Ručné solárne čerpadlo – návod na montáž
Montáž

Gu ový kohút a spätnú klapku namontujte natesno pod a obrázku na
výtlanú stranu erpadla oznaenú 00 .
Prípojku hadice namontujte na nasávaciu stranu erpadla oznaenú
písmenom A .
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Runé plniace erpadlo upevnite na stenu pomocou priloženého
príslušenstva (2 skrutky Ø 5 x 100, 2 podložky, 2 hmoždinky 8 x 60,
dištanný krúžok).
erpadlo by malo by inštalované v najnižšom mieste zariadenia.
Montážna poloha zvislá, runá páka postavená v smere prúdenia.
erpadlo pripojte na solárny okruh pod a schémy alebo priamo na
erpadlovú skupinu, ak sa nadá namontova v najnižšom mieste
zariadenia za úelom vypúšania systému.
Naplnenie / dop anie
2

Pozor: Zariadenie nenap ajte pri slnenom osvite kolektorov príp.
kolektory pred nap aním zakryte!
Pred nap aním systém dôkladne, príp. viackrát prepláchnite
vodou, vodu nakoniec bez zvyškov vypustite!
Primiešavanie vody alebo iných teplonosných kvapalín do
originálnych kvapalín Wolf nie je dovolené!
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Na erpadlo upevnite runú páku priloženou maticou a podložkou.
Hadicu 1 zasute do nádoby s kvapalinou.
Otvorte spätnú klapku 3 a gu ové kohút 4 na solárnej erpadlovej
skupine.
Gu ový kohút 6 zatvorte.
Runým erpadlom 7 erpajte, až kým z odvzdušovacieho otvoru
gu ového kohúta 6 nevyteká kvapalina (naplnenie hadice a erpadla
kvapalinou), potom kohút 6 otvorte.
Zariadenie naplte až na tlak 3 bary pri teplote cca 20 °C.
Gu ový kohút 6 zatvorte.
Systém odvzdušnite pomocou odvzdušovacieho ventilu 2.
Zariadenie ihne po naplnení uvete do prevádzky (solárny regulátor
musí by aktívny).
Systém ešte viackrát odvzdušnite pomocou odvzdušovacieho ventilu 2
a odluovaa vzduchu v solárnej erpadlovej jednotke a na koniec
doplte kvapalinu na tlak 3 – 4 bary.
Čerpadlo dodáva:
Wolf Slovenská republika s.r.o. . Galvaniho 7 . 821 04 Bratislava
Tel. +421 2 4820 0802 . Fax: +421 2 4820 0822 . www.wolfsr.sk

