Instrução de Montagem SolarVenti

Março 2003

1) Escolha o sítio certo para o SolarVenti e marca o sítio do
buraco (Ø = 130-135 mm). Tira a medida entre o bocal e o canto
de baixo do colector (desenho na página seguinte). Fixar com
parafusos as 2 chapas azuis na parede conforme a medida obtida
(e 5 a 10 cm de distância dos lados do colector).

2) O colector vai ser encaixado nas chapas e
tombado contra a parede. Marca o canto de
cima do colector e fixa as chapas vermelhas
5-6 mm em cima dessa marca.
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3) Antes de montar o colector fixe o tubo flexível ao bocal
do colector e aperte-o com a abraçadeira de inox. Agora
pode montar o colector, passando o tubo flexível pelo
buraco na parede e fixá-lo na moldura com abraçadeira.
Depois da fixação da moldura na parede pode encaixar a
válvula com força e virá-la em sentido de relógio até fixar.
Parede SolarVenti

Moldura

4) Com opção de interruptor ON/OFF:
O cabo do colector vai ser ligado com o interruptor
da seguinte maneira: O fio preto e o fio castanho são
fixados nos contactos preto e vermelho do
interruptor. Para enfiar os fios prime no botão do
terminal. Depois de largar os botões, os fios estão
fixos. O fio azul não será usado.
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5) Com opção de regulador electrónico:
Os 3 fios coloridos do colector são ligados
aos respectivos terminais coloridos no
regulador.
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O colector deve ser
inclinado pelo
menos 60º da
posição horizontal

Sola

rven ti

Leia isso primeiro
Lista de peças:
(Montagem na parede)

As ferramentas necessárias:

Confirme o conteúdo!

Berbequim com corte-buraco Ø 130 - 135 mm
Broca 6 mm

1 SolarVenti (SV7 ou SV14)

Chave de fendas

1 Tubo flexível 50 cm
2 Abraçadeiras de inox
1 Saco com:
2 chapas azuis
2 chapas vermelhas
4 parafusos

Nível, lápis

Antes de montar:
O sítio certo - o colector tem de ser virado
entre sudeste e sudoeste

1 Vávula de ar com
moldura galvanizada

Cuidade com as sombras de árvores e prédios,

1 Interruptor ou regulador (opções)

o sol está mais baixo no inverno!

Conselhos:
Durante a sua ausência regule o fluxo de ar ao máximo. Quanto maior está o
fluxo de ar menos quente fica - menos fluxo o ar fica mais quente.
Só limpe o colector com água e detergente suave.

SV7

Tamanho do buraco: (SV7 e SV 14)

13 cm

Dimensões
130 mm

SV14

30 cm

72 cm

