Я НЕГО ВОДА!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  След  източване  на  водата  от  водосъдържателя,  покрийте 
слънчевите колектори с брезент или подобен плътен плат, за да предпазите системата от 
прегряване.

Преди  пускане  на  уреда  отново  в  работен  режим  не  забравяйте  отново  да  напълните 
водосъдържателя  с  вода  –  вижте  раздел  „Свързване  на  водонагревателя  към 
водопроводната инсталация“.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При източване на водата от водосъдържателя е необходимо да се 
вземат всички необходими мерки за предотвратяване на щети от изтеклата вода.

11. Правилата за профилактика, подмяна на анода и отстраняване на натрупания варовик е 
необходимо да се спазват и след изтичане гаранционния срок на уреда.

Възможни проблеми и решения за отстряняването им

На Таблица 2 са показани някои проблеми при работа на термосифонната система и техните 
начини за отстряняване.

Проблем Причина Решение
Водата във водонагревателя 
не се  загрява достатъчно от 
колекторите

1.  Водонагревателя  и 
колектора  не  са  нивелирани 
хоризонтално
2.  Гъвкавите  връзки  не  са 
насочени  в  едностранна 
вертикална  посока 
(образуват се въздушни тапи)
3.  Недостатъчно  количество 
топлоносител  в  системата 
поради  евентуален  теч  или 
сълзене.
4.  Разширителния  съд  е 
наклонен  леко  настрани 
(повече от 10º на страна).

1.  Водонагревателя  и 
колектора  трябва  да  се 
нивелират хоризонтално.
2. Променя се положението и 
формата на гъвкавите връзки 
така че, да имат едностранна 
вертикална насоченост.
3. Източва се топлоносителя 
от системата. Отстранява се 
повредата  чрез  демонтаж  и 
монтаж  на  дефектиралата 
част  или  уплътнение,  след 
което повтарят т.1 до т. 4 от 
раздел 13.
4.  Разширителният  съд  се 
изправя  във  приблизително 
вертикално положение.
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Електрическият  нагревател 
не сработва

1.  Има  прекъсване  в 
комутацията (ел.   свързване 
и  окабеляване)  между 
електрическата инсталация и 
нагревателя.
2.  Дефектирали  нагревател, 
термоизключвател  или 
терморегулатор.

1. Проследява се, открива се 
и  се  възтановавя 
прекъсването  от 
правоспособно лице.
2.  Подменят  се  от 
правоспособно лице.

СПАЗВАНЕТО  НА  ИЗИСКВАНИЯТА  НА  ТАЗИ  ИНСТРУКЦИЯ  Е  ПРЕДПОСТАВКА  ЗА 
БЕЗОПАСНАТА  РАБОТА  НА  ЗАКУПЕНИЯ  ОТ  ВАС  ПРОДУКТ  И  Е  ЕДНО  ОТ 
ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ.

ЗАБРАНЯВАТ  СЕ  ВСЯКАКВИ  ПРОМЕНИ  И  ПРЕУСТРОЙСТВА  ОТ  СТРАНА  НА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ  ИЛИ  ОТ  УПЪЛНОМОЩЕНИ  ОТ  НЕГО  ЛИЦА  В  КОНСТРУКЦИЯТА  НА 
ПРОДУКТА.  ПРИ  КОНСТАТИРАНЕ  НА  ТАКИВА  ДЕЙСТВИЯ  АВТОМАТИЧНО  ОТПАДАТ 
ГАРАНЦИОННИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ ПРОДАВАЧА.

В  СЛУЧАЙ  НА  НЕОБХОДИМОСТ  СЕ  ОБРЪЩАЙТЕ  КЪМ  ОТОРИЗИРАНИТЕ  ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕРВИЗНИ БАЗИ, ПОСОЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНЯ СПИСЪК.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  СИ  ЗАПАЗВА  ПРАВОТО  НА  КОНСТРУКЦИОННИ  ПРОМЕНИ  БЕЗ 
ПРЕДИСВЕСТИЕ, КОИТО НЕ ВЛОШАВАТ БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРОДУКТА.
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