Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz!
Değerli müşterimiz,
Bu ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite
ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi
sunmasını istiyoruz. Bunun için bu kullanım kılavuzunun
tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan
önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak
saklamanızı öneririz.
Ürünü bir başkasına verirseniz kullanım kılavuzunu da
birlikte veriniz. Kullanım kılavuzunda belirtilen tüm bilgi
ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyunuz.
Bu kullanım kılavuzunun başka modeller için de geçerli
olabileceğini unutmayınız. Kullanım kılavuzu birden fazla
model içeriyorsa, modeller arasındaki farklar kullanım
kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.
Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız,
yerel otoritenin belirttiği ambalaj atık toplama noktalarına
atınız.
Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar
verilmeden üretilmiştir.
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Neden G-Solar?
Dünyada hızla artan enerji ihtiyacı ile beraber,
yüksek karbon emisyonu gerçekleştiren fosil
yakıtların tüketimi nedeniyle küresel bir ısınma
tehlikesi ile karşı karşıyayız.
Küresel ısınma hakkında bilimsel araştırmalar
göstermektedir ki; dünyanın ekolojik dengesinin
korunması
ve
olası
çevre
sorunlarının
önüne geçilebilmesi için yenilenebilir enerji
kaynakları ve doğadan enerji elde edebilen
çözüm alternatiflerinin öncelikli tercihler olması
gerekmektedir.
Güneş; tükenmeyen tek enerji kaynağı olması,
geniş ulaşılabilirlik imkanı sayesinde, yenilenebilir
enerji alternatifleri arasında ön plana çıkmaktadır.
G-Solar ürünleri güneşin sonsuz enerjisinden
faydalanarak yaşam alanlarında, sıcak su
ve ısıtma gibi ihtiyaçlara verimli çözümler
sunmaktadır.

G-Solar Özellikleri
Dizayn ve performans;

G-Solar; modern ve şık dizaynı ile hem görsel
hem de performans olarak eşsiz bir güneş
kollektörüdür.Geometrik yapısı sayesinde güneşin
doğumundan batımına kadar geniş bir zaman
diliminde güneş ışığından faydalanarak yüksek
performans sağlar.

Isı izolasyon özelliği;

G-Solar güneş kolektörünün performansını
belirleyen en önemli unsur olan su ısıtma
kapasitesinin yanı sıra, G-Solar’ın yüksek ısı
izolasyon özelliği sayesinde ısınan suyu uzun süre
muhafaza edebilmesi, diğer bir önemli performans
kriteridir.

Hafiflik ve hacim;

G-Solar güneş kollektörleri, dahili sıcak su deposu
sayesinde az yer kaplar; hafifliği ile nakliyede ve
montajda avantaj sağlar.

Uzun ömür;

G-Solar güneş kollektörlerinin su ile temas eden
metal aksamları 316L kalite paslanmaz çelikten
üretilmiştir. Yüksek kaliteli kopolimer aksamları
ve polikarbon dış yüzeyi sayesinde uzun yıllar
sorunsuz kullanılabilir.

Konfor;

G-Solar güneş kollektörleri basınçlı çalışan
sistemleri sayesinde sıcak su akışında debi kaybı
yaşatmadan doğrudan şehir şebekesi basıncı ile
konforlu bir kullanım sunar.

Teknoloji;

Vakumlu cam tüp teknolojisi ile sıcak su üretimi
sağlayan G-Solar güneş kollektörleri, cam tüplerin
selektif yüzeyi sayesinde yüksek ısıtma sağlarken,
vakum özelliği ile ısı kaybını önler.
Yüksek ışık geçirgenliğine sahip polikarbon yüzey
sayesinde vakumlu cam tüplerin dış etkenlerden
korunması sağlanmıştır.

!

UYARI

●● Ürünün tüm kurulumunun yetkili servis
tarafından yapıldığından emin olunuz.
●● Garanti belgesini
onaylatınız.

yetkili

servise

●● Herhangi bir sorunda “Olası Sorunların
Çözümleri” bölümüne göz atınız.
●● Ürüne müdahale etmeden önce mutlaka
yetkili servise danışınız.

Nakliye ve Ürün Teslimi
G-Solar ürünleri tek parça olarak kolisinde yer alır.
Nakliye aşamasında;
●● Ürünler orijinal ambalajından çıkartılmamalıdır.

●● Ürünlerin darbelerden ve yüksek sarsıntıdan
etkilenmeyecekleri şekilde sabitlendiğinden
emin olunuz.
●● Taşıma esnasında ürünleri zemin üzerinde
sürüklemeyiniz.

Montaj Önerileri
Kolektör yüzeyi, ülkemiz kuzey yarım kürede
bulunduğu için, güneye bakacak şekilde monte
edilmelidir. Bu şekilde kolektörünüzün güneş
ışınımlarını tam olarak alma imkânı olacaktır.
G-Solar Güneş Kollektörü montajında; su
tesisatının yer aldığı tank modülünün kış
aylarında (Ekim-Mart) yatay düzlemden 55-60 cm
yükseltilmesi önerilir.
Yaz aylarında ise yükseklik 35-40 cm olarak
ayarlanması uygun olacaktır. Ürün eğimli çatı
üzerine konumlanacak ise eğim açısına bağlı
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olarak yükseltme ayağına gerek olmayabilir ya
da hedeflenen yükseklik açısına ulaşmak için çatı
üzerinde yükseltme çözümleri montaj esnasında
üretilebilir.
Mevsime bağlı yükseklik ayarlaması; ürünün güneş
ışınlarını daha dik açıyla almasını, dolayısıyla
performansının üst seviyeye taşınmasını sağlar.
●● G-Solar’ın konumlandırılacağı alan seçilirken,
kolektörlerin en uzun süre güneş ışınlarına
maruz kalacağı, gölge oluşmayan yüzeyler
tercih edilmelidir.
●● Ağaçlar, yüksek binalar, bacalar vs. gibi
etkenler gün içinde kolektör yüzeyine gölge
düşürmemelidir.

●● Kolektör çatıya monte edilecek ise; mümkün
olduğunca bacadan uzak bir konum tercih
edilmelidir. Bu sayede bacadan çıkan dumanın
kolektör yüzeyini kirletme ihtimali en aza
indirilecektir.
●● Kolektör çatıya monte edilecek ise ve varsa
paratonerden uzak bir montaj alanı tercih
edilmelidir.
●● Montaj öncesinde ürünün aksamları kontrol
edilmelidir.
●● Vakumlu cam tüplerin veya dış kaplamanın
sağlam olduğundan emin olunuz.

●● Vakumlu cam tüplerde kırık tespit edilir ise
montaj öncesinde müdahale kapağı açılmalı,
kırık camlar tahliye edilmeli ve vakumlu tüp
değiştirilmelidir. (Bkz. Olası sorunların çözümü)
●● Metal taban profilinin ürüne sağlam şekilde
sabitlenmiş olduğunu kontrol ediniz. Sabitleme
esnasında EN 1993-1-1 Standardına uygun
ekipman ve malzeme kullanınız.
●● G-Solar metal taban profili sayesinde yüzeylere
kolaylıkla sabitlenebilir. Sabitleme esnasında
uygun ekipman ve malzeme kullanınız.

●● Gerek düz zeminde yükseltilmiş ürünlerin gerek
ise eğimli yüzeylere konumlandırılmış ürünlerin,
eğimin alt bölümünden (kolektör bölümü) takoz
görevi görecek bir sabitleme ile desteklenmelidir
●● Ürünün taşınması esnasında darbe almamasına
dikkat ediniz. Mümkünse son montaj noktasına
kadar orijinal ambalajından çıkartmayınız.
●● Ürün üzerinde yer alan koruma jelatinini en son
olarak su dolumu sonrası çıkartınız.

●● Montaj öncesinde, tank modülü su girişleri
bölümünde yer alan kapak açılarak rezistans
termostat ayarının istenen düzeyde olduğu
kontrol edilmelidir.

Emniyet Önlemleri
●● Montajdan önce uygun yer tespit yapılmalıdır.

●● Montaj sırasında inşaat şartlarına, teknik
durumlara ve bölgesel talimatlara uygun
hareket edilmelidir.
●● G-Solar güneş kolektörünün montaj yapılacağı
yer çatı veya teras olduğunda kaza riski yüksek
olacağından kazaya karşı tedbir alınmalıdır.

●● Düşme riski olan yüksek ve korumasız
montaj alanlarına mutlaka emniyet kemeri
kullanılmalıdır.
●● Çatıda montaj yapacak personel mutlaka lastik
veya uygun tabanlı ayakkabı giymelidir.
●● Yağışlı ve sert rüzgârlı havalarda kesinlikle
çatıda montaj yapılmamalıdır.

●● Çatı üzerine konumlamalarda, çatı statiğinin,
sistemin kurulumundan kaynaklanacak yükü
kaldırabilecek yapıya sahip olduğundan emin
olun. Gerekirse bir statik uzmanına başvurun.
●● Montaj esnasında kullanılacak zemin tespit
elemanları ENV 1991-1-3 ve ENV 19911-4 uyarınca, yerel rüzgâr ve kar yüküne
dayanıklı şekilde seçilmelidir. Zemin sabitleme
için kullanılacak malzemeler EN 1993-1-1
standardına uygun seçilmelidir.

●● Binalardaki yapı emniyeti ve yangına karşı
korumayla ilgili direktifler ve yasal düzenlemeler
hakkındaki sorularınıza cevap almak için yetkili
yerel mercilere başvurunuz.

●● G-Solar güneş kolektörü kapalı devre sıvı tankı,
basınca dayanıklı değildir. Hiçbir durumda
üst bölümde bulunan havalandırma çıkışının
atmosfer ile irtibatı kesilmemelidir.
●● G-Solar güneş kolektörü eşanjörü 7 Bar basınç
dayanımlıdır. Mutlaka şebeke suyu tesisatı
bağlantısında “basınç düşürücü” kullanınız.
●● Termostatlı ısıtıcın elektrik bağlantısının uzman
kişiler tarafından yapıldığından, elektrik hattının
topraklamasının olduğundan ve uygun sigorta
bağlantısından emin olunuz.
●● Isıtıcıya yapılacak her türlü müdahale öncesi
elektrik bağlantısı mutlaka kesilmelidir.

●● Ürünün metal aksamlarını korozyona karşı
korumak ve uzun yıllar sorunsuz çalışmasını
sağlamak için manyetik kireç çözücünün ve
silifoz filtresinin su tesisatı girişine monte
edildiğinden emin olunuz.
●● Yıllık bakımlarda eşanjör haznesine mutlaka
kireç çözücü solüsyon uygulaması yaptırınız.
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●● Silifoz filtresi içinde bulunan silifoz maddesi
ürünü korozyona ve kirece karşı korur. Düzenli
olarak filtredeki silifoz miktarını kontrol ediniz.
●● Yıllık periyodik bakımlarda tesisat elemanlarının
çalıştığından emin olunuz.

Yükseltme Ayağı Montajı
Ölçüler En, Boy, Genişlik

49x45x6 cm

Yükseklik Ayarları

35x50x65 cm

Malzeme Detayı

Demir Profil

Net Ağırlık

3,2 kg

Koli İçeriği

1x Yükseltme Ayağı,
2x Ayar Pimi, 2x Menteşe

Yükseltme ayakları, kolektörün güneş ışınlarını
daha dik açı ile alabilmesi ve tank suyu içinde
termodinamik yasanın sağlıklı işlemesi için
kolektöre doğru açının verilmesini sağlayan
ekipmandır.
●● Montaj yapılacak zemin halihazırda uygun
açıya sahip ise ayaklar kullanılmayabilir.
●● Ayarlı yükseltme ayakları tek parça olarak
orijinal koli içerisinde yer almaktadır.

●● Yükseltme ayağı ihtiyaca yönelik olarak
ayarlanabilmektedir. Kış (Ekim -Mart) aylarında
ayakların yatay düzlemden 55-60 cm yüksekliğe
ayarlanması önerilir. Yaz aylarında ise 35-40
cm yükseklik uygun olacaktır.
●● Ayarlanabilir yükseltme ayağı üzerindeki
menteşeler, farklı yükseklik ayarlarında
gövde ve yükseltme ayağın uyumlu şekilde
birleşmesini sağlamaktadır.

●● Öncelikle menteşeler ayak üzerinde uygun
şekilde vidalanmalıdır.

●● Yükseltme ayağı hedeflenen yükseklik ölçüsüne
göre yan yüzeyinde bulunan pim yardımı ile
ayarlanmalıdır.

●● Yükseltme ayağı, ürün üzerinde yer alan metal
profil taban üzerine menteşe deliklerinden
monte edilmelidir. (Bkz. Resim-1)
●● Yükseltme ayağının profil taban üzerine sağlam
şekilde monte edildikten sonra ayak, zemine
uygun ve sağlam şekilde sabitlenebilir.

●● Ayarlı Yükseltme ayağı yükseklik ayarının
değiştirilmesi için öncelikle tank suyu
boşaltılmalı takiben gerekli ayar yan yüzeyinde
bulunan pim vasıtası ile yapılmalıdır.

			
			

Resim: 1

Su Tesisatının Bağlanması

●● Tesisat bağlantısı yaparken sistem girişinde
uygun ölçüde ve kalitede boru kullanmayı tercih
ediniz.
●● Giriş ve Çıkış boru çapları 3/4” genişliktedir.

●● Doğru bağlantı için Montaj Şeması sayfasını
inceleyiniz.

●● Sıcak su çıkışında kullanılarn tesisat boruların
uygun şekilde izole edilmesi ısı kaybını en
aza indirgeyecektir. Şebeke suyunun bağlantı
borularının izole edilmesi kış aylarında
oluşabilecek donma riskini azaltır.
●● İzolasyonlu tesisat borularının zemin ile temas
etmemesine özen gösteriniz.
●● Boru bağlantılarının sağlam olduğundan emin
olunuz.

Montaj Kiti Tanıtımı
Basınç Düşürücü

6-8 Bar basınç sınırlı

Emniyet Ventili

10 Bar basınç sınırlı

Küresel Vana

3/4” çapında

Çekvalf

3/4” çapında tek yönlü

●● Çek Valf: Suyun tek yönlü akışını sağlayarak
sıcak su ile soğuk su karışımını engeller.

●● Emniyet Ventili: Suyun olası yüksek basıncını
engeller.
●● İmbisat Tankı: Tankın içinde buharlaşmayla
eksilen suyu tamamlar.

●● Basınç Düşürücü: Şebeke suyu basıncının
belirlenen seviyenin üzerine çıkmasını engeller.
●● Küresel Vana: Su akışını başlatma ve kesme
kontrolü sağlar.
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●● Silifoz Filtre: Filtre içerisinde bulunan silifoz
maddesi, şebeke suyu içinde bulunan kirecin
ürün içerisinde birikmesini ve metal akşamların
korozyondan etkilenmemesine yardımcı olur.

Isıtıcı Elektrik Bağlantısı
Tank içerisinde 2 KW/h gücünde bir ısıtıcı yer
almaktadır. Isıtıcının amacı güneşin yetersiz
olduğu günlerde yeterli derecede ısınamayan tank
suyunu elektrik enerjisi vasıtasıyla desteklemektir.
Böylece ısıtıcının elektrik bağlantısının yapıldığı
durumda sürekli olarak kullanıma uygun sıcak su
sağlanabilecektir.
Isıtıcı otomatik termostat ile kontrol edilebilmekte
olup 3x2,5mm TTR kablo kullanarak 220 Volt
enerji ile çalıştırılmalıdır.
Isıtıcı termostatının ayar düğmesi; tesisat
bağlantılarının yer aldığı müdahale kapağının
altında, tankın yan yüzeyindedir.

Isıtıcıya ulaşmak için müdahale kapağını tornavida
yardımı ile çıkarınız ya da müdahale kapağı
üzerinde yer alan ısıtıcı müdahale kapağını el
yardımı ile çıkarınız. (Bkz. Resim-2)

!

UYARI

●● Isıtıcı ve termostat için mutlaka sigorta
ve topraklama hattı kullanılmalıdır!

●● Isıtıcıya müdahale gerektiğinde yetkili
servisten destek isteyiniz!
●● Isıtıcı bağlantısını yaparken çalışma
alanınızın kuru olmasına dikkat ediniz!
●● Isıtıcıya müdahale etmeden önce elektrik

bağlantısını kestiğinizden emin olunuz!

İmbisat Tankının Bağlantısı
Ölçüler En, Boy, Genişlik

45x23x25 cm

Malzeme Detayı

Kopolimer

Net Ağırlık

2,6 kg

Koli İçeriği

1x İmbisat tankı,
1x Kapak, 2x Fleks Boru,
2x Manşon, 1x Flatör Seti

G-Solar için özel olarak tasarladığımız imbisat
tankını kullanmanızı tavsiye ederiz.
G-Solar İmbisat Tankı, buharlaşma ile tankta
zamanla eksilen suyu, flatör yardımıyla şebekeden
tamamlar. İmbisat tankını montaj şemasına uygun
şekilde monte ediniz.
İmbisat tankı ürün üzerine konumlandırılarak
monte edilmelidir. (Bkz.Resim-3)
İmbisat tankının çıkışına bağlı 2 adet fleks boru
bulunmaktadır. Üstte bulunan fleks boru, şebeke
suyuna bağlanmalıdır. Şebekeden gelen suyun
flatör vasıtası ile imbisat tankına dolmasını sağlar.
Alttaki fleks boru, ana tank su dolum girişine
bağlanmalıdır. Bu fleks ise ana tankın eksilen
suyunun tamamlanmasını sağlar.

				

Resim: 2

Elektrikli ısıtıcınızın ısı ayarını üzerinde bulunan
düğme vasıtası ile gerçekleştirebilirsiniz.

Isıtıcı termostat ayarını uzun süre en yüksek
seviyede kullanmayınız. Uzun süreli yüksek
ısınma ısıtıcınızın bozulmasına ve/veya tesisat
kablolarına zarar vermesine neden olabilir.
2 kW/h gücüne sahip elektrikli ısıtıcı, kapalı devre
sıvısında 17 oC / Saat’lik bir ısı kazanımı beklenir.
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İlk Dolumda Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
●● Öncelikle su bağlantılarının doğru yapıldığından,
montaj kiti elemanlarının montaj şemasındaki
hali ile yerleştirildiğinden emin olunuz.

●● İlk doldurma işlemi yapılırken güneşin etkin
olmadığı sabah veya akşam saatleri tercih
edilmelidir.

●● Güneşin altında yapılan işlemlerde vakum
tüpler güneşten korunmalı ve ısınmaları
engellenmelidir.
●● Güneş altında ısınmış vakumlu cam tüplere ani
soğuk su girişi, kırılmalara sebep olabilir.

●● Güneş altında ısınmış kolektöre su dolumu
sırasında hava sıkışması oluşabilir. Hava
yapmış bir ürün su ısıtmayacaktır ya da düşük
performans gösterecektir. Böyle bir durumda
doldurma işlemi tekrarlanmalıdır. (Bkz. Olası
Sorunlara Çözümler)

!

UYARI

Dolum, etiketle belirtilmiş “Su Dolum”
girişinden yapılmalıdır. Bu giriş kapak
üzerinde en altta yer almaktadır.

●● Takiben alt bölümde bulunan “Tank Su Dolumu”
girişine imbisat tankı monte edilebilir.

●● İlk dolum sonrasında tesisat şebeke su girişinde
bulanan vana kapatılmalıdır. Sistemin en az
16-24 saat güneşe maruz kalması sağlanmalı
ve sonrasında vana açılarak su kullanıma
verilmelidir.

Bakım ve Kullanım Önerileri

●● G-Solar Güneş Kolektörü -5oC ile +50oC ortam
sıcaklıkları arasında çalışır.
●● G-Solar Güneş Kolektörü direkt olarak güneş
ışınları ile çalışan bir üründür.
●● Doğru konumlandırılmış ve montajlanmış
ürününüzden en yüksek performansı güneş
ışınlarının dik olduğu yaz aylarında (Kuzey
yarım kürede) elde edersiniz.
●● Kış aylarında, bulutlu havalarda ve/veya
güneşin olmadığı akşam saatlerinde ürünün
ısıtma performansı düşecektir.
●● Güneşin yetersiz olduğu zamanlarda sıcak
su elde etmek için elektrikli ısıtıcı vasıtası ile
sistemin desteklenmesi sağlanmalıdır.

Çıkışın kapalı kalması durumunda tank
içinde basınç oluşur ve tanka zarar verir!

●● Gün içerisinde ısı depolayan ürününüzden
yararlanarak gün batımı sonrası kullandığınız
sıcak su, depo sıvısının soğumasına neden
olacaktır. Bu durumda elektrikli ısıtıcı devrede
olamayan sistemlerde gece boyunca yeniden
ısınma sağlanamayacağı için ertesi sabah
sıcak su elde etmek mümkün olmayabilir.

●● Tankın ve tüplerin su ile tam dolduğundan, hava
yapmadığından emin olunuz.

Bu gibi durumlarda güneş ışınlarının ürün
üzerinde düşmesi, kapalı devre sıvısının
ısınması beklenmelidir.

Üst kısımda yer alan “Su/Hava Tahliye”
çıkışı kesinlikle AÇIK bırakılmalıdır.

●● Güneş kollektörüne yeterli açı verildikten sonra
su dolumu yapılmalıdır.

●● Alt bölümde yer alan “Tank Su Girişinden”
yapılan dolum tamamlandığında tankın üst
kısımında bulunan çıkıştan su gelecektir.
●● Bu durumda üst bölümde yer alan “Tank Su
Çıkışını” elinizle ya da vidalı bir kapak yardımı
ile kapatınız.

●● İlk dolumda tank su ile dolduğunda üst bölümde
bulunan “hava tahliye” çıkışından su akmaya
başlayacaktır. Olası tank veya tüpler içinde
sıkışmış havanın tahliye olabilmesi için 5 dakika
süresince “Hava/Su Tahliye” çıkışından suyu
akıtmaya devam ediniz.
●● Basınç sebebi ile alt bölümde bulunan “Tank Su
Dolumu” girişinden su geri çıkamayacaktır.

●● Öncelikle bağlantıların doğru yapıldığından,
montaj kiti elemanlarının “montaj şemasındaki”
hali ile yerleştirildiğinden, sızıntı olmadığından
emin olunuz.

●● Polikarbonat yüzey, darbelere dayanıklı bir
malzemedir ancak güneş geçirgenlik özelliğinin
korunması için darbelere, delinmelere ve
çizilmelere karşı korunmalıdır.

●● Sıcak suyun gerekmediği durumlarda suyu
akıtmayınız. Böylece hem birikmiş sıcak su
israfını hem de enerji israfını önelmiş olursunuz.
●● Sıcak kullanım suyunu, (36°C - 38°C) aralığında
makul ısılarda kullanmanızı tavsiye ederiz.

●● Kirli, tozlu polikarbon yüzeye kuru haldeyken
herhangi bir nesneyle temas etmemeye özen
gösteriniz. Aksi takdirde çizikler oluşabilir ve
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güneş geçirgenliği olumsuz etkilenebilir.

●● Borulamada kullanılan izolasyon malzemesi
kuvvetli UV ışınlarını etkisiyle zaman içerisinde
yıpranabilir. İzoleli boruların yerle temas etmesi
engellenmelidir.
●● G-Solar güneş kolektörünün uzun süreli
kullanım dışı kalma durumunda aşırı ısınma
ve buharlaşmayı önlemek için kollektörünüzün
üzeri güneşten korunmalı ve sistem içerisindeki
su boşaltılmalıdır. Tank suyunu boşaltmak için
kolektör tank bölümünün alt kısmında bulunan
su çıkışı açılmalıdır.

●● Yılda bir kere yetkili servis tarafından periyodik
bakım yaptırılması gerekmektedir. Bu bakım,
ürününüzün ömrünü uzatarak size uzun yıllar
hizmet etmesini sağlayacaktır.
●● Mutlaka yılda bir eşanjör (serpantin) iç yüzeyi
kireç çözücü ile yıkanmalıdır.
●● Kolektörler donmaya karşı garanti kapsamında
değildir. Bu sebeple soğuk kış ayları öncesinde
antifriz takviyesi yapılması önerilir.

●● Emniyet ventili, basınç düşürücü, çekvalflerin
kireç ve tortulardan kullanım dışı kalmaması
için yıllık bakım esnasında temizlenmelidir. Bu
işlem yapılırken güneşin etkin olmadığı sabah
veya akşam saatleri tercih edilmeli, kolektörün
soğuk olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde
sistemdeki sıcak su yaralanmalara yol açabilir.
●●Güneş altında ısınmış vakumlu cam tüplere
soğuk su girişi, tüplerin kırılmasına sebep olabilir.
Ürünü işletmeden çıkartmak için aşağıdaki
hususlara dikkate ediniz;

●● Ürün içindeki suyun tam olarak boşaltıldığından
ve/veya suyun soğuduğundan emin olunuz.
●● Ürün boş iken güneşten etkilenmemesi için
üzerinde gölge oluşturacak önlemler alınız.

●● Eğer ürünü sürekli olarak işletme dışına
alacaksanız, bunlara ek olarak tesisatın
sökümünü gerçekleştiriniz.
●● Ürünün zemin ile sabitlenmesini kesiniz

●● G-Solar kollektör ürünleri %95 geri dönüşümlü
malzemelerden üretilmiştir. Doğaya katkı için
malzemeleri lütfen geri dönüşüme kazandırınız.

!

UYARI

Ürüne müdahale ederken tüplerin
içerisinde yüksek ısıda sıcak su olduğunu
unutmayınız. Tüpleri takıp çıkartırken
yaralanma risklerine karşı dikkatli olunuz.

Aylık Bakım Önerileri
Ürününüzün ömrünü uzatmak için aşağıdaki
hususlara dikkat etmenizi öneririz. Ayda bir
kere “bakım önerileri” adımlarını izlemeniz,
ürününüzden uzun süre ve daha yüksek verim
almanıza yardımcı olacaktır.
●● Polikarbonat yüzeyi ılık su ve sünger yardımıyla
temizleyiniz.

●● Polikarbonat yüzeyde veya vakumlu cam
tüplerde kırık olup olmadığını kontrol ediniz.
●● Sistemde su kaçağı olup olmadığını kontrol
ediniz.

●● Elektrik bağlantısının doğru yerde ve aşınmamış
olduğundan emin olunuz.
●● Montaj sisteminin bağlantılarının gevşememiş
olduklarından emin olunuz.
●● Güneş kolektörü üzerine etki yapabilecek bir
gölge unsurunun oluşmadığından emin olunuz.

Olası Sorunların Çözümleri
Vakumlu cam tüplerde kırık tespit edilir ise şu
hususlara dikkat ediniz;
●● Tankın tamamen boşaltıldığından emin olunuz

●● Müdahale kapağını tornavida yardımı ile açınız.
(Bkz. Resim-4)

●● Kırılan vakumlu tüpleri dikkatli şekilde çıkartınız.
●● Cam tüplerin değişimi esnasında tank giriş
noktasında yer alan silikon contaların yerinde
ve sağlam olduklarından emin olunuz.
●● Yeni vakumlu tüplerin yerleştirilmesi esnasında
mutlaka sabunlu su, sprey vs. kullanınız

●● Tüpleri 10 cm’lik bölümü kapağın dışında
kalacak şekilde tank içine yerleştiriniz.

●● Tüpleri tank üzerindeki deliklere tek hamlede ve
saat yönünde döndürme hareketi ile takınız.
●● Yerleştirme esnasında tüpleri, conta içinde ileri
geri hareket ettirmemeye özen gösteriniz.

●● Tüm tüplerin yerleştirilme işlemi bittikten sonra
araka müdahale kapağını yeniden tornavida
yardımı ile kapatınız.
Sıcak su sorunu yaşıyorsanız:

●● Hava bulutludur, güneş batmıştır ya da henüz
yükselmemiştir. Dolayısı yeterli güneş akısı
oluşmamıştır.
●● Elektrikli ısıtıcının çalıştığından emin olun
ve güneş yeniden çıkana kadar ve kolektör
içindeki sıvı ısınana kadar bekleyiniz.
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●● Kapalı devre tank içerisindeki ısıtma sıvısının
boşalmamış olduğundan emin olunuz.
●● Tesisat su bağlantılarını kontrol ediniz.

●● Tesisat üzerindeki çekvalflerin çalıştığından
emin olunuz.

●● Kapalı devre içinde hava sıkışması olmuş
olabilir. Havanın tahliyesi için sistem sıvısı
boşaltılmalı ve ilk dolum önerileri doğrultusunda
yeniden doldurulmalıdır.
Sisteminizden dışarıya sürekli su akıyor ise:

●● Vakum tüp contalarını su kaçağına karşı kontrol
ediniz. Müdahale için öncelikle sistem sıvısı
boşaltılır ve vakum tüpler üründen çıkarılır.
Ürünün kolektör bölümündeki polikarbonun,
orta bölümde bulunan kapak ile birleşimi,
tornavida yardımı ile de monte edilmelidir. Orta
kapak üzerinde bulunan deliklerden problemli
contaya el yardımı ile ulaşılabilir. Silikon conta
değiştirildikten sonra aynı işlem ile ürün monte
edilmelidir.

Yoğun su buharı oluşması:

Ürünün tesisat bölümündeki üst hava tahliye noktasından yoğun olarak buhar çıkmaktaysa musluktan sıcak suyu 10-12 dakika boyunca akıtarak
siste sıvısının soğumasını sağlayabilirsiniz.
Polikarbonda bükülme veya potluk oluşmuşsa:
Ürünün dış kaplaması olan polikarbon, yükseklik
ayarı sonrası potluk oluşturur ise potluk oluşan
bölüme en yakın noktada yer alan kapak birleşim
vidaları gevşetilmeli ve polikarbon yüzey normale
döndükten sonra vidalar yeniden sıkılmalıdır.

●● İmbisat tankı su kaçağı yapıyor ise, montaj
noktaları kontrol edilmelidir. İçerisinde bulunan
şamandıra takılmış olabilir, kontrol ediniz.
●● Ürüne ulaşan ve üründen kullanıma giden
su tesisatında kaçak olup olmadığını kontrol
ediniz.
●● Tüm kontroller sonrası kaçak noktasını tespit
ederseniz yetkili servise haber veriniz.
Dış kaplamada buharlaşma var ise:

Ürün dış kaplaması iç yüzeyinde buharlaşma
oluşur ise müdahale etmeyiniz. Kısa süre içinde
kendiliğinden yok olacaktır.

			

Resim: 4

Tesisatçı için “Kontrol Listesi”
Ürünün tüm aksamları ve bütünlüğü sağlam

Tesisat bağlantısında su kaçağı bulunmuyor

Vakumlu tüplerde kırık ya da çatlak mevcut
değil

Tesisat montajı kullanım kılavuzuna uygun
şekilde gerçekleştirildi

Zemine sabitleme, her türlü hava koşuluna
dayanacak şekilde yapıldı

Su, imbisat tankı vasıtası ile tanka sorunsuz
dolabiliyor

Tesisat montaj elemanları tam olarak ve
doğru sırada yer alıyor

Tank üst bölümünde bulunan hava tahliye
çıkışı atmosfere açık

Ürünün montaj alanındaki eğimi yeterli
seviyede

Tank sıvısı yavaş ve hava sıkıştırılmadan
dolduruldu
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BASINÇLI SİSTEM MONO BAĞLANTI ŞEMASI

KAPALI DEVRE BASINÇSIZ SİSTEM MONO BAĞLANTI ŞEMASI

Devirdaim
Pompası

Kullanım
Suyu Dönüş
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BASINÇLI SİSTEM SERİ BAĞLANTI ŞEMASI

KAPALI DEVRE BASINÇSIZ&BASINÇLI SİSTEM
KOMBİNE BAĞLANTI ŞEMASI

Duş

Küresel Vana

Devirdaim
Pompası

Petek
Boyler

Kullanım Kılavuzu							

12 TR

GÜNEŞİN SONSUZ ENERJİSİ
G-SOLAR İLE BİRLEŞTİ
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G-SOLAR COLLECTOR TEKNİK ÖZELLİKLER
Toplam Uzunluk

2570 mm

Vakumlu Tüp

14 Adet 47x1800mm

Toplam Genişlik

585 mm

Toplam Ağırlık

62 kg

Toplam Yükseklik

425 mm

Tank Haznesi

304L Paslanmaz Çelik

Toplam Su Hacmi

120 lt

Dış Yüzey

Solid Polikarbonat

Tank Ölçüleri

700x530x350 mm

İç Eşanjör

316L Paslanmaz Çelik

İç Eşanjör Test
Basıncı

10 Bar

İç Eşanjör Çalışma
Basıncı

7 Bar

GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi ürünün teslim tarihinde başlar ve
Garanti Belgesi’nde belirtilen süre kadardır.
2. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması
durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
3. Ürününüzü aldığınızda ürününüze ait garanti
belgesini yetkili satıcınıza onaylatınız.
4. Garanti belgesi üzerinde bulunması gereken
satıcı
ve/veya
yetkili
servis
onaylarının
bulunmaması, belge üzerinde tahribat yapılması
garantiyi geçersiz kılar.
5. Ürünü montaj ve kullanım kılavuzunuzda tarif
edildiği şekilde kullanınız. Kullanım hatalarından
meydana gelebilecek arıza ve hasarlar garanti
kapsamında değildir.
6. Ürünün fabrika teslimi sonrası nakliye sırasında
oluşabilecek hasarlar garanti kapsamında değildir.
7. Kış aylarında solar sıvı (antifriz) miktarının
yeterli konulmamasından kaynaklanan donmaya
bağlı hasar ve arızalar garanti kapsamında
değildir.
8. Darbeye, kesilmeye ve dış etkenlere bağlı
olarak ürün dış yüzeyinin kırılması, çatlaması,
çizilmesi ve aşınması garanti kapsamında değildir.
9. Darbeye, donmaya, ani ısı değişimine (Bkz.
Sayfa: 7 İlk Dolum) ve dış etkenlere bağlı olarak
vakum cam tüplerin kırılması, çatlaması, garanti
kapsamında değildir.
10. Şebeke suyu içeriğinde yer alan kireç, demir,
tuz gibi unsurlara bağlı arıza ve hasarlar garanti
kapsamında değildir.

11. Yetkili servis elemanları dışındaki şahıslar
tarafından; kurulum, bakım, onarım vs yapılması
garantiyi geçersiz kılar.
12. Kullanıcının periyodik olarak yapması gereken
bakımların gerçekleşmemesinden kaynaklanan
arızalar garanti kapsamında değildir.
13. Sisteme bağlı emniyet elemanlarından
(emniyet ventili, basınç düşürücü, çekvalf, imbisat
takımı) yüksek şebeke basıncından kaynaklanan
arıza ve hasarlar garanti kapsamında değildir.
14. Bağlantı borularının, dış etkenlerden hasar
görmesi sonucu oluşan ve/veya sağlıklı monte
edilmemesinden kaynaklanan hasar ve arızalar
garanti kapsamında değildir.
15. Ürünün kullanım kılavuzunda belirtildiği
şekilde montajı yapılmamasından kaynaklanan
hasar ve arızalar garanti kapsamında değildir.
16. Elektrik tesisatının uygun ve güvenli olarak
yapılmamış olması garanti kapsamında değildir.
17. Elektrik tesisatında sigorta ve topraklama
hattı kullanılmamasından kaynaklanan durumlar
garanti kapsamı dışındadır.
18. Doğal afetler, yangın, su baskını, deprem vb.
felaketlerden kaynaklı hasarlar garanti kapsamı
dışındadır.
19. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden,
ürünün satın alındığı bayi/yetkili firma sorumludur.
20. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki
başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici
hakem heyetlerine yapabilirler.
Müşteri Hizmetleri: 0850 303 21 77
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Bu garanti belgesi; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak
yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenmiştir. Bu
garanti belgesinin geçerli olabilmesi için aşağıdaki alanların satıcı firma ve devreye almayı
gerçekleştiren servis yetkilisi tarafından doldurularak imzalanmış ve kaşelenmiş olması gerekmektedir.
İmalatçı veya İthalatçı Firmanın

Ünvanı
Adresi
Telefonu
E-Posta
Web Sitesi

:
:
:
:
:

ERAYDIN SOLAR ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Fenerbahçe Mh. Cemil Topuzlu Cd. İş Bankası Blokları A Blok D 16 Kadıköy, İstanbul
0216 316 44 05 (Pbx)
destek@gsolar.com.tr
www.gsolar.com.tr

Malın
Cinsi
:
Markası
:
Modeli
:
Bandrol ve Seri No
:
Teslim Tarihi ve Yeri :
Garanti Süresi
: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Fatura Tarihi ve Sayısı :
Yetkili Satıcının
Ünvanı

:

Telefonu

:

Adresi

Faksı

:
:

Telefonu

:

Faksı

Yetkili İmzası ve Kaşesi

:

Yetkili Servisin
Ünvanı
Adresi

Yetkili İmzası ve Kaşesi

Yetkili İmzası ve Kaşesi

:

:
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