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Manual Técnico e Cer ﬁcado de Garan a do Aqueced or Solar Acoplado com Tubos a Vácuo
·

Componentes do produto

Termo de Garantia: A Unisol Aquecedores Solares Ltda EPP
garante o Aquecedor Solar Acoplado em aço inox com Tubos a
Vácuo, por ela comercializado, contra defeitos oriundos da
fabricação do mesmo, pelo prazo de 3 anos contados a partir da
data em que a Unisol Aqueqcedores emitir a nota ﬁscal de saída
deste produto. As obrigações decorrentes desta garantia só
serão cumpridas pela Unisol Aquecedores, quando o conserto
for efetuado em nossa fábrica, por técnicos da própria empresa
ou assistência técnica credenciada, correndo por conta do
proprietário todas as despesas de fretes, carretos, seguros,
embalagens, remoção, instalação e outras despesas de
qualquer natureza que não estejam enquadradas como ‘vício
oculto’ no código do consumidor. Tubulações e materiais da
instalação não estão inclusos. Não recomendamos e não
concedemos garantia na utilização dos aquecedores solares
com tubos a vácuo em piscinas, por conta que a instabilidade do
PH da água, aliada à utilização de produtos químicos na piscina,
agride o aço inox da calha coletora do produto, diminuindo sua
durabilidade. Ao adquirir o produto o consumidor aceitará todas
as condições deste termo de garantia.

·

Informações Técnicas

Quan dade de Tubos
Área do Coletor
Peso (seco)
Pressão Máxima do Fluido
Diâmetro do Reservatório

Modelo de 200 litros
20
1670mm (larg.) x 2040mm (comp.)
90kg
3mca
460mm

Modelo de 300 litros
30
2420mm (larg.) x 2040mm (comp.)
110kg
3mca
460mm

Bitola dos canos

3/4"

3/4”
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·

Instalação do produto
Tubulação resistente à água quente para todo o sistema, exceto para alimentação da caixa auxiliar, que pode ser feita em tubulação para água fria.

·

Montagem do produto

,
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