
Інструкція з монтажу ємностей DrainBox 
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Horizontal DrainBox

Інструкція з монтажу горизонтальної ємності Drain Box:

Принципова схема встановлення:

Холодня сторона

Звротня лінія

Гаряча сторона

Подаюча лінія
1´´ ВР

1´´ ВР

1/2´´ ВР
Потребує монтажу 
зливного KFE-
крану (в комплект 
поставки не 
входить)
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Vertical DrainBox

Інструкція з монтажу вертикальної ємності Drain Box:

Принципова схема встановлення:

Холодна сторона

Зворотня лінія

Гарача сторона

Подаюча лінія
1´´ ЗР

1´´ ЗР

1/2´´ ВР
Потребує монтажу
зливного KFE-
крану (в комплект 
поставки не 
входить)

Бойлер/буфер
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Заповнення установки

Заповнення установки:

Будь ласка, при монтажі зверніть увагу на відстані від колекторного поля до зливноє ємності 
Drain Box. Якщо монтаж з передбаченими інструкцією відстанями не можливий, потрібно 
використовувати другий насос або насос більшої потужності.

Верхній край зливного бака Drain Box повинен бути на відстані не більше 1,5 м від 
нижнього краю колекторного поля (по висоті).
Верхній край зливного бака Drain Box повинен бути на відстані не більше 4 м від 
верхнього краю колекторного поля (по висоті).
Для запобігання виникненню кавітації ємність Drain Box повинна бути встановлена 
мінімум на 3,5 м вище рівня установки насоса геліосистеми.
Верхній край зливного бака Drain Box повинен бути на відстані не більше 55 м від рівня 
установки насоса (по висоті).

Після того як бак встановлений, необхідно заповнити систему водно-гліколевої сумішшю.
Заповнення потрібно проводити і з подачі, і з обратки, при відкритому KFE-крані на самомій 
ємності Drain Box, поки рідина не потече з нього. Для цього підключіть до штуцера крану 
шланг, який веде до посудини ємністю близько 10 літрів. Як тільки рідина потече з  KFE-крану, 
насос для наповнення потрібно негайно вимкнути. Як тільки з кульового клапана KFE-крану 
рідина перестане витікати, це буде означати, що досягнутий необхідний об'єм рідини в 
ємності Drain Box і KFE-кран можна закрити.

Після заповнення системи рідиною запустіть систему на 15 хвилин в ручному режимі.
При необхідності видаліть повітря з циркуляційного насосу. Перевірте після цього рівень 
рідини у ємності Drain Box, при необхідності долийте рідину.

Після цього з ємності Drain Box необхідно ще трохи злити рідини в пропорції  0,5 л на кожний 
сонячний колектор в системі. LДля цього, будь ласка, відкрийте кульовий  KFE-кран на ємності 
Drain Box та злийте зайву рідину через сонячну насосну группу чи через сам насос, якщо 
інших пристосувань дял зливу немає. Після зливу точної кількості рідини, будь ласка, закрийте 
кульовий KFE-кран і заправте злиту рідину в установку через заправну станцію. Саме тому в 
установці з'явиться початковий тиск.

Після закриття всіх клапанів установку можна вводити в експлуатацію.

Важливо зауважити: При багаторядному підключенні колекторних полів, 
перед монтажем зливного бака Drain Box перевірте, що холодна сторона 
колекторного поля (зворотня лінія) підключена до низу коллектора, а тепла 
сторона (подаюча лінія) підключена до верху колектора
(див. схему підключення)
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Technical specifications

Технічні характеристики:

62,8 л Загальний об'єм: 
Об'єм заповнення: 
Об'єм заповнення: 
Товщина ізоляції: 

50,3 л ( Drain Box vertical) 
53,4 л (Drain Box horizontal) 
50 мм

Довжина (з патрубками): 680 мм

Розмір упаковки:

Одна коробка: 60 x 80 x 60 см

Сонячний контролер:

Для роботи установки Drain Back можна використовувати будь-який сонячний контролер без 
регулювання швидкості обертання. При застосуванні контролерів, оснащених контролером 
швидкості обертання, слід враховувати такі аспекти:
- Найменша швидкість обертання повинна бути встановлена вище, ніж для не самопливних 
установок, оскільки в іншому випадку циркуляція може відірватися. Найнижча швидкість 
обертання повинна бути не менше 50%.
- Процес заповнення обов'язково повинен відбуватися з повною швидкістю обертання. В 
іншому випадку установка не заповнюватиметься.

Будь ласка, запиши:
Із сонячної насосної групи мають бути демонтовані всі зворотні клапани!
Оскільки злив колекторів відбувається з холодної сторони системи,
потрібно прослідкувати, щоб зливу теплоносія нічого не перешкоджало.
Забороняється робити перегиби трубопроводів, або порушувати їх нахил від 
сонячних колекторів в сторону споживача.
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