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de Montage- und Bedienungsanleitung, Art.-Nr.: 600 501
en Installation/Operating Manual, Art. No. 600 501
es Instrucciones de montaje y servicio, nº de artículo 600 501
fr Instructions d‘assemblage et d‘opération, Art.-Nr.: 600 501
it Istruzioni per il montaggio e per l’uso,  Art.-Nr.: 600 501
pt Instruções de montagem e utilização, Referência: 600 501
nl Montage-instructies en gebruiksaanwijzing Installatie, Art.-Nr.: 600 501

Printed in Germany
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Para uma utilização de acordo com o fim previsto, deverá igualmente
ter em atenção as instruções de montagem e utilização.
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Tenha em atenção as seguintes indicações relativamente a leis, regulamentos e normas técnicas:
Na montagem de instalações solares devem ser observadas as leis e os regulamentos em vigor em cada país, quer a nível regional,
nacional, europeu e internacional. No geral, são válidas as normas técnicas geralmente aceites, as quais são, normalmente, redigidas
sob a forma de normas, directivas, disposições, e regulamentos, pelas  organizações regionais e nacionais, empresas
de produção e distribuição de energia, bem como associações profissionais e comissões de peritos para a respectiva especialidade.
A montagem dos componentes do sistema solar necessita, em determinadas circunstâncias, uma maior exigência na prevenção contra 
chuva no que respeita à estanqueidade de paredes e telhados, o que deverá ser tido em conta.
De modo a cumprir as normas referentes à prevenção de acidentes, poderá ser necessário utilizar sistemas de segurança (cintos,
andaimes, dispositivos anti-queda, etc.). O material fomecido não inclui esses sistemas de segurançia, devendo os mesmos ser
adquiridos em separado. A montagem apenas pode ser efectuada por pessoal qualificado e autorizado com um certificado de
formação reconhecido (emitido por uma entidade regional ou nacional) para a respectiva área.
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de Hinweis: Beschwerungen, Wind- und Schneelasten sind objektbezogen zu ermitteln.  
Zur Montage der Unterkonstruktion ist ggf. ein objektbezogener statischer Nachweis erforderlich.

en Note: Weightings, wind and snow loads must be determined on site. For installation of the 
substructure an object-related structural analysis may be required.

es Nota: Ponderaciones, cargas de viento y nieve se deben determinar en el lugar. Para la  
instalación de la subestructura se puede requerir un análisis estructural relacionada objeto.

fr Indication: Pondérations, vent et de neige doivent être déterminées sur place.Pour l‘installation de 
l‘infrastructure d‘une analyse structurelle relative à l‘objet peut être nécessaire.

it Nota: Coefficienti, vento e neve carichi devono essere determinati in loco. Per l‘installazione della 
sottostruttura può essere richiesta un‘analisi strutturale oggetti legati.

pt Nota: Ponderações, as cargas de vento e neve deve ser determinado no local. Para a instalação 
da infra-estrutura pode ser necessária uma análise estrutural relacionada com o objeto.

nl Opmerking: Wegingen, moeten wind- en sneeuwbelasting worden bepaald op de site. Voor 
montage van de onderbouw een object-gerelateerde structurele analyse nodig zijn.
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de Kopplungsset 
en Coupling kit (including fixing)
es Conjunto de acoplamiento 
 (incl. fijaciones)
fr Jeu de pièces d‘accouplement 
 (pièces de fixation comprises)
it Set di accoppiamento
pt Kit de interligação de perfis de suporte
nl Koppelstuk 
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de Stanzschraube  
 verwenden
en Use punching-screw
es Utilizar Tornillo
fr Utiliser vis de
 découpage
it Utilizzare vite
 punzone
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Maße von Rohranschlüssen bei Kollektorgruppen bis 20 m2

Configurações típicas para campo de colectores até 20 m2

Kollektoranzahl
Nº de colectores <=5 6 8 9 12

Verschaltungsart bis 5 in Reihe 2x3 parallel 2x4 parallel 3x3 parallel 4x3 parallel
Tipo de ligação até 5 em série 2x3 em paralelo 2x4 em paralelo 3x3 em paralelo 4x3 em paralelo

Durchmesser Vor-
und Rücklaufrohr 15 mm 18 mm 18 mm 22 mm 22 mm
Diâmetro da tubagem

Mindest-
Volumenstrom 2-3 l/min 4-5 l/min 4-5 l/min 6-8 l/min 6-8 l/min
Caudal mínimo
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Made in Germany
conforming to EN 12975
Keymark-Reg. xxx xxx 

CARL CAPITO  
Heiztechnik GmbH

Mühlenbergstraße 12
57290 Neunkirchen

CC-MLF 2018
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pt Colocação em funcionamento
 Após a montagem dos colectores e da ligação do sistema hidráulico, poderá realizar-se a prova de pressão e o enchimento da instalação.
 Para este efeito, deverão ser tidas em conta as condições térmicas, bem como as particularidades da instalação.
 A lavagem e o enchimento não deverão ser efectuados com os colectores quentes, devido ao perigo de eventuais queimaduras resultantes
 da evaporação do fluido solar! Por este motivo, o enchimento, a montagem e a manutenção da instalação solar apenas
 deverão ser realizados por técnicos autorizados. Para evitar danos na instalação, a prova de pressão apenas deverá ser realizada com
 o fluido solar a utilizar posteriormente.
 Fluido solar
 De modo a proteger os colectores e as ligações contra danos causados pelo gelo e corrosão, a instalação solar apenas poderá ser 
 enchida com um fluido solar de elevada qualidade (mistura de água com propileno glicol). A utilização da mistura recomendada
 garante uma protecção suficiente contra congelamento até –24 °C.
 Instruções para o operador
 A empresa responsável pela instalação deverá dar as devidas instruções ao operador relativamente ao funcionamento, manuseamento
 e inervalos de manutenção da instalação solar. As instruções de montagem e utilização serão entregues ao operador paraconservação.
 Conserva ção das Instruções de montagem
 As Instruções de montagem e utilização devem ser entregues ao operador da instalação, o qual deverá conservá-las para que estejam
 sempre disponíveis, quando necessário. 
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