
Termosyfon XOMOTermosyfon XOMO

Instrukcja przyłączenia hydraulicznego i montażuInstrukcja przyłączenia hydraulicznego i montażu
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2 1. Dopływ zimnej wody 3/4”
2. Odpowietrznik 1/2”
3. Pobór ciepłej wody 3/4”
4. Miejsce na grzałkę elektryczną 1 1/2”
5. Spust zbiornika 1/2”
6. Naczynie przeponowe
7. Zawór bezpieczeństwa 6bar
8. Zawór termostatyczny do ustawiania

temperatury wody
9. Zawór spustowy obiegu solarnego
10. Absorber
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Dane techniczne
Rodzaj kolektora Termosyfon
Wymiary mm 3045x1245x572
Powierzchnia brutto m2 3,79
Waga kg 300
Absorber wysokoselektywny/TiNOX®
Powierzchnia m2 2,17
Podgrzewacz Pojemność c.w.u. l 100
Max ciśnienie robocze zbiornika bar 6
Izolacja - pianka poliuretanowa mm 20
Wydajność płaszcza grzewczego* kW 17,2

* temp. czynnika grzew. 70°C, temp. wody zasil. 10°C, temp. c.w.u. 45°C
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Przyłączenie termosyfonu do sieci wodociągowej następuje przez doprowadzenie zimnej
wody do przyłącza 1 i pobór c.w.u. przez przyłącze 3.

Przed nałożeniem pokrywy zbiornika należy ustawić temperaturę na zaworze
termostatycznym.

Napełnienie instalacji następuje przez wtłoczenie czynnika roboczego przez zawór 9 nadmiar
czynnika usuwany jest przez króciec zaworu wentylacyjnego 2.
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1. Connect hooks with the roof.1. Connect hooks with the roof.
2. Place beams on the hooks and connect with
each other.
2. Place beams on the hooks and connect with
each other.

3. Fasten beams with hitch.3. Fasten beams with hitch. 4. Place the collector on the hitch (horizontal
beams of frame of collector should drop in the
hitchs). Collector should be placed nearby above
hitchs and should be lowered parallel to tract o rooff
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