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ANP 1000

Bezpieczeństwo
Proszę przestrzegać niniejszej
instrukcji bezpieczeństwa. Pozwoli
to na uniknięcie strat w ludziach i
sprzęcie.
Instrukcje
Należy zwrócić uwagę na:
- przepisy dotyczące
bezpieczeństwa pracy
- przepisy dotyczące ochrony
środowiska
- ustawa o zdrowiu i
bezpieczeństwie w pracy z roku
1974
- część P prawa budowlanego z
2005
- wymogi BS7671 dla instalacji
elektrycznych oraz odpowiednie
standardy DIN, EN, DVGW,
TRGI, TRF i VDE
Instrukcje te są tylko
zaadresowane do
autoryzowanego personelu
- tylko wykwalifikowany elektryk
powinien przeprowadzać prace
elektryczne
- pierwsza instalacja powinna być
przeprowadzona przez
autoryzowanego instalatora
wskazanego przez producenta.
Zakres stosowania
Stacja napełniająco-płucząca jest
przeznaczona do napełniania oraz
płukania instalacji kolektorów
słonecznych zgodnie z danymi
zamieszczonymi w niniejszej
instrukcji

Deklaracja zgodności CE
Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami oraz przepisami
dlatego jest oznaczony znakiem bezpieczeństwa CE.
Deklaracja zgodności jest dostępna na zapytanie. W celu jej
otrzymania proszę skontaktować się Solar-Tech.

ANP 1000

Niewłaściwe używanie oraz
zastosowanie eliminuje prawo do
gwarancji.
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• Przpłukiwanie, odpowietrzanie i napełnianie w jednej
operacji
• Uruchomienie, test ciśnieniowy i serwis termalnych
systemów solarnych.

Instalacje kolektorów słonecznych zazwyczaj napełniane
są wodą lub mieszanką glikolu z wodą. Płyn służy do
transportu ciepła z kolektorów słonecznych do zasobnika
ciepła. Stacja napełniająco płucząca umożliwia szybkie i
czyste napełnianie instalacji kolektorów słonecznych
mieszanką glikolową lub wodą.

Dane techniczne:
Wymiary: 110 x 60 x 50 cm
Waga: 20 kg
Zbiornik: 30 l, PE, z ukierunkowanymspustem i zaworem
Przepływ: 5...47 l/min
Wysokość podnoszenia: 50m
Moc pompy: 230 V; 1 kW
Zawory kulowe: 3/4''
Filtr: profesjonalny filtr przeźroczysty dla łatwego serwisu
Rodzaj medium: woda lub mieszanka wody i glikolu
Zawór zwrotny: 3/4''
Włącznik: bryzgoszczelny
Wtyczka: zatopiona; bryzgoszczelna

Stacja napełniająco-płucząca powinna zawierać:
• ramę ze stali węglowej zabezpieczonej i pomalowanej
• kół przystosowanych do łatwego poruszania się po
placu budowy
• pompy wyposażonej w bryzgoszczelny włącznik
• 30 litrowy polietylenowy zasobnik, wyposażony w
przyłącze ssące, przyłącze spustowe z prowadzeniem,
zawory
• dużą przykrywę dla łatwego dozowania płynu
• przeźroczyste ciśnieniowe węże ułatwiające kontrolę
wizualną nad procesem napełniania oraz płukania

1. Instrukcje ogólne

Uwaga: niebezpieczeństwo powstania
strat materianych !
Nie napełniaj instalacji kolektorów
słonecznych
podczas
silnego
nasłonecznienia.
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Stacja napełniająco płucząca ANP 1000 jest
wyłącznie przeznaczony do pompowania wody lub
mieszanki wodno-glikolowej. Mieszanka lub woda nie
może zawierać elementów stałych lub powodujących
tarcie.
Użytkownik ma obowiązek upewnić się że woda lub
mieszanka glikolu z wodą jest odpowiednia dla
zastosowania stacji napełniająco płuczącej ANP
1000.

Ostrzeżenie: zagrożenie życia !
Zabrania się używania substancji
łatwopalnych z temperaturą zapłonu
niższą niż 550 C.
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• Dla swojego własnego bezpieczeństwa zawsze używaj
przewodów uziemniających. Pozwoli to na
natychmiastowe zatrzymanie pompy w razie przebić w
instalacji elektrycznej
• Kabel przedłużający musi mieć średnicę przewodów
conajmniej taką samą jak kabel od pompy. Kabel o
długości powyżej 20m musi mieć średnice przewodów
wieksze od kabla pompy. Nieprzestrzeganie tych
instruckji może prowadzić do uszkodzenia łopatek
pompy a co za tym idzie do uszkodzenia stacji
napełniającej. W takim przypadku gwarancja jest
wyłaczona.

3. Obsługa

Proszę przestrzegać następujących kroków w trakcie
pierwszego uruchomia czy przed napełnianiem lub
przepłukiwaniem instalacji kolektorów słonecznych:
• Odkręć pokrywę górną zasobnika
• Zamknij zawory kulowe stacji napełniającej
• Napełnij zbiornik odpowiednią ilością płynu
• Zamknij pokrywę, tak aby otwór górny zbiornika był
rozszczelniony.

3.1 Przepłukiwanie zbiornika, pierwsze
uruchomienie

• Podłącz przewód ciśnieniowy do zaworu
napełniającego w grupie pompowej.
• Podłącz przewód spustowy do zaworu spustowego w
grupie pompowej
• Otwórz zawór kulowy w stacji napełniającej ANP 1000
• Otwórz zawory spustowy i napełniający w grupie
pompowej
• Włącz pompę
• Napełnij i przepłukuj instalację do momentu kiedy płyn
nie będzie zawierał zanieczyszczeń
• Wyłącz pompę
• Zamknij zawory napełniający i spustowy w grupie
pompowej
• Zamknij zawór w stacji ANP 1000
• Rozłącz przewody pomiędzy grupą pompową a stacją
ANP 1000.

ANP 1000

2. Podłączenie elektryczne
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3.2 Napełnianie i przepłukiwanie instalacji kolektorów
słonecznych.
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Przykładowa grupa pompowa FlowCon A
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• Podłącz przewody stacji ANP 1000 do grupy pompowej. • Włącz ręcznie pompę cyrkulacyjną instalacji solarnej.
• Podłącz przewód ciśnieniowy do zaworu napełniającego
Pompa powinna być włączona na maksymalną
(3). Podłącz przewód spustowy do zaworu spustowego
wydajność. W celu włączenia pompy na maksymalnej
(4).
wydajności należy zapoznać się z instrukcją sterownika
• Zamknij zawór kulowy w centralnej części stacji (2)
instalacji solarnej. Pompę należy włączyć na minium 15
• Ustaw zawór zwrotno kulowy w pozycji 450 (1)
minut.
• Otwórz zawory napełniający i spustowy (3) (4)
• Podczas pracy pompy upewnij się, że odpowietrznik
• Otwórz zawory stacji ANP 1000
przy kolektorach słonecznych jest otwarty.
• Napełnij i płucz instalację przez miniumum 15 minut
• Po całkowitym odpowietrzeniu instalacji zakręć
dopuki płyn się nie oczyści i będzie wolny od pęcherzyków odpowietrznik oraz zawór pod odpowietrznikiem.
powietrza.
• Przy włączonej pompie zamknij zawór spustowy (4) i
kontynuuj napełnianie w celu uzyskania wymaganego
ciśnienia na instalacji. Ciśnienie można odczytać na
manometrze.
• Zamknij zawór napełniający (3) i wyłącz pompę stacji
ANP 1000
• Sprawdź czy ciśnienie na instalacji nie zmienia się. W
razie konieczności usuń nieszczelności.
• Otwórz zawór kulowy (2)
• Zamknij zawory na stacji ANP 1000
• Odłącz przewody stacji ANP 1000
• Ustaw zawór zwrotno-kulowy w pozcyji zaworu kulowego
(1).
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4. Przykład podłączenia
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5. Rozwiązywanie problemów
Możliwe Rozwiązanie

Pompa się nie włącza

• Przyłącze ssące nie podłączone bezpośrednio do
pompy
• Pompa uszkodzona
• Przewód ssący lub zawór zablokowany

Pompa nie wytwarza ciśnienia

• Pompa uszkodzona
• Zablokowany przewód ciśnieniowy.

ANP 1000

Problem
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Dystrybutor:

Solar-Tech P.H.U. Oddział Warszawa
ul. Hallera 13
05-230 Kobyłka- Turów
tel.stac. 022 497 18 54
tel./fax. 022 497 18 55
tel.kom. 509 620 682
tel.kom. 793 386 309
Nota końcowa:
Wszytkie rysunki oraz zawarty tekst w ninejszej instrukcji
należy traktować jako przykład możliwych zastosowań.
Użytkownik musi we własnym zakresie przestrzegając praw
obowiązujących w danym kraju określić zakres czynności
związanych z obsługą ANP 1000. Solar-Tech nie ponosi
odpowiedzialności
za szkody powstałe na skutek
przestrzegania tej instrukcji. Zawarte w niej informacje należy
traktować jako przykład.

ul. Książąt Pomorskich 34/25
89-604 Chojnice

Specyfikacja technicznao oraz wygląd może ulec zmianie
bez powiadomienia
Ilustracje mogą różnić się od produktu oryginalnego.

Prawa autorskie
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodą Solar-Tech

Solar-Tech P.H.U.

solar-tech@solar-tech.pl
www.solar-tech.pl

