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Instrukcja obsługi i montażu kolektora 

Zasady bezpieczeostwa 

Proszę uważnie przeczytad  INSTRUKCJĘ 
OBSŁUGI przed rozpoczęciem eksploatacji. 
Należy prz estrzegad wskazówek o raz zasad  
bezpieczeostwa w trakcie eksploatac ji kolektora.  

Używad wyłącznie płynów prz eznaczonych do 
instalacji solarnych na b azie p ropylenu glikolu  

Kontakt z przewodami wysokiego napięcia 
grozi śmiercią 
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Należy używad wyłącznie atestowanych  
zabezpieczeo : lin,  pasów, uprzęży 

Gdy w pobliżu znajdują się prz ewody  
wysokiego napięcia to prac e montażowe 
dozwolone są, gdy: 
• wyłączono prąd 
• przewody zostały odpowiednio zakryte 
• zachowana jest odpowiednia odległośd  
Odległośd: 
1 m przy …………………1000 wolt 
3 m przy …………………1000 do 11000 wolt 
4 m przy …………………11000 do 22000 wolt 
5 m przy …………………22000 do 38000 wolt 
> 5 m przy ………….…nieznanym n apięc iu 
W czasie wiercenia używad okularó w 
ochronnych. 

Przy instalacji kolektoró w na d achu należy  
przestrzegad przepisó w dotyczących pracy na 
wysokościach i prac dekarskich . Przed  
rozpoczęciem pracy rozciągnąd siatkę chroniąc ą 
przed upadkiem. 
Nie używad uszkodzonych drabin. Nie łatad  
uszkodzonych lub złamanych szczebelkó w 
drabiny. 

W czasie montażu nosid kask ochronny. 

W czasie montażu nosid rękawice ochronne. 

Drabinę ustawid w sposób bezpieczny. 
o o 

Prawid łowy kąt wynosi 68 – 75. Drabinę 
zabezpieczyd prz ed przewrócen iem się lub  
ześlizgnięcie. 

Drabinę rozstawiad na stabi lnych punktach  
podparcia. Teren budowy ogrodzid i oznaczyd.  

Jeśli z jak ichś względów niemożliwe jest 
zastosowanie siatki chroniącej przed  
upadkiem, to n ależy z astosowad uprz ęże 
zabezpieczając e. 

W czasie montażu nosid obuwie ochronne 

Jeśli nie z astosowano siatki chroniąc ej p rzed  
upadkiem, ani uprzęży zab ezpieczających, to  
grozi to wypadkiem ś miertelnym 

Gorące po wierzchnie – oparz enia p alcó w 
lub dłoni. 

Uprzęże zab ezpieczające mocowad do punktó w 
nośnych znajdujących się nad instalatorem. 

Oznaczenie miejsca zaczepó w do załadunku. 

W czasie użycia drabiny  może dojśd do  
niebezpiecznych wyp adków, jeśli drabin a się 
przewróci  lub osunie. 

Piktogramy umieszczone na kolektorze należy utrzymać w czystości i czytelności a uszkodzone należy wymienić na 

now e (do nabycia u producenta kolektora). 
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Zasady bezpieczeostwa 

Przed rozpoczęciem użytkowania kolektora słonecznego należy zapoznad się z instrukcją obsługi i montażu, 
oraz ze wszystkimi elementami sterowania jak również ich funkcją 
Instrukcja obsługi i montażu, stanowi częśd składową kolektora. 
Znajomośd instrukcji obsługi i zasad w niej opisanych może zapobiec wypadkom. 
Przeznaczenie kolektora: „kolektor służy do podgrzewania wody użytkowej, ogrzewania basenów, 
ogrzewania pomieszczeo lub do innych celów, w których konieczne jest podgrzanie medium. 
Kolektor należy zamontowad i podłączyd do instalacji zgodnie z opisem zawartym w instrukcji montażu. 
Przy załączaniu i odłączaniu kolektora do i od urządzeo współpracujących z nim należy zachowad szczególną 
ostrożnośd (uwaga na dzieci) 
Przy montażu i demontażu kolektora urządzenia podporowe, zabezpieczające i drabiny stawiad zawsze na 
twardym podłożu położeniu zabezpieczającym bezpieczeostwo obsłudze. 
Przed demontażem kolektora należy odczekad, aż temperatura kolektora obniży się do temperatury, przy 
której nie może wystąpid oparzenie palców czy dłoni a w szczególności uważad na możliwośd wylania się z 
kolektora gorącego płynu. 
Uważad na ostrzeżenia przed miejscami zgniatania przy montażu kolektora. 
Przed rozpoczęciem pracy skontrolowad stan kolektora i połączeo elementów składowych. 
Montaż kolektora musi odpowiadad miejscowym warunkom i obowiązującym zasadom techniki budowlanej. 
Należy uwzględnid wszystkie obowiązujące przepisy krajowe, szczególnie w zakresie: 

 
 

 

 
 
 

dopuszczalnego obciążenia dachu 
prac montażowych na dachu 

podłączenia solarnych instalacji grzewczych 

prac elektrycznych 

wykonania instalacji odgromowych 
po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych i przepłukaniu układu grzewczego kolektora słonecznego wodą 
w urządzeniu może znajdowad się jeszcze  woda. W związku z tym konieczne jest szybkie napełnienie 
instalacji płynem solarnym zalecanym przez producenta kolektora 
Przy temperaturach grożących zamarznięciem czynnika w kolektorze nie wolno zostawid w instalacji 
czystej wody, należy zamontowad odpowietrznik na najwyższym punkcie instalacji. 
Przy przemieszczaniu kolektora na środek transportowy przy pomocy urządzeo podnośnikowych, 
przebywanie osób postronnych w strefie działania jest zabronione. 
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Kolektor należy przemieszczad przy pomocy urządzeo podnośnikowych w sposób opisany w instrukcji obsługi 
chwytając za miejsca wskazane na kolektorze. 
Podczas montażu kolektora należy zabezpieczyd szybę przed uszkodzeniem. 
Nie wolno chodzid i stawiad ciężkich przedmiotów na powierzchni szklanej kolektora słonecznego. 
Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi producent nie ponosi odpowiedzialności. 
Instrukcje obsługi należy wręczyd użytkownikowi instalacji. Na nim spoczywa obowiązek starannego 
przechowywania instrukcji i udostępniania jej w razie potrzeby. 

Ryzyko resztkowe 

FPHU SOLAR POLSKA bierze odpowiedzialnośd za wzornictwo i konstrukcję swojego wyrobu kolektora słonecznego KS 
SUNSELEKT 2000. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii powoduje, że konstrukcja kolektora jest 
bezpieczna. 

Ryzyko resztkowe istnieje w przypadku niedostosowania się przez użytkownika kolektora do zaleceo i wskazówek 

użytkowych przekazanych przez producenta, a zawartych w instrukcji obsługi i montażu, oraz ostrzeżeniach 

(piktogramach) umieszczonych na kolektorze. 
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Pakowanie, przechowywanie, transport  

PAKOWANIE 

Kolektory słoneczne produkowane przez SOLAR POLKSA są zabezpieczane od strony szyby tekturą falistą, i oklejone 

taśmą samoprzylepną składane na drewnianej ramie. Maksymalna ilośd składowania – 10 sztuk. 

Natomiast kolektory do zabudowy w powierzchnie dachu są dostarczane w elementach, szyby i absorbery 

zabezpieczone są przed rysowaniem szarym grubym papierem i składowane na specjalnych stojakach lub w skrzyniach 

drewnianych. 

PRZECHOWYWANIE 

Kolektory należy przechowywad w pomieszczeniach zamkniętych, wolnych od pyłów, oparów kwasów. Kolektory mają 

byd zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Magazynowane kolektory ustawiad zawsze szybą do góry. 

TRANSPORT 

Transport kolektorów w obudowach, może dokonywad się jedynie w pozycji poziomej na paletach wstawiając między 

kolektory przekładki drewniane. Kolektory przewidziane do wbudowania w powierzchnię dachową należy przewozid 
na specjalnych stojakach zabezpieczających ładunek przed uszkodzeniem (dotyczy szyb i absorbera), Całośd ładunku 

należy spiąd pasami i zabezpieczyd przed przesuwaniem. Absorbery przenosid w dwie osoby, używając czystych i 

miękkich rękawic a szyby przenosid za pomocą przyssawek. 

Kolektory na miejscu montażu, należy przenosid ręcznie, używając specjalnych uchwytów zaczepionych w 

odpowiednich miejscach oznaczonych na kolektorze. Kolektorów w obudowach nie wolno przenosid trzymając za rurki 

przyłączeniowe. Należy uważad na uszkodzenia mechaniczne, szczególnie szyby. 

Transport kolektorów słonecznych powinien odbywad się krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniami. Przy przemieszczaniu kolektora słonecznego na środek transportowy przy pomocy urządzeo 

podnośnikowych, przebywanie osób postronnych w strefie działania jest zabronione. Kolektory należy przemieszczad 

przy pomocy urządzeo podnośnikowych w sposób opisany w instrukcji obsługi chwytając za miejsca wskazane na 
kolektorze. 

Nie wolno chodzid i stawiad ciężkich przedmiotów na powierzchni szklanej kolektora. Niedopuszczalne jest opieranie 

kolektora na przewodach wystających z kolektora lub na szybie. 
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Montaż kolektorów  

Kolektor KS - Sunselekt 2000, należy montowad na konstrukcjach stalowych. Konstrukcja jest dostarczana wraz z 
kolektorem lub można zlecid jej wykonanie lokalnej firmie ślusarskiej. Rysunek konstrukcji dostępny jest w siedzibie 

firmy. Każdy kolektor mocujemy na 4 sztukach śrub M10 ocynkowanych lub ze stali kwasoodpornej, długośd śrub 

dobrad tak, aby wkręciły się w kolektor po 2cm. Śruby przed wkręcaniem posmarowad smarem. 
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WYMIARY KOLEKTORA 
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PRZEKRÓJ KOLEKTORA SŁONECZNEGO – NA PRZYKŁADZIE KS - SUNSELEKT ZABUDOWANEGO W POWIERZCHNIE DACHU 
1. Szkło solarne pryz matyczn e (harto wan e 4mm) A. Blacha miedziana 0.2 z powłoką Sunselect  
2. Okucie blacharskie B. Spoiwo na bazie wysokiej klasy lutu (temp. topnienia 300st C) 
3. Uszczelnienie kolektora C. Rura miedzian a ϕ12 spłaszczona jednostronnie w c elu zwiększenia 

powierzchni styku 
a) Uszczelka z gumy silikonowej D. Płyn solarny - temp. krzepnięcia - 35st C 
b) Listwa aluminio wa 
4. Rama drewn iana 
5. Ekran odbijający 
6. Izolacja - wełn a min eralna 50mm 
7. Absorber 

MONTAŻ 

Montaż może byd przeprowadzony wyłącznie przez wykwalifikowaną fi rmę instalatorską i zgodnie z instrukcją 
montażu. 

STATYKA 

Montaż może zostad przeprowadzony na: 

konstrukcjach dachowych 

w powierzchni dachu. 

konstrukcjach wolnostojących 
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konstrukcjach przykręcanych do ścian. 

Przed montażem kolektorów na dachu, należy sprawdzid jego nośnośd (nośnośd nie powinna byd mniejsza niż 300 

kg/m 
2 
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2 
przy kolektorach montowanych w powierzchni dachu 200 kg/m szczególną uwagę należy zwrócid, na jakośd i 

wytrzymałośd drewna. Przy montażu na ścianach, należy upewnid się, co do ich wytrzymałości i nośności. 

Przy planowaniu montażu (szczególnie na dachu i na ścianach), należy uwzględnid również warunki klimatyczne tj. 

opady śniegu, deszczu, wiatr itp. 

DANE IDENTYFIKACYJNE KOLEKTORA 

DANE OGÓLNE 

Nazwa W obudowie z blachy 
nierdzewnej 

Do zabudowy  w powierzchnię  
dachu 

Typ 
Pole powierzchni brutto 
Pole powierzchni apretury 
Pole powierzchni absorbera 
Masa opróżnionego kolektora słonecznego 
Objętośd cieczy 
Liczba pokryd 
Materiał pokrycia 

Grubośd pokrycia 
Zalecany płyn przenoszący ciepło 

Zamienne akceptowalne płyny przynoszące ciepło 

Temperatura stagnacji przy 1000w/m i temp. 
o 

otoczenia 30 C 

2 

płaski 
2 

2.05m 
2 

1,96m 
2 

1.92m 
49 kg 

3 
1.6 dm 

1 
Termiczne hartowane szkło 

bezpieczne sodowo – 
wapniowo - krzemowe 

4mm 
Wodny roztwór GLIXOTERM 

EKO koncentrat 1:1 
Wodny roztwór 

polipropylenu glikolowego 
o 

200 C 

ABSORBER 

płaski 
2 

2.07m 
2 

1,94m 
2 

1.9m 
35kg 

3 
1.0 dm 

1 
Termiczne hartowane szkło 

bezpieczne sodowo – 
wapniowo - krzemowe 

4mm 
Wodny roztwór GLIXOTERM 

EKO koncentrat 1:1 
Wodny roztwór 

polipropylenu glikolowego 
o 

200 C 

Materiał 
Grubośd blachy 
Rodzaj pokrycia 
Współczynnik absorpcji 
Współczynnik emisji 
Materiał rur absorbera 
Liczba rur absorbera 
Średnica rury absorbera 

Grubośd ścianki rury absorbera 
Odstęp pomiędzy rurami absorbera 
Wymiar kródca przyłączeniowego 

miedź 
0,2 mm 
SUNSELECT 
α=95±0,02% 
ε=0,05±0,02% 
miedź 
1 szt. (wężownica, meander) 
Φ12 mm spłaszczona 
jednostronnie 
1mm 
124,1mm 
3/4”GZ 

IZOLACJA CIEPLNA I OBUDOWA 

miedź 
0,2 mm 
SUNSELECT 
α=95±0,02% 
ε=0,05±0,02% 
miedź 
1 szt. (wężownica, meander) 
Φ12 mm spłaszczona 
jednostronnie 
1mm 
124,1mm 
Φ12 mm 

Grubośd izolacji cieplnej 
Materiał izolacyjny 

Materiał obudowy 
Wymiary gabarytowe obudowy 
Materiał uszczelniający 

50 mm 
Wełna mineralna Polterm 
Max 
Stal kwasoodporna 
2020x1010x92 
Uszczelka silikonowa, silikon 

OGRANICZENIA 
0 

50 mm 
Wełna mineralna Polterm 
Max 
ocynk malowany proszkowo 
2055x1050x90 
Uszczelka silikonowa, silikon 

0 
Maksymalna chwilowa temperatura pracy 
Maksymalne ciśnienie pracy 
Ciśnienie robocze 
Zalecane natężenie przepływu 

210 C 
6 bar 
1,5 bara 
20-55 kg/h/m 

2 

210 C 
6 bar 
1,5 bara 
20-55 kg/h/m 

2 
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Montaż w powierzchnię dachu  

1. 

2. 
3. 

Odkryd odpowiednią powierzchnię dachówki ewentualnie innego pokrycia dachowego, odkrytą powierzchnię 
zaszalowad deskami o grubości 20-30mm. 
Przed montażem pamiętad, aby instalacja wejścia i wyjścia z kolektora nie wypadły w miejscu krokwi. 
Montaż listwy A, B, C, D, od dołu szalunku za pomocą wkrętów na całej długości, pamiętając o zachowaniu 
odległości i kątów. Listwę C, D, przymocowad od czoła za pomocą wkrętów wkręcając przez listwę A, B. 
Utworzona w ten sposób konstrukcja tworzy ramę dla montażu kolektorów. 
Pola wewnątrz ramy pokryd folią aluminiową. 
Włożyd w ramę izolację termiczną. 
Zamontowad absorber 

o  wejście i wyjście absorbera odgiąd o 90 za pomocą wyginarki lub sprężyny 
 przewiercid otwory o średnicy 30mm przez szalunek i izolację dla wejścia i wyjścia instalacji 

kolektora, 
 położyd absorber na izolację i przykręcid go za pomocą 6 wkrętów do szalunku (przez izolację), 

UWAGA !!! Uważać na instalację rur Cu kolektora. 

 
 
 
 
 

Szybę (wyczyszczoną) włożyd w ramę, 
Zamontowad szynę aluminiową z uszczelką silikonową za pomocą wkrętów blacharskich, 
Zamontowad okucie blacharskie, 
Szczelinę pomiędzy szybą a blachą wypełnid silikonem. 
Zabezpieczyd szybę przed wysunięciem wkrętem z podkładką gumową 

8 

4. 
5. 
6. 
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Podłączanie instalacji 
9 

ŚREDNICA PRZEWODÓW ŁĄCZĄCYCH KOLEKTORY  

POWIERZCHNIA KOLEKTORÓW (m ) 

4 
6 – 10 
12 – 24 
20 – 30 

2 
ŚREDNICA (mm)  

15 
18 
22 
28 

UWAGA! Wartości w tabeli mają charakter przykładowy. Jeżeli zastosowano różnego rodzaju kompensacje lub 

długośd przewodów wynosi powyżej 20m , to należy dobrad większe parametry rur. 

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA DLA PRZEPŁYWU WODY O TEMP. 27 C o 

Charakterystyka hydrauliczna kolektora 

y = 1,0374x2 
Spadek 

50000 ciśnienia 
[Pa] 40000 

30000 

20000 

10000 

0 

0 50 100 150 200 250 
Przepływ  [kg/h] 
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WYNIKI BADAO KOLEKTORA SŁONECZNEGO KS - SUNSELEKT 2000 PRZEPROWADZONYCH PRZEZ: 
LABORATORIUM BADAWCZE INSTUTUTU PALIW I ENERGII ODNAWIALNEJ (WWW.ECBREC.PL) 10 

Odchylenie 
standardowe 
0,00639 
0,3624 
4,09392 

W odniesieniu do powierzchni 
absorbera 
ηoA O,83353015 
a1A 2,3937885 
A2A 0,0065987 

Odchylenie 
standardowe 
0,00711 
0,40282 
4,55058 

W odniesieniu do powierzchni 
apertury 
ηoa 0,8165696 
a1a 2,3563790 
A2a 0,0065488 

MOC UŻYTECZNA KOLEKTORA (W) 

Natężenie promieniowania 

(Tm-Ta), K 
10 
30 
50 

400 W/m 
587 
485 
374 

2 
700 W/m 

1062 
961 
849 

2 
1000 W/m 

1538 
1436 
1325 

2 

OCHRONA PRZED WYŁADOWANIAMI ELEKTRYCZNYMI 

Metalowe przewody obwodu solarnego należy połączyd przewodem (zielono/żółty) o przekroju 16mm Cu z główną 

szyną ochronną (uziemiającą). Kolektory można również podłączyd do piorunochronu. W innym przypadku należy 

wykonad uziemienie. Przewód uziemienia należy poprowadzid na zewnątrz obiektu. Uziemienie należy dodatkowo 
połączyd z szyną ochronną. Przekrój przewodu łączącego musi mied co najmniej ten sam wymiar, co przekrój 

uziemiania. 

PODŁĄCZENIA 

Kolektory do zabudowy w powierzchnie dachu łączone są ze sobą za pomocą lutowania lutem twardym, w tym celu 
należy w rurze zbiorczej nawiercid rozgałęzienia. Kolektory do montażu na konstrukcjach wolnostojących należy 
łączyd za pomocą specjalnych złączek z rury karbowanej, należy zachowad szczególną ostrożnośd przy dokręcaniu 
złączek aby pewnie uchwycid kruciec wychodzący z kolektora w celu uniknięcia zerwania połączeo na wężownice 
kolektora. Maksymalna liczba kolektorów połączonych w szeregu ze sobą to 8 sztuk, przy zastosowaniu 
kompensatorów tą ilośd można zwiększyd 

NACHYLENIE KOLEKTORÓW 
o 

Kolektory w zależności od potrzeb montowad z nachyleniem od poziomu 20 do 60 
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CIŚNIENIE 

Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 6 bar. 

PŁUKANIE I NA PEŁNIENIE INSTALACJI 

UWAGA: ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEOSTWA NAPEŁNIENIE KOLEKTORA NALEŻY PRZEPROWADZAD W OKRESIE O  

MAŁYM NASŁONECZNIENIU LUB PRZY ZAKRYTYCH KOLEKTORACH. W regionie z występującymi mrozami należy 

zastosowad 50% mieszankę wody i glikolu. 

UWAGA: Przed napełnieniem instalacji należy ją przedmuchad. 

Instalacje w czasie napełniania należy przepłukad za pomocą pompy z układem filtrującym. Jako płyn solarny używad 

mieszanki Gixoterm eko koncentrat z wodą wodociągową w stosunku 1:1 

MONTAŻ CZUJNIKÓW 

Czujnik temperatury należy zamontowad na wyjściu z kolektora (jak najbliżej). By zapewnid optymalne przewodzenie 

docisnąd czujnik do rury kolektora taśmą metalową, dodad pasty przewodzącej ciepło. Używad jedynie czujników 
odpornych na temperaturę do 200 C o 
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CIŚNIENIE 

Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 6 bar. 

ODPOWIETRZANIE 

Instalację należy odpowietrzad: 

• przy uruchomieniu (po napełnieniu) 

• po 2 tygodniach od uruchomienia 

• w razie głośnej pracy pompy 

Zawór odpowietrzający otwierad tylko, gdy temperatura płynu solarnego jest mniejsza niż 60 C. Przy opróżnianiu 

instalacji kolektory nie mogą byd gorące! 

KONTROLA PŁYNU SOLARNEGO 

Kontrola temperatury zamarzania musi byd przeprowadzana po 4 latach a następnie co 2 lata. 

Kontrolę temperatury zamarzania przeprowadzad refraktorem. Gdy temperatura zamarzania płynu solarnego spadnie 
o 

poniżej -26C, to należy go wymienid lub uzupełnid. Zalecana temperatura krzepnięcia to -33C 

Kontrolę wartości pH przeprowadzad wskaźnikiem pH. Gdy wartośd pH jest mniejsza niż 7, to należy wymienid płyn 

solarny. 

KONSERWACJA I PRZEGLĄD KOLEKTORA 

Podczas prac konserwacyjnych i innych pracach kolektor musi byd w stabilnym położeniu, aby wykluczyd 
niebezpieczeostwo przewrócenia się, padnięcia. 
Niedopuszczalne jest dokonywanie napraw i konserwacji pod uniesionym kolektorem i niezabezpieczonym 
przed samoczynnym opadnięciem. 
Przy pracach konserwacyjnych, naprawczych używad odpowiednich narzędzi, rękawic ochronnych oraz 
obuwia ochronnego. 
Przed pracami konserwacyjnymi kolektora należy odczekad, aż temperatura kolektora obniży się do 
temperatury, przy której nie może nastąpid oparzenie palców, czy dłoni. 
Przeglądu instalacji słonecznej należy dokonywad na początku każdego sezonu grzewczego. 
Szyby kolektora należy myd, co najmniej dwa razy do roku ogólnodostępnymi środkami myjącymi, przed 
myciem należy odczekad, aż temperatura kolektora obniży się do temperatury, przy której nie może nastąpid 
oparzenie palców, czy dłoni zachowując przy tym zasady bezpieczeostwa. 
Należy czyścid z liści i innych zanieczyszczeo okucie kolektora. 

o 
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służący do przetwarzania ciepła z promieniowania słonecznego na ciepło czynnika ,do którego ta deklaracja się odnosi: 

- jest zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z art.3pkt 3 Dyrektywy parlamentu europejskiego i rady Nr 97/23/WE z dnia 29 
maja 1997r.dotyczącej urządzeo ciśnieniowych, wdrożonej do polskiego prawa Rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 21 

grudnia 2005r.w sprawie zasadniczych wymagao dla urządzeo ciśnieniowych i zespołów urządzeo  ciśnieniowych 
(Dz.U.Nr263poz.2200),czyli zgodnie z dobrymi, uznanymi praktykami inżynierskimi w celu zagwarantowania bezpiecznego 
użytkowania kolektora. 

- ta deklaracja odnosi się również do przepisów bezpieczeostwa, zdrowia i ochrony środowiska zawartych w Dyrektywie 
2001/95/WE dot. ogólnego bezpieczeostwa produktów, wdrożonej do polskiego prawa Ustawą z dnia 12 stycznia 2007r. o ogólnym 
bezpieczeostwie produktów(DZ. U. Nr 35,poz.215) 

W celu uzupełnienia odpowiednich wymogów bezpieczeostwa,  zdrowia i ochrony środowiska, zawartych w Dyrektywie 
2001/95/WE, uwzględnione są następujące normy: 

PN-EN ISO 12975-1:2007 

PN-EN ISO 12975-2:2007 

TA DEKLARACJA ZGODNOŚCI TRACI SWĄ WAŻNOŚD JEŻELI KOLEKTOR SŁONECZNY ZOSTANIE ZMIENIONY LUB PRZEBUDOWANY BEZ 
NASZEJ ZGODY. 

Instrukcja obsługi i montażu kolektora 

Deklaracja zgodności 

Nr  / 
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My: 

FPHU SOLAR POLSKA 

Grzegorz i Eugeniusz Byczek 

38-304 Kryg 272 

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialnośd, że produkt: 

KOLEKTOR SŁONECZNY KS SUNSELEKT 2000 

O numerze fabrycznym: wyprodukowany w roku: 

………………………………………………………………..    Podpis ………………………………………………………………..
       (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 
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Gwarancja  

WARUNKI GWARANCJI 

1. Okres gwarancji na kolektory słoneczne wynosi 5 lat od daty montażu, lecz nie dłużej ni ż 6 lat od daty 

produkcji. 

2. Do zgłoszenia naprawy gwarancyjnej upoważnia klienta w pełni wypełniona karta gwarancyjna wraz z 

dowodem zakupu. 

3. Montaż jak i podłączenie kolektora musi byd wykonany przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia jak 

i przeszkoloną przez producenta. 

4. Wady kolektorów ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie do 21 dni roboczych 

od daty zgłoszenia reklamacji. Gwarancja zostaje przedłużona o okres od dnia zgłoszenia usterki do dnia 

wykonania naprawy 

5. Reklamacje należy zgłaszad telefonicznie do sprzedawcy lub instalatora, lub bezpośrednio do producenta 

pod numerem 13 44 75 125, e-mail: solarpolska@solarpolska.com lub listownie na adres producenta. FPHU 

SOLARPOLSKA 38-304 Kryg 272 

6. 

a) 

Gwarancją nie są objęte: 

uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu i użytkowania 
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b) mechaniczne uszkodzenia wyrobu i spowodowane nimi wady 

c) wyroby, w których stwierdzono zmiany konstrukcyjne lub przeróbki wykonane przez osoby nie uprawnione 

przez producenta 

7. 

a) 

Utrata gwarancji następuje w wyniku: 

dokonania samowolnej naprawy 

b) usunięcia tabliczki znamionowej 

8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, użytkownik ponosi koszty związane z transportem, dojazdem 

serwisanta, oraz przeglądem instalacji. Za nieuzasadnioną reklamacje uznaje się, gdy: 

a) Urządzenie jest sprawne, 

b) Uszkodzenie jest wynikiem złego montażu, lub złego użytkowania. 

c) Reklamacja dotyczy czynności obsługowych 

d) Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego  zainstalowania, podłączenia kolektora 

Okres gwarancji na kolektory wynosi 5 lat od daty zakupu. Gwarancja nie jest ważna, gdy zostały wprowadzone 

zmiany konstrukcyjne, nie stosowano się do zaleceo zawartych w instrukcji lub zastosowano płyny nie odpowiednie 

dla instalacji solarnych, lub w instalacji zastosowano rury lub kształtki ocynkowane, ewentualnie inne reagujące z 

miedzią. 


