Solární absorbéry

STOJAN STANDARD/MINI

konstrukce je vyrobena z profilů z pozinkovaného plechu
o síle 1 mm a je spojena šrouby a maticemi M 6
profilová guma a samolepící PE páska
zabraňuje styku panelu s kovovou konstrukcí

!

Zabraňte styku konstrukce s agresivními
látkami a jejich parami, které by mohly snížit
její životnost.

NÁVOD K BEZPEČNÉMU UŽÍVÁNÍ

Vezměte na vědomí, že tento návod popisuje montáž a užívání pouze stojanu. Vlastní panel
solárního ohřevu vody připevněte a užívejte dle pokynů výrobce tohoto panelu.
Je zakázáno stoupání na konstrukci a jakékoliv činnosti v blízkosti, při kterých by mohlo dojít k
pádu na stojan.
Užívání výrobku a přibližování se k němu je zakázáno dětem, proto děti nenechávejte v blízkosti
stojanu bez dozoru!
Konstrukci na panel je nutné řádně ukotvit — zajistit proti větru. Tlak na panel při poryvech větru
může být velmi silný.
Při manipulaci se stojanem mějte na vědomí, že hrany profilů z pozinkovaného plechu mohou
způsobit poranění. Používejte pro to ochranné rukavice proti mechanickému poškození.
Do konstrukce je zakázáno jakkoliv zasahovat či ji zatěžovat nad rámec jejího účelu. Nedovolte,
aby cokoliv (ovoce, větve stromů, střešní krytina) mohlo pádem ohrozit její stabilitu.
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PRŮMYSL A STROJÍRENSTVÍ

Konstrukci ošetřit ekologicky nezávadnou
barvou. Povrchovou úpravou se životnost
konstrukce prodlouží.

REKLAMA

DOPORUČUJEME

slouží k připevnění panelu pro solární ohřev vody
v šíři 800 a 1200 mm pomocí popruhů a spon
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Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil právě náš výrobek. Věříme, že budete spokojeni s jeho velmi dobrými
užitnými vlastnostmi a plně je využijete. Jako každý výrobek, tak i náš potřebuje určitou péči a proto je
nezbytné před začátkem jeho montáže a užíváním si řádně přečíst tento návod.

STAVEBNICTVÍ

NÁVOD K MONTÁŽI
A OBSLUZE

Solární absorbéry

STOJAN STANDARD/MINI

POSTUP MONTÁŽE
Montáž doporučujeme provádět ve dvou osobách, neboť díly je třeba přidržovat kvůli pádu. Během
montáže, především při manipulaci s profily z pozinkovaného plechu je nutno použít ochranné rukavice
proti mechanickému poškození, neboť hrany těchto dílů mohou způsobit poranění. Na šroubování
šroubových spojů je třeba použít nářadí příslušné velikosti a tvaru, aby nedošlo k sesmeknutí
a případnému poranění.
PŘÍPRAVA MONTÁŽE
Roztřid‘te si díly podle čísel pozic z balícího listu. Ke vzájemnému spojení profilů použijte šrouby
M 6 x 30, na ostatní spoje použijte šrouby M 6 x 10 a maticemi M 6. Šroubové spoje během montáže
nedotahujte.
MONTÁŽ KONSTRUKCE

1

Konstrukci postavte na rovný a zpevněný terén.

2

Konstrukci smontujte podle obrázku přiloženého v balení konstrukce, celou vyrovnejte a šroubové
spoje pevně dotáhněte. K dotažení spojů šrouby M6 x 30 použijte přiměřené síly.

3

Pomocí kotevních profilů řádně stojan připevněte k terénu. Kotvící materiál není předmětem
dodávky. Dle instrukcí nalepte na konstrukci samolepící pásku a navlékněte profilovou gumu
v celé délce.

4

Popruhy provlékněte otvory dle obrázku přiloženého v balení konstrukce. Do stojanu dosad‘te
solární panel a pomocí popruhů a spon jej připevněte.

5

Než zajistíte panel proti vypadnutí ze stojanu příchytkou, nalepte samolepící PE pásku
na příchytky tak, aby nedošlo ke kontaktu panelu s kovem.

ÚDRŽBA
Pravidelně kontrolovat ukotvení zajištění proti větru.
Minimálně jedenkrát do roka zkontrolovat stav konstrukce a šroubových spojů.

LIKVIDACE
Obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Po ukončení životnosti stojanu
kovové části (kód odpadu 170405) odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
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