
BÌNH NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

CẢNH BÁO !
1. Trong trường hợp bình chứa không có nước, chỉ được phép cấp nước vào bình chứa 
     vào buổi sáng hoặc tối. Không cấp nước vào buổi trưa và chiều khi có nắng nóng để 
     tránh làm ống chân không bị rạn vỡ.
2. Khi bình có lắp thêm thanh gia nhiệt, phải luôn đảm bảo nước trong bình chứa đầy 
     nước; nếu không rất dễ bị đun khô khi không có nước bên trong.
3. Ống thu nhiệt giống như gương phản chiếu. Nếu có hiện tượng đổi sang màu trắng, 
     khi đó ống đã bị mất chân không và không còn hấp thụ nhiệt tốt, khi đó ống màu 
     trắng sương cần phải được thay thế.
4. Luôn giữ ống thông hơi mở, nếu không sẽ dẫn đến hiện tượng bình chứa bên trong 
     bị biến dạng rồi dò nước.
5. Luôn giữ bình chứa có nước bên trong khi không sử dụng.
6. Lắp đặt gia cố bộ giá đỡ của bình chắc chắn để chống đỡ khi gió to, tránh tai nạn.
7. Không được tự ý thay đổi cấu trúc thiết kế của bình, có thể dẫn đến hư hỏng, kém 
     hiệu suất.

I. Danh mục đóng gói cho một bộ sản phẩm

Model Bình chứa Ống chân không Vòng chống bụi Giá đỡ
SL ECO 120 VN 1 pcs 12 pcs 12 pcs 1 set
SL ECO 150 VN 1 pcs 15 pcs 15 pcs 1 set
SL ECO 170 VN 1 pcs 17 pcs 17 pcs 1 set
SL ECO 200 VN 1 pcs 20 pcs 20 pcs 1 set
SL ECO 250 VN 1 pcs 25 pcs 25 pcs 1 set
SL ECO 300 VN 1 pcs 30 pcs 30 pcs 1 set

II. Cấu tạo và kích thước

III. Lắp đặt

(III.1)  Lắp đặt bộ giá đỡ

CHÚ Ý

① Tất cả các vít và ốc phải được vặn chặt;
② Đảm bảo tất cả các linh kiện phải được lắp ráp với nhau đầy đủ (không thừa). 

(III.2)  Lắp đặt bình chứa với ống chân không

1. Sau khi lắp xong bộ giá đỡ, tiến hành lắp bình chứa lên trên giá；
2. Sau khi lắp đặt bình chứa, tiến hành lắp các ống chân không;
3. Sau khi lắp đặt xong bình chứa với giá đỡ, tiến hành gia cố chân giá đỡ với mặt sàn. 

① Phải gia cố một cách chắc chắn giá đỡ bình với mặt sàn lắp đặt để tránh bình chứa bị rơi xuống 
       gây rủi ro lớn.
② Bộ thu năng lượng mặt trời ống chân không phải hướng về phía nam hoặc tây nam ở Bắc bán
      cầu trong khi hướng về phía bắc hoặc đông bắc ở Nam bán cầu.

IV. Lắp đặt hệ thống đường ống nước và phương pháp sử dụng
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1. Kết nối hệ thống đường nước như trên phải đảm bảo nước không bị dò tại các mối nối, van…

① Đảm bảo ống thông hơi luôn phải mở với không khí bên ngoài;
② Nếu như nước lạnh của bình chứa NLMT được lấy từ một bình chứa dung tích lớn khác thì phải 
      đảm bảo van cấp luôn được mở ở vị trí MAX.
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SL ECO 120 VN SL ECO 150 VN SL ECO 170 VN SL ECO 200 VN SL ECO 250 VN SL ECO 300 VN
Chiêu rộng (cm) 107 130 145 168 205 243
Chiều cao (cm) 123 123 123 123 123 123
Chiều dài (cm) 180 180 180 180 180 180
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 ống thông hơi

Bộ giá đỡ bao gồm:
chi tiết                          Bộ giá đỡ có 2 chân (cái)         Bộ giá đỡ có 3 chân (cái)

Chân trước
Chân sau
Thanh đỡ bình
Thanh ray
Thanh phía sau
Thanh chéo
Thanh ngắn nhất

Bu long
Vít

Thanh đỡ ống chân không

1 túi 1 túi
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Chúng tôi đưa ra cách thức lắp đặt hệ thống đường nước như sau:


