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Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni!

Măsuri de siguranţă

Pentru siguranţa dumneavoastră
Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru a
exclude pericole şi daune umane şi materiale.
Explicarea măsurilor de siguranţă

Măsuri ce trebuie luate în caz de
incendiu

Pericol
Acest semn atrage atenţia asupra unor posibile daune pentru
persoane.

!

Pericol
În caz de incendiu există pericol de accidentare prin arsuri şi
pericol de explozie.
& Se opreşte instalaţia.
& Utilizaţi un extinctor verificat
pentru clasele de incendiu
ABC.

Atenţie
Acest semn atrage atenţia asupra unor posibile daune materiale şi daune pentru mediul
înconjurător.

Persoanele cărora se adresează
aceste instrucţiuni
Aceste instrucţiuni de utilizare se
adresează persoanelor care deservesc instalaţia.

!

Atenţie
Componentele care nu au fost
verificate împreună cu instalaţia pot cauza deteriorări ale
instalaţiei de încălzire sau să
influenţeze defavorabil funcţionarea acesteia.
Montajul respectiv înlocuirea
pieselor se va realiza numai de
către firma specializată în
instalaţii de încălzire.
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Pericol
Lucrările efectuate la instalaţie
fără respectarea măsurilor de
siguranţă corespunzătoare, pot
conduce la accidente care pun
în pericol viaţa unor persoane.
Lucrările la instalaţia electrică
vor fi executate numai de electricieni calificaţi.

Componente suplimentare, piese
de schimb şi piese supuse uzurii
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Prima punere în funcţiune şi repunerea în funcţiune

Prima punere în funcţiune şi repunerea în funcţiune

!

Atenţie
Pentru a evita producerea unor
pagube la instalaţie şi agentul
termic,
trebuie închise supapele de
aerisire după aerisire. Aceasta
va împiedica ieşirea aburului şi
intrarea de oxigen din aer.

!

Atenţie
O temperatură peste limitele
normale poate provoca deteriorarea instalaţiei solare.
De aceea, în timpul verii, de
ex. pe perioada concediului,
instalaţia solară nu trebuie
deconectată.
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Prima punere în funcţiune se va face
de către executantul instalaţiei sau de
un specialist desemnat de acesta.
Se vor respecta şi instrucţiunile de utilizare pentru componentele racordate.
În stare rece, în instalaţie trebuie să
există o presiune de umplere de
1,0 bar + 0,1x înălţime statică şi o presiune preliminară în vasul de expansiune de 0,7 bar + 0,1x înălţime
statică.
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Asigurare

Asigurare
Cu toate acestea recomandăm, ca
măsură de asigurare împotriva unor
fenomene ale naturii deosebit de
puternice, includerea colectorilor
solari în poliţa de asigurare a clădirii.
Garanţia noastră nu acoperă asemenea daune.
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Colectorii solari Viessmann sunt testaţi conform DIN EN 12975‐2 şi în
ceea ce priveşte rezistenţa la
influenţe exterioare, printre altele la
grindină.
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Întreţinerea, inspecţia şi revizia

Întreţinerea, inspecţia şi revizia
Pentru efectuarea lucrărilor de
curăţire şi de întreţinere vă
rugăm să respectaţi instrucţiunile de service alăturate.

&

Recomandăm verificarea agentului
termic (protecţia la îngheţ şi valoarea pH) la intervale regulate.
Instrucţiuni de service

&

Curăţaţi colectorii de murdărie şi
zăpadă (la strat de zăpadă mai înalt
de 50 de cm). O dată cu creşterea
gradului de murdărie, scade randamentul instalaţiei solare.
& Recomandăm să aveţi grijă ca
instalaţia solară să fie revizuită
periodic, pentru a asigura o funcţionare fără deficienţe, economică şi
ecologică a acesteia. În acest scop
este cel mai indicat să încheiaţi un
contract de inspecţie şi întreţinere
cu firma de instalaţii de încălzire.
&
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Se va controla în mod regulat presiunea la manometru.
& Se vor repara conductele neetanşe
şi alte neetanşităţi de la instalaţia
solară.
& Verificaţi la interval de 6 luni presiunea instalaţiei, funcţionarea silenţioasă a pompelor de circulaţie,
temperatura pe tur şi pe retur precum şi funcţiile de cuplare.
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Avarii

Avarii
Dacă nu este posibilă înlăturarea unei
avarii, informaţi firma specializată în
instalaţii de încălzire.
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Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile
de utilizare pentru componentele
racordate.
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Gestionarea deşeurilor

Gestionarea deşeurilor
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În cazul în care colectorii solari
Viessmann nu mai sunt indicaţi pentru
utilizare, aceştia se vor colecta şi se
vor recicla.
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Viessmann S.R.L.
RO-507075 Ghimbav
Braşov
E-mail: info-ro@viessmann.com
www.viessmann.com
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albită fără clor

Tipărit pe hârtie ecologică,

Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

Pentru informaţii sau lucrări de întreţinere şi reparaţii la instalaţia de încălzire,
vă rugăm să vă adresaţi firmei de instalaţii de încălzire. Firmele de instalaţii de
încălzire care se află în apropierea adresei dumneavoastră le puteţi afla de
exemplu prin Internet de la adresa www.viessmann.com.
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Firma de contact

