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Vui lòng đọc hiểu kỹ các khuyến cáo và thông tin an toàn dưới đây trước khi 

sử dụng máy nước nóng:  

 Máy nước nóng này phải được lắp đặt, vận hành và bảo trì theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để đảm bảo an 

toàn. 

 Máy nước nóng này chỉ được vận hành bởi người có kinh nghiệm hoặc người có kiến thức và khả năng để làm việc 

đó. 

 Máy nước nóng này không dành cho người vận hành bị giảm khả năng thể chất, nhận thức hoặc tinh thần, v.v … 

chẳng hạn như người tàn tật và trẻ em. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo chúng không can thiệp vào máy nước 

nóng. 

 Máy nước nóng này phải được kết nối cố định với hệ thống cấp nước chính và không được kết nối nước bằng bộ 

khớp nối nhanh. 

 Áp suất nước cấp đầu vào tối đa cho phép trên thiết bị này là 800kPa. 
 

 Máy nước nóng phải đượclắp đặt thiết bị xả áp suất . Hãy tham khảo mục “Kiểm soát việc xả áp suất” ở Trang 4 

của sách hướng dẫn này. 

 Để biết hướng dẫn về cách kết nối van an toàn (TPR), hãy tham khảo mục “Kết nối ống nước” ở Trang 21. Đường 

ống xả của van toan toàn (TPR) phải được lắp đặt theo hướng đi xuống. 

 Nếu van an toàn (TPR) được lắp đặt vào hệ thống máy nước nóng của bạn, nước có thể chảy ra từ ống xả của nó. 

Ống này phải được để thông ra bầu khí quyển. 

 Khi được trang bị, van an toàn (TPR) phải được kiểm tra định kỳ mỗi 6 tháng để đảm bảo nó không bị nghẹt. Vui 

lòng tham khảo mục “Yêu cầu bảo trì” ở Trang 7 của sách này để có hướng dẫn. 

 Nếu ống thông hơi được lắp đặt vào hệ thống máy nước nóng của bạn, hãy cẩn thận vì nước phun ra khỏi ống sẽ rất 

nóng. 

 Máy nước nóng phải được lắp đặt cố định vào mái nhà hoặc sàn bê tông. Để có hướng dẫn lắp đặt, hãy tham khảo 

hướng dẫn ở Trang 9-18. 

 Hệ thống máy nước nóng này không có bảo vệ đóng băng và nó không thích hợp để lắp đặt ở những khu vực dễ bị 

đóng băng. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo mục “Bảo vệ khi có sương giá/ đóng băng” ở Trang 6. 

 Bộ phận làm nóng nước bổ sung (thanh điện trở) nếu được trang bị, sẽ sử dụng nguồn điện xoay chiều 220V-240V. 

Việc tháo rời nắp điện sẽ làm lộ dây điện có bên trong do đó nó chỉ được thực hiện bởi một người có chuyên môn 

về điện. 

 Nếu dây cấp điện nguồn cho máy nước nóng bị hỏng, nó phải được thay thế bởi một người có chuyên môn để tránh 

nguy hiểm. 

 Hoạt động ngắt quá nhiệt trên bộ điều nhiệt cho thấy tình huống có thể nguy hiểm. Nếu hiện tượng ngắt quá nhiệt 

xảy ra thì bộ điều nhiệt phải được kiểm tra hoặc thay thế bởi một người có chuyên môn. 

 

 Cẩn thận không chạm vào đường ống nước nóng kết nối giữa bình chứa với bộ thu năng lượng mặt trời. Nước nóng 

ở nhiệt độ rất cao có thể được tạo ra bởi bộ thu năng lượng mặt trời trong một số điều kiện nhất định và sẽ chạy qua 

đường ống nước nóng kết nối giữa bình chứa với bộ thu năng lượng mặt trời. 

 

 Để biết hướng dẫn về cách xả nước của máy nước nóng, hãy tham khảo phần “Xả nước ra khỏi Máy nước nóng” ở 

Trang 24 của sách hướng dẫn này. 
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HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY NƯỚC NÓNG 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Solahart hấp thụ nhiệt lượng bởi các tấm thu nhiệt vào bình chứa nước nóng thông qua 

Nguyên lý Đối lưu Tự Nhiên mà không cần máy bơm hoặc cảm biến. 
  

Tấm thu nhiệt Solahart sẽ hấp thụ năng lượng mặt trời. Việc sử dụng kính cường lực đặc biệt giúp chúng hấp thụ nhiều năng 

lượng từ ánh sáng mặt trời hơn so với việc sử dụng kính thông thường.  
 

Khi nước bên trong tấm thu nhiệt nóng lên nó sẽ di chuyển lên bình chứa, nước nóng sẽ trao đổi nhiệt trong bình chứa đồng 

thời nước với nhiệt độ thấp hơn sẽ di chuyển về lại tấm thu nhiệt. Quá trình này sẽ tiếp diễn liên tục cho đến khi nước trong 

bình chứa được nung nóng hoàn toàn. 

  

 

 

                         

                            

              

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

  

 

CHÚ Ý QUAN TRỌNG BẠN NÊN BIẾT VỀ MÁY NƯỚC NÓNG 

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLAHART CỦA BẠN  

 

Ứng Dụng Của Máy Nước Nóng 

Máy nước nóng này được thiết kế cho mục đích làm nóng nước uống được. Việc sử dụng nước không đạt tiêu chuẩn nước 

uống có thể làm giảm tuổi thọ của máy.  

 

Nước Càng Nóng Càng Tăng Nguy Cơ Bỏng Nước  
Trong điều kiện sử dụng bình thường của gia đình, máy nước nóng năng lượng mặt trời nên hoạt động trong khoảng từ 

50ºC đến 60ºC. Tuy nhiên, nhiệt độ có thể vượt quá mức này và trong một số trường hợp nhất định có thể lên tới 100ºC. 

Điều này có thể xảy ra trong thời kỳ bức xạ mặt trời cao hoặc trong một thời gian dài không sử dụng nước nóng. Cần hết 

sức cẩn thận trong những trường hợp này. 

 

  Cảnh báo: Máy nước nóng này có thể cung cấp nước ở nhiệt độ có thể gây bỏng. Kiểm tra nhiệt độ nước trước khi sử 

dụng, chẳng hạn như trước khi mở vòi sen hoặc bước vào bồn tắm, để đảm bảo nó phù hợp với mục đích sử dụng của bạn 

và không gây thương tích cho bạn do bỏng nước.  

 

 Chúng tôi khuyến nghị bạn nên lắp thêm thiết bị giới hạn nhiệt độ nước nóng để giảm nguy cơ thương tích do bỏng nước. 
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Thời Gian Ít Sử Dụng Hoặc Trong Các Kỳ Nghỉ 
Nếu máy nước nóng không được sử dụng trong hai tuần trở lên, khí hydro dễ cháy có thể tích tụ trong bình chứa nước nóng. 

Để làm tan khí này một cách an toàn, nên mở vòi nước nóng trong vài phút. Không sử dụng máy rửa chén, máy giặt hoặc 

các thiết bị sử dụng nước nóng khác trong thời gian này. Khi thực hiện việc xả khí thì không được hút thuốc, không sử dụng 

bật lửa hoặc các thiết bị điện khác gần khu vực này. Nếu có khí hydro thải qua vòi, nó sẽ phát ra âm thanh bất thường như 

hiện tượng xì hơi.  

Hệ Thống Kín Áp Và Hệ Thống Thông Hơi 
Hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời Solahart hoạt động ở hai dạng: Hệ Thống Kín Áp và Hệ Thống Thông Hơi.  

 

HỆ THỐNG KÍN ÁP 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Solahart loại kín áp đòi hỏi phải có một van an toàn áp suất và nhiệt độ (TPR) lắp ở 

cổng xả áp suất trên bình chứa. Máy nước nóng dạng này sẽ đáp ứng yêu cầu khi nguồn nước cấp có áp lực hoặc trọng lực. 

 

HỆ THỐNG THÔNG HƠI 

Khi nước lạnh được cấp vào hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời Solahart dưới trọng lực từ bể chứa, máy nước 

nóng có thể được thiết lập với một ống thông hơi được kết nối vào bình chứa cho phép mở rộng độ an toàn khi nước ở nhiệt 

độ cao thay vì phải lắp van an toàn áp suất và nhiệt độ (TPR). Ống thông hơi không được sử dụng khi nguồn nước có áp lực 

mà phải sử dụng van an toàn áp suất và nhiệt độ (TPR) (xem mục Hệ Thống Kín Áp). Để biết hướng dẫn kết nối ống thông 

hơi, tham khảo Trang 22. 

 

Bảng thông số Kỹ thuật 
Mã hàng  150RD18V 

Dung tích 150 Lít 

Kích thước Dài 1.4 m; Đường kính 461 mm 

Trọng lượng Trọng lượng khô 50 kg; Trọng lượng đầy nước 200 kg 

Vật liệu lòng bình Thép tráng men 

Thanh điện cực Magnesium với lõi thép phía trong 

Cổng kết nối nước và van an toàn Ren Rp 3/4 

Áp lực nước cấp tối đa 800 kPa (Chỉ áp dụng với hệ thống kín áp có sử dụng van an toàn) 

Van an toàn (TPR) 1,000 kPa/990C (tùy chọn) 

Bộ làm nóng nước bổ sung Thanh đốt điện trở kết hợp bộ điều chỉnh nhiệt/ngắt năng lượng an toàn 

Nguồn cấp điện 220 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 

Công suất thanh đốt điện trở 1.8 kW 

 
Tấm thu nhiệt 

Mã hàng BPT20007 

Diện tích 1.87 m2 

Kích thước 1.940 m x 1.024 m x 0.08 m 

Trọng lượng 40 kg 

Bề mặt hấp thụ Nhôm Sơn Tĩnh Điện 

Ống đứng dẫn nước nóng Đồng đỏ 

Khay Thép Sơn Tĩnh Điện dày 0.45 mm 

Cách nhiệt Tấm Bảo Ôn Polyester dày 38 mm 

Kính Cường Lực Đặc Biệt dày 3.2 mm 
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Cấu Hình Hệ Thống 

LẮP ĐẶT TRÊN MÁI NGHIÊNG  LẮP ĐẶT TRÊN MÁI BẰNG 

150RD18V/1BPT-W  150RD18V/1BPT-F 

Bình chứa nước nóng – Có 

thanh đốt điện trở 1.8kW 
1 x 150RD18V 

 Bình chứa nước nóng – Có 

thanh đốt điện trở 1.8kW 
1 x 150RD18V 

Tấm thu nhiệt 1 x BPT20007  Tấm thu nhiệt 1 x BPT20007 

Bộ khung đỡ mái nghiêng 1 x VN1000005  Bộ khung đỡ mái bằng 1 x VN1000002 

150RD18V/1BPT-WV  150RD18V/1BPT-FV 

Bình chứa nước nóng – Có 

thanh đốt điện trở 1.8kW 
1 x 150RD18V 

 Bình chứa nước nóng – Có 

thanh đốt điện trở 1.8kW 
1 x 150RD18V 

Tấm thu nhiệt 1 x BPT20007  Tấm thu nhiệt 1 x BPT20007 

Bộ khung đỡ mái nghiêng 1 x VN1000005  Bộ khung đỡ mái bằng 1 x VN1000002 

Van an toàn (TPR) 1 x VN0262002K  Van an toàn (TPR) 1 x VN0262002K 

Kiểm Soát Việc Xả Áp Suất 

Để vận hành chính xác và an toàn, cổng xả áp suất của bình chứa phải được trang bị một trong các thiết bị giảm áp sau đây: 

 Hệ thống kín áp – Sử dụng Van an toàn (TPR) có mã linh kiện VN0262002K.  

 Hệ thống thông hơi – Sử dụng Ống thông hơi. Tham khảo kết nối chi tiết ở Trang 22. 

Cổng kết nối van an toàn nằm trên đỉnh bình chứa và có dán nhãn “CỔNG XẢ ÁP SUẤT”. 

CẢNH BÁO: Cổng xả áp suất của bình chứa không được bịt kín, hạn chế hoặc khóa chặt bằng bất kỳ phương tiện nào khác 

ngoài quy định ở trên. Chặn cổng này hoặc kết nối hệ thống ống nước không đúng vào cổng này có thể dẫn đến hư hỏng 

máy nước nóng và thiệt hại về tài sản, thương tích cá nhân, và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của máy nước nóng. 

 

VAN AN TOÀN TPR (HỆ THỐNG KÍN ÁP) 

Van này được trang bị trên đỉnh của bình nước nóng và rất cần thiết cho hoạt động an 

toàn của Hệ Thống Khép Kín.  

 

CẢNH BÁO: Mã linh kiện VN0262002K là van an toàn (TPR) duy nhất được phê 

duyệt cho máy nước nóng này. Việc sử dụng van an toàn (TPR) không được phê duyệt 

có thể dẫn đến hỏng hóc máy nước nóng dẫn đến thiệt hại về tài sản và thương tích cá 

nhân. Việc sử dụng van an toàn (TPR) không được phê duyệt sẽ làm mất hiệu lực bảo 

hành máy của Solahart. 

 

Van có thể xả một ít nước qua đường ống xả trong mỗi giai đoạn làm nóng. Điều này 

xuất hiện khi nước được làm nóng và mở rộng khoảng 1/50 thể tích của nó. Rò rỉ nước 

liên tục từ van an toàn và đường xả áp của nó có thể chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng 

đối với máy nước nóng của bạn. 

 Cảnh báo: Không bao giờ chặn đầu ra của van này hoặc đường ống xả của nó vì bất kỳ lý do nào. Đường xả của nó 

phải được để mở thông ra khí quyển. 

 Cần nâng cần gạt trên van an toàn để xả áp sau khi dùng mỗi sáu tháng một lần. Tham khảo phần “Bảo Trì Đơn Giản 

Định Kỳ Sáu Tháng” trên Trang 7. Điều rất quan trọng là cần gạt được nâng lên và hạ xuống một cách nhẹ 

nhàng.  

  NGUY HIỂM: Không làm điều này có thể dẫn đến bình chứa bị hỏng, hoặc trong một số trường hợp nhất định, 

nó có thể phát nổ.  

Van an toàn nên được thay thế định kỳ với thời gian không quá 5 năm từ khi sử dụng, hoặc thường xuyên hơn ở những khu 

vực có tỷ lệ nước tích tụ (vón cục) cao. 

 

 

 

Đường xả 

  

Nâng cần gạt 

cho đến khi 

nước chảy đều 

– Hạ xuống 

nhẹ nhàng. 
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Bộ Làm Nóng Nước Bổ Sung 
Việc đun nóng nước sẽ được thực hiện chính yếu bằng năng lượng mặt trời. Đun nóng nước từ năng lượng mặt trời không 

yêu cầu sự vận hành của người dùng. 

Bộ làm nóng nước bổ sung dùng để làm nóng nước trong trường hợp năng lượng bức xạ mặt trời thấp, chẳng hạn như trong 

điều kiện thời tiết có nhiều mây hoặc mưa, hoặc trong những tháng mùa đông. Bộ làm nóng nước bổ sung  cũng cung cấp 

các điều kiện cần thiết để ức chế sự phát triển của vi khuẩn có trong bình chứa. 

Bộ làm nóng nước bổ sung bao gồm một thanh đốt điện trở, một bộ điều chỉnh nhiệt điều khiển hoạt động của thanh đốt điện 

trở và bộ phận ngắt năng lượng (ECO) để đảm bảo an toàn điện khi sử dụng. Thanh đốt điện trở được lắp đặt ở vị trí chính 

giữa của bình chứa. Điện cấp cho bộ làm nóng nước bổ sung PHẢI được cung cấp qua công tắc cách ly được lắp đặt trong 

tủ điện. 

Bộ điều chỉnh nhiệt đã được nhà sản xuất cài đặt sẵn ở mức 60°C và có thể điều chỉnh lến đến tối đa 70°C. Bộ làm nóng 

nước bổ sung chỉ được kích hoạt trong trường hợp cần gia nhiệt thêm và nguồn điện phải sẵn có ở bảng điều khiển. Khi nhiệt 

độ nước trong bình chứa dưới mức cài đặt của bộ điều chỉnh nhiệt, thanh đốt điện trở sẽ được kích hoạt và làm nóng nước. 

Thanh đốt điện trở sẽ ngắt khi nhiệt độ nước trong bình đạt đến mức cài đặt của bộ điều chỉnh nhiệt. Nếu nhiệt độ nước giảm 

xuống dưới mức cài đặt một lần nữa, thanh đốt điện trở sẽ được kích hoạt lại.  

Trong một số trường hợp theo yêu cầu, có thể thay đổi giá trị cài đặt và chỉ những người có trình độ chuyên môn mới được 

điều chỉnh bộ điều chỉnh nhiệt độ.   

Hiệu suất tổng thể và tiết kiệm năng lượng mà bạn sẽ có được từ máy nước nóng Solahart sẽ phụ thuộc vào sơ đồ sử dụng 

nước nóng của bạn và hoạt động của bộ làm nóng nước bổ sung lắp trong bình. Lắp bộ định giờ để điều khiển thời gian hoạt 

động của bộ làm nóng nước bổ sung có thể làm tăng hiệu quả tiết kiệm năng lượng. 

HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ NGẮT NĂNG LƯỢNG 

Khi thanh đốt điện trở hoạt động, nếu nước trong bình chứa đạt nhiệt độ 830C thì bộ phận ngắt năng lượng (ECO) sẽ ngắt 

nguồn điện cấp cho thanh đốt điện trở.  

Nếu lỗi xảy ra với bộ điều chỉnh nhiệt độ thì bộ phận ngắt năng lượng (ECO) sẽ ngắt nguồn điện cấp cho bộ phận làm nóng 

nước bổ sung. Bộ phận làm nóng nước bổ sung sẽ không tự hoạt động trở lại cho đến khi bộ điều nhiệt hoặc bộ ngắt năng 

lượng (ECO) được kiểm tra thay thế. Việc này đòi hỏi phải được thực hiện bởi một người có chuyên môn. 

 Phân Tầng Và Ổn Định Nhiệt Độ  

Vào ban ngày với năng lượng mặt trời bình thường, độ dốc nhiệt độ tự nhiên được gọi là sự phân tầng xảy ra bên trong  

bình chứa, nơi mà các lớp nước nóng hơn có xu hướng di chuyển lên phía trên đỉnh bình và các lớp nước lạnh hơn có xu 

hướng lắng xuống phía dưới đáy bình. Sự biến đổi nước từ nóng sang lạnh này xảy ra bên trong bình chứa là rất đáng mong 

đợi vì khi đó nước lấy ra ngoải sẽ đến từ phần nước nóng nhất có trong bình. Việc dùng nước nóng theo cách này trong 

đêm và buổi sáng sẽ tối đa hóa cơ hội gia nhiệt bằng năng lượng mặt trời vào ngày hôm sau.  

Tuy nhiên khi không có sự gia nhiệt từ năng lượng mặt trời, sự phân tầng được mô tả ở trên giảm dần khi nước nóng ở đỉnh 

bình chứa truyền một phần nhiệt của nó sang lớp nước lạnh hơn ở phía dưới đáy bình. Được biết đến như là sự ổn định 

nhiệt, hiệu ứng này thường được coi là hiện tượng mất nhiệt, nhưng thực sự là sự phân phối lại nhiệt của nước nóng lưu 

trữ trong toàn bộ bình chứa cho đồng đều hơn. Nhiệt này không bị mất cho hệ thống và phổ biến hơn khi bạn sử dụng nước 

nóng nhiều hơn vào đêm hôm trước và trong những ngày có bức xạ mặt trời thấp hơn. 

Nguồn Nước Cấp  
Máy nước nóng phải được lắp đặt theo hướng dẫn này để được bảo hành bởi Solahart.  

 Máy nước nóng này được sản xuất để phù hợp với điều kiện nước cấp của hầu hết các nguồn cung cấp nước công cộng. 

Các nguồn cung cấp nước có chỉ số bão hòa nằm trong khoảng -1.0 đến +0.4, và tổng mức chất rắn hòa tan từ 40 mg/L đến 

600 mg/L được coi là phù hợp cho máy nước nóng này. 

Tuy nhiên, có một số hóa chất trong nước được biết đến có thể có tác động bất lợi đến máy nước nóng, cũng như tuổi thọ và 

hoạt động của nó. Nếu bạn không chắc chắn về thành phần hóa học có trong nước, bạn có thể lấy thông tin từ cơ quan cấp 

nước địa phương. Máy nước nóng này chỉ nên được kết nối với nguồn cấp nước tuân thủ hướng dẫn trong sách này để được 

áp dụng chính sách bảo hành của Solahart.  

Men thủy tinh tráng trong thành bình chứa nước nóng chỉ được bảo hành bởi Solahart khi tổng hàm lượng chất rắn hòa tan 

(TDS) có trong nước từ 40 mg/L đến 600 mg/L.   

Kiểm Tra Và Thay Thế Thanh Điện Cực (Anode)  
Thanh điện cực được lắp đặt trong máy nước nóng sẽ từ từ tiêu tan để bảo vệ bình chứa khỏi sự ăn mòn hóa học. Tuổi thọ 

của bình chứa có thể được kéo dài bằng cách thay thế thanh điện cực định kỳ. Việc thay thế thanh điện cực phải được thực 

hiện bởi người có chuyên môn. 
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CHỈ SỐ BẢO HÒA NƯỚC (SI) 
HỆ THỐNG MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ LẮP THANH ĐỐT ĐIỆN TRỞ 

TRONG GIỚI HẠN TIÊU CHUẨN 

BẢO HÀNH 

CHỈ SỐ BẢO HÒA NƯỚC 
(được tính toán tại nhiệt độ nước 80°C) 

Đối với các nguồn cấp nước được làm mềm hoặc khử muối, hoặc được cung cấp bởi 1 bể chứa nước cấp nằm giữa máy và 

nguồn cấp nước công cộng hay các nguồn cung cấp khác, hoặc nơi có nguồn cung cấp thay đổi (ví dụ như dùng nước giếng 

và nước cấp công cộng song song) thanh điện cực phải được kiểm tra (và thay thế nếu có dấu hiệu bị ăn mòn) trong vòng 5 

năm kể từ khi lắp đặt. Đối với nguồn cung cấp nước không được làm mềm và khử muối, thì thanh điện cực cần được kiểm 

tra (và thay thế nếu cần) trong vòng 3 năm kể từ khi lắp đặt. Tham khảo Đại lý Solahart tại địa phương của bạn.  

Đối với tất cả các nguồn cung cấp nước, nếu thanh điện cực không được thay thế khi thực hiện dịch vụ bảo trì toàn diện 

(tham khảo “Dịch vụ bảo trì toàn diện định kỳ 5 năm” ở Trang 7) thì thời gian tối đa thay thế thanh điện cực sau khi lắp 

ráp máy nước nóng là 8 năm.   

Thận Trọng – Tổng Chất Rắn Hòa Tan (TDS) 
Nếu nguồn nước cấp có TDS lớn hơn 600 mg/L, có khả năng thanh điện cực có thể trở nên hoạt động quá mức và khí hydro 

có thể tích tụ trên đỉnh của bình chứa khi không sử dụng trong thời gian dài.   

 

 Khi ở trong các điều kiện này, khí hydro phải được thông hơi an toàn bằng cách  mở vòi nước nóng và cho phép nước 

chảy. Không sử dụng với thiết bị điện (máy giặt tự động và máy rửa chén) để thông hơi khí hydro. Không nên hút thuốc 

hoặc để lửa gần vòi trong khi mở xả. Khi khí hydro xả ra, điều này được nhận dạng khi thấy nước phun bất thường ra khỏi 

vòi. Một khi nước chảy tự do, khí hydro trong hệ thống đã được giải phóng. 

Chỉ Số Bão Hòa Của Nước  
Chỉ số bão hòa nước được sử dụng như là thước đo các đặc tính ăn mòn hoặc vón cục của nước.   

Khi sử dụng nguồn nước có đặc tính ăn mòn, nước có thể ăn mòn các bộ phận bằng đồng và khiến chúng bị hỏng như bộ 

làm nóng nước bổ sung và tấm thu nhiệt. 

Trong trường hợp chỉ số bão hòa nhỏ hơn -1.0, nước rất dễ ăn mòn và chính sách bảo hành của Solahart không áp dụng cho 

trường hợp này.  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tấm thu nhiệt của hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời trực tiếp nên được che đậy khi không sử dụng trong hơn 

hai tuần. Nước có tạp chất vón cục có thể được xử lý bằng một thiết bị làm mềm nước để giảm độ bão hòa của nước. Liên 

hệ Đại lý Solahart ở khu vực của bạn nếu có yêu cầu thay thế thanh đốt điện trở. 

Kính Tấm Thu Nhiệt Bị Hư Hỏng 
Chính sách bảo hành của Solahart KHÔNG bao gồm trường hợp kính của tấm thu nhiệt bị vỡ. Khuyến nghị rằng chính 

sách bảo hiểm hộ gia đình nên bao gồm hạng mục kính của tấm thu nhiệt bị vỡ và/hoặc hư hỏng cho máy nước nóng, đặc 

biệt là ở các khu vực hay bị bão và ở những nơi mưa đá nghiêm trọng có thể xảy ra. Kính tấm thu nhiệt không được cung 

cấp như một bộ phận thay thế. Trong trường hợp cần thay thế tấm thu nhiệt, hãy liên hệ với Đại lý Solahart tại địa phương 

của bạn. 

  Cảnh báo: Không nên cố gắng loại bỏ hay thay thế kính của tấm thu nhiệt bị hỏng. 

Bảo Vệ Khi Có Sương Giá / Đóng Băng 
Hệ thống máy nước nóng này không có bảo vệ đóng băng và không phù hợp để lắp đặt ở những khu vực dễ bị đóng băng. 

Điều kiện đóng băng xảy ra khi nhiệt độ dưới 5°C (41°F). Hệ thống này KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH đối với 

thiệt hại do đóng băng. Ở những khu vực dễ bị sương giá/ đóng băng, nên sử dụng hệ thống làm nóng gián tiếp mạch kín 

(Closed Circuit system) và tham khảo Đại lý Solahart khu vực của bạn để được tư vấn thêm. 

Khi sử dụng nguồn nước có đặc tính vón 

cục, canxi cacbonat có trong nước sẽ bám 

vào bề mặt kim loại trong bình chứa nước 

nóng. Khi chỉ số bão hòa vượt quá +0.40, 

nước sẽ có rất nhiều nguyên tố bám dính 

trong đó. Một van điều khiển phải được 

lắp vào đường nước lạnh ở phía sau van 

một chiều để bảo vệ van an toàn và bình 

chứa nước nóng để phù hợp với chính 

sách bảo hành của Solahart. 

 Nơi chỉ số bão hòa của nước vượt quá 

+0.80, chính sách bảo hành của Solahart 

sẽ không áp dụng cho thanh đốt tiêu chuẩn 

và tấm thu nhiệt trong hệ thống máy nước 

nóng năng lượng mặt trời trực tiếp. Thanh 

đốt công suất thấp hơn sẽ được lắp đặt vào 

máy để phù hợp với chính sách bảo hành 

của Solahart. 
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YÊU CẦU BẢO TRÌ 

Bảo Trì Đơn Giản Định Kỳ Sáu Tháng – Áp Dụng Cho Hệ Thống Kín Áp 
Khuyến nghị bảo trì đơn giản  nên được thực hiện trên hệ thống kín áp (có sử dụng van an toàn TPR) sau mỗi 6 tháng sử 

dụng. Bảo trì đơn giản này có thể thực hiện bởi chủ nhà.  

  

Nội dung bảo trì đơn giản cho máy bao gồm:  

1) Nếu có thể, bạn nâng cần gạt có trên đỉnh van an toàn (TPR) để xả áp. Điều quan trọng là bạn nâng và hạ cần gạt một 

cách nhẹ nhàng. Tham khảo “Van an toàn” trên Trang 4.  

      Cảnh báo: Thực hiện việc này một cách cẩn thận để tránh nước nóng bắn tung tóe ra ngoài, nước xả ra từ 

đường ống thoát khi mở van là nước nóng. Tránh xa đầu xả của van an toàn khi nâng cần gạt của van.  

Nếu van an toàn không dễ tiếp cận, hãy liên hệ với Đại lý Solahart tại địa phương của bạn.  

2) Nếu có lắp đặt van điều khiển (Expansion Control Valve), hãy nâng cần gạt trên đỉnh van điều khiển (Expansion 

Control Valve). Điều quan trọng là bạn nâng và hạ cần gạt một cách nhẹ nhàng.  

Nếu không thể mua van điều khiển, hãy liên hệ với Đại lý Solahart tại địa phương của bạn.   

Bảo Trì Toàn Diện Định Kỳ 5 Năm – Áp Dụng Cho Tất Cả Hệ Thống 
Khuyến nghị thực hiện dịch vụ bảo trì toàn diện cho máy nước nóng sau mỗi 5 năm sử dụng hoặc trùng với thời điểm kiểm 

tra và/ hoặc thay thế thanh điện cực, tùy theo trường hợp nào tới trước.  

Việc bảo trì toàn diện chỉ được thực hiện bởi người có chuyên môn. Liên hệ với Đại lý Solahart tại địa phương hoặc đại 

diện dịch vụ ủy quyền của chúng tôi. Chỉ nên thay thế các linh kiện chính hãng trên máy nước nóng khi thực hiện dịch vụ 

bảo trì toàn diện 5 năm.  

 Nội dung cần thực hiện khi làm dịch vụ bảo trì toàn diện 5 năm bao gồm:  

1) Kiểm soát việc xả áp: 

a. Hệ thống kín áp – thay thế van an toàn TPR (Mã linh kiện: VN0262002K). HOẶC 

b. Hệ thống thông hơi – kiểm tra ống thông hơi xem có bị hư hại, tích tụ canxi quá mức không. Thay thế ống thông 

hơi nếu cần thiết. Kiểm tra giá đỡ, dây buộc hay kẹp đảm bảo giữ ống thông hơi ở vị trí thẳng đứng. 

2) Trường hợp máy có lắp đặt thanh đốt diện trở, hãy kiểm tra thanh đốt điện trở xem có bị hao mòn hay có canxi bám 

bẩn quá mức không. Thay thế nếu cần thiết.  

3) Kiểm tra ngoại quan máy xem có bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào khác có thể gây hư hỏng máy không, ví dụ: kính vỡ, bụi 

bẩn tích tụ quá nhiều, máy bị che bóng râm, v.v. 

4) Kiểm tra cẩn thận tất cả các kết nối ống nước.  

5) Tháo nước và xả cặn bình chứa nếu cần (Tham khảo “Xả nước ra khỏi Máy nước nóng” ở Trang 24).  

6) Tháo nước và xả cặn tấm thu nhiệt (Tham khảo “Xả nước ra khỏi Máy nước nóng” ở Trang 24). 

7) Thay thế thanh điện cực (anode).  

Lưu ý: Việc thực hiện dịch vụ bảo trì toàn diện định kỳ 5 năm và thay thế linh kiện đã sử dụng, chẳng hạn như thanh điện 

cực và van an toàn, là không bao gồm trong chính sách bảo hành của Solahart. Một khoản chi phí sẽ được tính cho bạn khi 

làm việc này. Chỉ nên sử dụng các linh kiện thay thế chính hãng khi thực hiện việc bảo trì toàn diện. 

Nếu có thiết bị giới hạn nhiệt độ, bộ lọc nước hoặc bộ làm mềm nước được lắp đặt trên máy, hoạt động của chúng nên được 

kiểm tra tại thời điểm này. Những kiểm tra này không bao gồm trong các dịch vụ bảo trì toàn diện của Solahart. Thiết bị 

giới hạn nhiệt độ, bộ lọc nước hay bộ làm mềm nước không được bảo hành bởi Solahart. 

DỪNG HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

Việc ngừng hoạt động của hệ thống máy nước nóng nên được thực hiện bởi người có chuyên môn. Tất cả các vật liệu được 

sử dụng trong sản phẩm này có thể được chuyển đến trung tâm tái chế vật liệu tại địa phương của bạn để xử lý – tham khảo 

các quy định của địa phương để biết thêm chi tiết.   

CHĂM SÓC TẤM THU NHIỆT  

Đảm bảo kính trên tấm thu năng lượng mặt trời của bạn không bám bụi, dính muối hoặc bất kỳ vấn đề nào khác có thể làm 

giảm hiệu quả của việc hấp thụ năng lượng mặt trời. Khuyến cáo rằng kính của tấm thu nhiệt phải được rửa sạch ít nhất ba 

tháng một lần vào mùa nắng; mùa mưa kính tấm thu nhiệt có thể được làm sạch tự nhiên bằng nước mưa. Nếu tấm thu nhiệt 

năng lượng mặt trời có thể tiếp cận được, hãy rửa kính tấm thu nhiệt bằng nước và bàn chải mềm khi trời mát, chẳng hạn 

như vào sáng sớm hoặc chiều tối. Trong các khu vực có nhiều bụi, chẳng hạn như các khu vực có hoạt động khai khoáng và 

các vị trí liền kề với các nhà máy sản xuất phát sinh bụi, cần chú ý vệ sinh kính tấm thu nhiệt thường xuyên hơn. 

  

Cắt tỉa cây nếu nó che bóng vào tấm thu nhiệt. 
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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 

LẮP ĐẶT MÁY PHẢI TUÂN THỦ YÊU CẦU VỀ ĐIỆN VÀ ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC CỦA ĐỊA PHƯƠNG SỞ TẠI  

 

Máy nước nóng phải được lắp đặt:  

• bởi một người có chuyên môn, và  

• tuân theo hướng dẫn lắp đặt này. 

 

ỨNG DỤNG CỦA MÁY NƯỚC NÓNG  

Máy nước nóng này được thiết kế cho mục đích làm nóng nước cấp uống được. Việc sử dụng nó cho ứng dụng khác ngoài 

điều này có thể làm giảm tuổi thọ của nó. 
 

VỊ TRÍ  

Nên đặt máy nước nóng: 

- trường hợp lắp đặt mới, càng gần khu vực thường xuyên sử dụng nước nóng càng tốt, hoặc 

- trường hợp lắp thêm hệ thống, càng gần hệ thống máy nước nóng hiện có càng tốt. 

 

Máy nước nóng phải được lắp đặt ở khu vực không có bóng râm quanh năm. Đảm bảo rằng cây không che nắng chiếu vào 

máy nước nóng, đặc biệt là ở vùng có khí hậu lạnh.  

  

LƯU Ý: Đầu có lắp thanh đốt điện trở/ thanh điện cực của bình chứa phải được đặt cách tường/ vật cản tối thiểu bằng ¾ 

chiều dài tổng thể của bình, điều đó sẽ hỗ trợ không gian đủ cho việc thay thanh điện cực khi thực hiện các dịch vụ bảo trì 

sau này.  
  

 Cảnh báo: Máy nước nóng phải được lắp đặt trên khu vực mái nhà có thiết kế chắc chắn và đủ không gian. Yêu cầu lắp 

thêm các thiết bị gia/ cường lực trong các khu vực thường hay có lốc xoáy. Nên tham khảo lời khuyên từ thợ xây dựng hoặc 

kỹ sư kết cấu. 
 

 Cảnh báo: Tấm thu nhiệt và bình nước nóng là khá nặng. Kỹ thuật nâng hạ không đúng cách có thể gây thương tích cho 

người lắp đặt. Trách nhiệm của người lắp đặt là sử dụng các thiết bị và kỹ thuật nâng hạ an toàn đã được phê duyệt khi nâng 

tấm thu nhiệt và bình nước nóng lên mái nhà. 

  

 Cảnh báo: Không được tháo bỏ toàn bộ thùng giấy carton đóng gói của tấm thu nhiệt trước khi lắp đặt vì bề mặt của 

tấm thu nhiệt có thể trở nên rất nóng. Chỉ loại bỏ một phần thùng giấy đóng gói đủ để lắp đặt các linh kiện cần thiết của tấm 

thu nhiệt. 

 

Tham khảo phần Thông số kỹ thuật ở Trang 3 để biết trọng lượng của máy nước nóng. Khuyến khích rằng trọng tâm của 

máy nước nóng nên được dồn vào phía có tường để chịu tải. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về việc xây dựng hoặc tình trạng 

của mái nhà, hãy xin lời khuyên từ thợ xây dựng hoặc kỹ sư kết cấu. Người lắp đặt phải đảm bảo tính toàn vẹn của cấu trúc 

của mái nhà và không bị ảnh hưởng bởi việc lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời này.  

 

Hướng lắp đặt của Tấm Thu Nhiệt 

Để giúp tối đa hóa hiệu suất của hệ thống máy nước nóng, các tấm thu nhiệt nên được lắp đặt với hướng tối ưu xoay về 

hướng chính bắc (ở bán cầu nam) hoặc hướng chính nam (ở bán cầu bắc). Kiểm tra hướng chính bắc hoặc hướng chính 

nam bằng cách sử dụng la bàn. 

 

Hiệu suất hấp thụ năng lượng mặt trời của hệ thống sẽ giảm khi hướng lắp đặt của tấm thu nhiệt nằm ngoài hướng tối ưu, 

dẫn đến nhu cầu cần lắp thêm thanh đốt điện trở để đảm bảo đủ nước nóng sử dụng. Tuy nhiên, trên thực tế không phải lúc 

nào tấm thu nhiệt cũng được lắp đúng hướng tối ưu, chúng có thể phải lắp theo hướng chính đông hoặc tây. Nếu phần lớn 

thời gian sử dụng nước nóng là buổi chiều thì tấm thu nhiệt sẽ ưu tiên lắp theo hướng tây. 

 

Độ Nghiêng của Tấm Thu Nhiệt  

Tấm thu nhiệt đòi hỏi độ nghiêng tối thiểu (độ dốc) là 10° để quá trình đối lưu nhiệt diễn ra chính xác. Ở các vùng nhiệt 

đới tấm thu nhiệt có thể được lắp đặt với độ nghiêng từ 10° đến 30°. 

 

Đối với các vùng ngoài nhiệt đới để giúp tối đa hóa hiệu suất hệ thống máy nước nóng, các tấm thu nhiệt nên được lắp đặt 

với độ nghiêng tối ưu. Tuy nhiên, độ nghiêng tối ưu của các tấm thu nhiệt không phải lúc nào cũng đạt được. Tấm thu nhiệt 

có thể đặt theo góc nghiêng của mái nhà của bạn để đơn giản hơn cho việc lắp đặt và tăng tính thẩm mỹ, nhưng không bao 

giờ được nhỏ hơn 10°. 
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Lựa Chọn Khung Đỡ Lắp Máy Nước Nóng 

Có hai loại khung đỡ sẵn có để lựa chọn lắp đặt máy nước nóng trên mái bằng như sàn bê tông hoặc mái nghiêng (dốc).  

 

1. Lắp đặt trực tiếp trên mái nghiêng với bộ phụ kiện – VN1000005 – Lựa chọn này được thiết kế phù hợp với mái 

nhà có góc nghiêng từ 10° tới 30° được lợp bằng ngói đất nung hoặc tấm tôn kim loại. 

 

 
 

2. Lắp đặt đặt trên mái bằng với bộ khung đỡ – VN1000002 – Lựa chọn này được thiết kế phù hợp với mọi loại nhà 

mái bằng. Khi lắp đặt khung đỡ sẽ cung cấp một góc nghiêng cố định sẵn là 15°. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Góc nghiêng từ 10o đến 30o 
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LẮP ĐẶT TRỰC TIẾP TRÊN MÁI NGHIÊNG VỚI BỘ PHỤ KIỆN - VN1000005 
 

Vui lòng lưu ý các chỉ dẫn dưới đây:  

 Độ nghiêng của mái nhà tại vị trí lắp đặt máy nước nóng không được vượt quá 30o so với mặt phẳng ngang. 

 Lắp đặt cố định hệ thống máy nước nóng trên mái nhà với các bộ phận không được phê duyệt có thể gây rò rỉ nước 

và làm hỏng hệ thống máy nước nóng. 

 Tình trạng mái nhà và vị trí cụ thể của việc lắp đặt trên mái nhà phải được đánh giá bởi kỹ sư kết cấu hoặc chuyên 

viên xây dựng trước khi lắp đặt trực tiếp hệ thống trên mái nhà. 

 Bộ phụ kiện này không phù hợp để lắp đặt trên mái lợp đá phiến.  

 

 

Phụ kiện lắp ráp: 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 x Ống nước lạnh 

Mã phụ kiện: VN1000004 

 

2 x Đầu nối nước vào ra 

bình chứa 

Mã phụ kiện: VN0144202 

 

2 x Đầu nối nước vào ra 

tấm thu nhiệt 

Mã phụ kiện: 344297 

 

2 x Đầu bít tấm thu nhiệt 

Mã phụ kiện: 330600 

 

4 x Gioăng cao su 

Mã phụ kiện: 330171 

 

2 x Nắp bít tấm thu nhiệt 

Mã phụ kiện: 330606 

 

2 x Bộ kẹp bình chứa và 

tấm thu nhiệt  

Mã phụ kiện: 337144 

 

4 x Móc treo  

Mã phụ kiện: 343064 

 

1 x Thanh đỡ trước 

Mã phụ kiện: VN1000512 
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Hướng dẫn lắp đặt trên mái nhà: 

1. Xác định vị trí của bình chứa đảm bảo rằng đế của bình chứa phải được đặt phía trên thanh mè của mái nhà. Tham 

khảo Trang 8 của Sách hướng dẫn này để biết vị trí, hướng và độ nghiêng của máy nước nóng năng lượng mặt trời. 

 

Nếu lắp đặt trên một mái ngói, đảm bảo rằng mặt trước của đế bình chứa hướng về phía phần sóng của một hàng 

ngói và mặt sau của đế bình chứa được đặt trên phần sóng của ngói ở hàng tiếp theo phía sau. 

 

Sau khi xác định vị trí bình chứa, thanh đỡ trước được cung cấp trong hộp phụ kiện phải được đặt xuống khoảng 

1980 mm so với đế bình chứa như hình minh họa bên dưới.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thanh đỡ trước phải được cố định vĩnh viễn vào mái nhà bằng hai móc treo thép không gỉ được cung cấp trong hộp 

phụ kiện lắp đặt. 

Để lắp hai móc treo vào thanh đỡ trước, hãy trượt đầu móc của mỗi móc treo qua rãnh được tạo sẵn từ bên trong 

thanh đỡ trước như hình bên dưới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Để có hiệu suất trao đổi nhiệt tối ưu, góc phải thanh đỡ trước phải được đặt hướng lên trên dọc theo bề mặt mái so 

với góc bên trái khoảng 12 – 15 mm. 

 

 Lắp ráp trên mái ngói: Loại bỏ các viên ngói trên hàng tiếp theo phía trên vị trí của thanh đỡ trước để lộ các 

cầu phong . Khi đã vào vị trí, cố định các đầu cuối của móc treo vào xà gồ bằng cách sử dụng ốc vít phù hợp 

và lợp lại các viên ngói.   

 Lắp ráp trên mái lợp kim loại: Cố định các đầu cuối của móc treo vào cầu phong , xuyên qua mái lợp kim loại, 

sử dụng ốc vít phù hợp. 

3. Trượt tấm thu nhiệt vào thanh đỡ trước, đảm bảo đầu dưới của tấm thu nhiệt được đặt khít vào thanh đỡ trước như 

hình minh họa bên dưới. 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẾ BÌNH CHỨA 

THANH ĐỠ 

TRƯỚC 

RÃNH TẠO 

SẴN 

MÓC TREO 

TẤM THU NHIỆT 

THANH ĐỠ  

TRƯỚC 
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4. Định vị hai bộ kẹp bình chứa và tấm thu nhiệt được cung cấp trong hộp phụ kiện, kẹp vào đầu trên của tấm thu 

nhiệt như hình minh họa bên dưới. 

 

 

 

 

5. Đặt bình chứa lên phía trên các bộ kẹp bình chứa và tấm thu nhiệt sao cho ngàm giữ của mỗi bộ kẹp lọt hai rãnh 

hình chữ nhật được tạo sẵn trên đế của bình chứa. Đảm bảo bình chứa đã được ghép  đồng tâm với tấm thu nhiệt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lắp đặt các đầu nối ống nước nóng, ống nước lạnh và nút bít vào tấm thu nhiệt theo hướng dẫn trong Trang 19 và 

Trang 20 của sách hướng dẫn này. 

7. Tiếp theo bình chứa phải được cố định vĩnh viễn vào mái nhà bằng hai móc treo còn lại được cung cấp trong hộp 

phụ kiện lắp đặt. 

 Lắp đầu móc của hai móc treo vào các rãnh từ phía dưới đế của bình chứa như hình minh họa bên dưới. 

  

 

 

 

 

 

 Lắp ráp trên mái ngói: Loại bỏ các viên ngói trên hàng tiếp theo phía trên vị trí đặt bình chứa để lộ các thanh 

cầu phong . Khi đã vào vị trí, cố định các đầu cuối của móc treo vào xà gồ bằng cách sử dụng ốc vít phù hợp 

và lợp lại các viên ngói. 

 Lắp ráp trên mái lợp kim loại: Cố định các đầu cuối của móc treo vào cầu phong, xuyên qua mái lợp kim loại, 

sử dụng ốc vít phù hợp. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BỘ KẸP BÌNH CHỨA  

VÀ TẤM THU NHIỆT 

RÃNH HÌNH 

CHỮ NHẬT CỦA 

ĐẾ BÌNH CHỨA 

NGÀM GIỮ CỦA 

BỘ KẸP BÌNH 

CHỨA VÀ TẤM 

THU NHIỆT  

CÁC RÃNH 

DƯỚI ĐẾ 

BÌNH CHỨA  

MÓC TREO  
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LẮP ĐẶT  TRÊN NỀN BÊ TÔNG  HOẶC MÁI BẰNG SỬ DỤNG BỘ KHUNG ĐỠ - VN1000002 

 

HỘP PHỤ KIỆN LẮP RÁP: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

2 x Thanh đứng 

Mã phụ kiện: VN1000503 

 

4 x Chân đế 

Mã phụ kiện: VN1000509 

 

2 x Thanh đỡ tấm thu nhiệt 

Mã phụ kiện: VN1000502 

 

2 x Thanh chéo 

Mã phụ kiện: VN1000504 

 

2 x Bộ kẹp sau bình chứa 

Mã phụ kiện: VN1000514 

 

2 x Bộ kẹp tấm thu nhiệt 

Mã phụ kiện: VN1000506 

 

2 x Bộ kẹp bình chứa và 

tấm thu nhiệt 

Mã phụ kiện: VN1000511 
 

6 x Ống đệm 

Mã phụ kiện: VN0016001 

 

2 x Thanh nẹp bên 

Mã phụ kiện: VN1000513 

 

11 x Bu lông M8x25mm 

Mã phụ kiện: 209110 

 

6 x Bu lông M8x60mm 

Mã phụ kiện: 209112 

 

17 x Đai ốc M8 

Mã phụ kiện: 209103 

 

2 x Long đền phẳng 

Mã phụ kiện: 209103 

 

1 x Ống nước lạnh 

Mã phụ kiện: VN1000004 

 

2 x Đầu nối nước vào ra 

bình chứa 

Mã phụ kiện: VN0144202 
 

2 x Đầu nối nước vào ra tấm 

thu nhiệt 

Mã phụ kiện: 344297 

 

2 x Đầu bít tấm thu nhiệt 

Mã phụ kiện: 330600 

 

4 x Gioăng cao su 

Mã phụ kiện: 330171 

 

2 x Nắp bít tấm thu nhiệt 

Mã phụ kiện: 330606 

 

4 x Vít tự khoan 

Mã phụ kiện: VN0100206 

 



VN0930035 Hướng dẫn sử dụng máy nước nóng Năng lượng mặt trời Solahart – Hệ thống làm nóng trực tiếp – Sửa đổi lần 3 – 04/2020                  14 

 

Hướng dẫn lắp ráp bộ khung đỡ 

Vui lòng lưu ý các chỉ dẫn dưới đây:  

 Bộ khung đỡ này chưa được đánh giá trong những điều kiện lốc xoáy. 

 Tình trạng mái nhà và vị trí cụ thể của việc lắp đặt trên mái nhà phải được đánh giá bởi kỹ sư kết cấu hoặc chuyên viên 

xây dựng trước khi lắp đặt dàn khung này. 

 Bốn chân đế cung cấp trong hộp phụ kiện sẽ được cố định vĩnh viễn xuống sàn bê tông bằng tắc kê nở sắt M10 . 

 Việc cố định dàn khung đỡ phải được xem xét về kết cấu xây dựng và điều kiện gió tại vị trí lắp đặt. Bộ phụ kiện lắp 

đặt không bao gồm các tắc kê nở sắt  và đai ốc để cố định bộ khung đỡ xuống mái nhà. 

 Tất cả ốc vít được cung cấp kèm theo bộ khung đỡ này phải được siết chặt với lực siết từ 27-32 Nm. 

 

1. Bốn chân đế cung cấp trong hộp phụ kiện sẽ được cố định vĩnh viễn xuống sàn bê tông bằng tắt kê nở sắt M10  nằm 

trên các góc của hình chữ nhật 2318 mm x 922 mm như hình minh họa bên dưới.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 VỊ TRÍ  

TẮC KÊ NỞ  

SẮT M10  

ĐAI ỐC VÀ TẮC 

KÊ NỞ SẮT M10  

LỖ KHOAN  TRÊN  

TẤM BÊ TÔNG  

CHÂN ĐẾ 

4 VỊ TRÍ 
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2. Sau khi cố định các chân đế vào sàn bê tông, tiến hành lắp ráp trước một bên của bộ khung đỡ theo hướng dẫn 

trong các phần phụ sau đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Lắp đặt thanh đỡ tấm thu nhiệt vào chân đế như hình bên dưới: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Lắp đặt thanh đứng vào chân đế như hình bên dưới:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Lắp đặt thanh đứng vào thanh đỡ tấm thu nhiệt như hình bên dưới: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LẮP THANH ĐỠ  

TẤM THU NHIỆT  

VÀO THANH ĐỨNG 
 

LẮP THANH  

ĐỨNG  VÀO 

CHÂN ĐẾ 
LẮP THANH ĐỠ TẤM 

THU NHIỆT VÀO 

CHÂN ĐẾ 

THANH ĐỠ TẤM 

THU NHIỆT  

LẮP THANH ĐỠ TẤM THU NHIỆT VÀO CHÂN ĐẾ 

ĐAI ỐC  

M8  

LẮP ĐẶT THANH ĐỨNG VÀO CHÂN ĐẾ 

ĐAI ỐC M8 

THANH ĐỨNG 

ỐNG ĐỆM 

CHÂN ĐẾ 

ĐAI ỐC M8 

BU LÔNG 

M8x60 

THANH 

ĐỨNG 

ỐNG ĐỆM 

THANH ĐỠ 

TẤM THU 

NHIỆT 

LẮP ĐẶT THANH ĐỠ TẤM THU NHIỆT VÀO THANH ĐỨNG 
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2.4 Lắp đặt thanh nẹp bên vào thanh đỡ tấm thu nhiệt và thanh đứng như hình bên dưới: 

 

 

3. Lặp lại quy trình tương tự để lắp ráp bên còn lại của bộ khung đỡ với các thành phần như chân đế, thanh đỡ tấm thu 

nhiệt,  thanh đứng và thanh nẹp bên như hình bên dưới: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lắp đặt hai thanh chéo vào hai thanh đứng như hình bên dưới: 

 

 

 

 

THANH 

ĐỨNG 

BU LÔNG 

M8x25 

ĐAI ỐC 

M8 

THANH NẸP BÊN 

THANH ĐỠ 

TẤM THU 

NHIỆT 

LẮP ĐẶT THANH NẸP BÊN 

THANH CHÉO 

BU LÔNG 

M8x25 

(5 VỊ TRÍ) 

ĐAI ỐC 

M8 

(5 VỊ TRÍ) 
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LẮP ĐẶT TẤM THU NHIỆT VÀ BÌNH CHỨA LÊN KHUNG ĐỠ 

 

1. Lắp đặt bộ kẹp tấm thu nhiệt bằng bu lông M8x25mm và đai ốc M8 tại hai đầu trước của khung như hình minh họa bên 

dưới: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Đặt tấm thu nhiệt nằm giữa  trên hai thanh đỡ với đầu dưới của tấm thu nhiệt nằm lòng vào hai bộ kẹp vừa lắp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đặt bình chứa nằm giữa  trên hai thanh đỡ phía trên tấm thu nhiệt vừa lắp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ KẸP 

TẤM THU NHIỆT 

 

BU LÔNG 

M8X25mm 

ĐAI ỐC M8 

KHUNG ĐỠ  

MÁI BẰNG 

CHI TIẾT A 

TẤM THU NHIỆT 

BÌNH CHỨA 
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4. Lắp bộ kẹp bình chứa và tấm thu nhiệt vào đế bình chứa bằng cách chèn các ngàm giữ vào các khe hình chữ nhật ở mặt 

trước của đế  như hình minh họa bên dưới. Sau đó bắt chặt các bộ kẹp vào đế bình chứa bằng hai vít tự khoan M6.3x 

19mm. Cuối cùng, cố định các bộ kẹp bình chứa và tấm thu nhiệt vào khung đỡ bằng các bu lông M8x25 và đai ốc M8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lắp các bộ kẹp sau bình chứa vào đế bình chứa bằng cách chèn các ngàm giữ vào các khe hình chữ nhật ở mặt sau của đế 

bình chứa như hình minh họa bên dưới. Sau đó bắt chặt bộ kẹp vào đế bình chứa bằng hai vít tự khoan M6.3x 19mm. Cuối 

cùng, cố định các bộ kẹp sau bình chứa vào khung đỡ bằng các bu lông M8x25 và đai ốc M8 như hình minh họa bên dưới. 

 

 

 

 

 

 

BỘ KẸP BÌNH CHỨA VÀ 

TẤM THU NHIỆT ĐÃ ĐƯỢC 

LẮP ĐẶT 

CHÈN NGÀM GIỮ CỦA BỘ KẸP 

BÌNH CHỨA VÀ TẤM THU 

NHIỆT VÀO KHE TRÊN ĐẾ 

BÌNH CHỨA 

BU LÔNG 
M8x25mm 

VÍT TỰ  
KHOAN 
M6.3x19mm 

BỘ KẸP BÌNH 

CHỨA VÀ TẤM 

THU NHIỆT 
CHI TIẾT B 

ĐAI ỐC M8 
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PHỤ KIỆN KẾT NỐI ỐNG ĐỒNG 
Các phụ kiện kết nối cần thiết như bên dưới (chúng được cung cấp kèm theo bộ phụ kiện lắp ráp khung đỡ): 

 

Hình ảnh Mã phụ kiện Tên phụ kiện Số lượng 

 

VN0144202 ĐẦU NỐI NƯỚC VÀO RA BÌNH CHỨA 2 

 
34-4297 

ĐẦU NỐI NƯỚC VÀO RA TẤM THU 

NHIỆT 
2 

 
33-0171 GIOĂNG CAO SU 4 

 
33-0600 ĐẦU BÍT TẤM THU NHIỆT 2 

 

33-0606 NẮP BÍT TẤM THU NHIỆT 2 

 

Các phụ kiện sau đây cũng được yêu cầu: 

 VN1000003 – ỐNG NƯỚC NÓNG SOLAHART 150L – Có trong thùng đóng gói của bình chứa nước nóng. 

 VN1000004 – ỐNG NƯỚC LẠNH SOLAHART 150L – Có trong thùng đóng gói của  bộ phụ kiện. 

Cảnh báo: Không siết quá chặt các vòng gioăng cao su. Các vòng gioăng cao su có thể bị hỏng gây rò rỉ nếu siết quá chặt. 

1. Kết nối ống cấp nước lạnh giữa bình chứa và tấm thu nhiệt như hình: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHI TIẾT A 

 

CHI TIẾT B 

 

Cổng kết nối đường  

NƯỚC LẠNH VÀO 

VN1000004- - ỐNG NƯỚC LẠNH 
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2. Kết nối ống cấp nước nóng giữa bình chứa và tấm thu nhiệt như hình: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đóng hai đầu còn hở của tấm thu nhiệt. Khi đóng đầu hở của tấm thu nhiệt, trước tiên lắp gioăng cao su 33-0171, sau 

đó là nắp bít 33-0606. Cuối cùng vặn và siết chặt đầu bít 33-0600 bằng cờ lê. 

 
 

Kết Nối Ống Nước  
Máy nước nóng này phải được kết nối cố định với hệ thống cấp nước chính và không được kết nối bằng bộ khớp nối nhanh. 

Tất cả các kết nối liên quan đến hệ thống ống nước phải được thực hiện bởi một người có chuyên môn. Tất cả các lắp đặt 

đường ống nước phải phù hợp với tiêu chuẩn của quốc gia, địa phương và các yêu cầu khác áp dụng ở khu vực của bạn.  

  

Lưu ý rằng bất kỳ đường ống nước nào được yêu cầu đi xuyên qua tường, trần nhà hoặc mái nhà cần phải được làm kín, 

chống thấm hoàn toàn và phải tuân thủ các quy tắc và thông lệ xây dựng tại địa phương.  

  

Áp suất nước cấp tối đa cho phép trên máy nước nóng này là 800kPa. Nếu áp suất nước cấp vượt quá giới hạn này, Solahart 

khuyên bạn nên giới hạn áp suất nước cấp là 800kPa bằng cách lắp thêm van giới hạn áp suất để đảm bảo phù hợp với máy 

nước nóng năng lượng mặt trời này. 

 

Nếu máy nước nóng được cung cấp nước đầu vào bằng bể chứa trung gian và không lắp bơm áp lực thì đáy bể chứa nước 

cấp phải đảm bảo cao hơn đỉnh bình chứa của máy nước nóng năng lượng mặt trời tối thiểu là 1m, ngoại trừ trường hợp có 

lắp ống thông hơi. 

 

 

   

 

 

 

 

  

CHI TIẾT C 

 

CHI TIẾT D 

 

Cổng kết nối đường  

NƯỚC NÓNG VÀO 

VN1000003- - ỐNG NƯỚC NÓNG 

VN0144202 

VN1000003 
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VAN KIỂM SOÁT   

(YÊU CẦU KHI CHỈ SỐ BẢO HÒA CỦA NƯỚC VƯỢT +0.4) 

VAN STOP-COCK 

VAN GIẢM ÁP SUẤT 

(NẾU YÊU CẦU) 

VAN 1 CHIỀU ĐẾN MÁY NƯỚC 

NÓNG 

KẾT NỐI NƯỚC LẠNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường cấp nước lạnh vào máy nước nóng được kết nối với đầu nối ren ngoài R ¾ trên ống nước lạnh như hình trên. Trong 

quá trình kết nối đường cấp nước lạnh vào máy phải đảm bảo đầu nối trên được giữ chặt bằng cờ lê để tránh trường hợp đầu 

nối bị quay gây hư hỏng ống. 

 

Một van cách ly (loại stop-cock) và van 1 chiều phải được lắp đặt trên đường nước lạnh cấp đến máy nước nóng. Sơ đồ 

lắp ráp thể hiện như hình bên dưới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một Van điều khiển phải được lắp đặt nếu chỉ số bão hòa của nước vượt quá +0.4. Tham khảo mục Chỉ Số Bão Hòa Của 

Nước tại Trang 6 để biết thêm chi tiết, bao gồm các điều khoản Bảo Hành liên quan. Các van ở sơ đồ trên không được cung 

cấp trong bộ phụ kiện kèm theo sản phẩm.  

 

 

VAN AN TOÀN ÁP SUẤT VÀ NHỆT ĐỘ (HỆ THỐNG KÍN ÁP) 

Một van an toàn áp suất và nhiệt độ (Mã linh kiện: VN0262002K) được lắp vào bình nước nóng để giới hạn cả áp suất nước 

của bình chứa ở 1,000 kPa và nhiệt độ nước của bình chứa đến 99°C. Điều BẮT BUỘC là van an toàn này phải được lắp 

trong mọi trường hợp, trừ trường hợp bình chứa được thông hơi vào khí quyển thông qua một đường ống thông hơi. 

 

Van an toàn (TPR) phải được lắp trước khi máy nước nóng vận hành. Trước khi lắp van an toàn, đảm bảo đầu dò của van 

không bị cong. Quấn keo lụa vào đầu có ren của van để làm kín. Đảm bảo keo lụa nằm lọt trong phần có tiện ren trên van 

an toàn, cách ren cuối ít nhất là 3 mm để tránh phần keo dư ảnh hưởng đến hoạt động của van an toàn. Lắp ren của van an 

toàn vào ống ren trên bình chứa sao cho đầu thoát nước của van hướng xuống phía dưới sau khi lắp ráp. Không dùng cờ lê 

vặn lên trên thân van gây hư hỏng – chỉ dùng cờ lê vặn ở nơi được chỉ định sẵn. 

  

Rò rỉ nước liên tục từ van an toàn (TPR) hoặc đường thoát nước của nó cho thấy có vấn đề với máy nước nóng của bạn.  

  

 Cảnh báo: Không bao giờ chặn đầu ra của van an toàn (TPR) hoặc đường thoát nước của nó vì bất kỳ lý do gì. 

 

 ĐƯỜNG THOÁT NƯỚC CỦA VAN XẢ  

Một đường ống thoát nước bằng đồng DN15 phải được lắp vào đường xả của van an toàn. Kết nối các đường thoát nước với  

van bằng cách sử dụng rắc co.  

Đường thoát nước từ van đến điểm xả phải:  

- càng ngắn càng tốt; 

- hạ thấp liên tục từ máy nước nóng đến cửa xả;  

- không có vòi, van hoặc các hạn chế khác trên đường ống; và  

Đường cấp nước lạnh 

Ống nước lạnh 

Đầu nối R3/4 
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- đường thoát nước không được dài quá 9 m với không quá ba lần bẻ cong (co) lớn hơn 45°.  

Lưu ý: Chiều dài tối đa 9 m cho một đường thoát nước sẽ giảm đi 1 m cho mỗi lần có bẻ cong (co) lớn hơn 45° thêm vào, 

tối đa ba lần bẻ cong (co) thêm vào. Khi khoảng cách đến điểm xả cuối cùng vượt quá chiều dài này, đường thoát nước có 

thể xả không hết nước. 

  

Không cho phép nước từ các cửa xả của van hoặc ống thoát nước nhỏ giọt hoặc xả vào mái nhà hoặc máng xối. Những đường 

ống thải này nên chạy thẳng xuống mặt đất nơi có thể xả nước nóng an toàn và không nằm trên các phần sân có lát đá. Khi 

một đường ống thoát băng qua mái kim loại, đường ống phải được cách nhiệt hoàn toàn để bảo vệ chống ăn mòn cho mái 

kim loại. Chất cách nhiệt phải chống tia cực tím. 

  

 Cảnh báo: Vì chức năng của van an toàn trên máy nước nóng này là xả nước ở nhiệt độ cao trong một số điều kiện nhất 

định, chúng tôi khuyến cáo đường ống ở hạ lưu của van xả có thể chịu đựng được nước nóng vượt quá 93°C. Việc không 

tuân thủ khuyến cáo này có thể dẫn đến hư hại đường ống và tài sản của bạn.  

 

KẾT NỐI HỆ THỐNG THÔNG HƠI 

Ống thông hơi phải được lắp đặt tại cổng xả áp suất, nằm ở trên cùng của thân bình chứa. Đề xuất lắp đặt của một hệ thống 

máy nước nóng có ống thông hơi như dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LƯU Ý: Hệ thống có ống thông hơi không được sử dụng cùng với bơm tăng áp hoặc nguồn nước cấp công cộng có áp suất. 

Các thông số kỹ thuật được đề nghị cho ống thông hơi là: 

 Chất liệu: Ống nhựa PP-R Polyme hoặc Ống đồng. 

 Đường kính trong tối thiểu 15 mm. 

 Ống thông hơi phải được lắp cao hơn 100 mm (0.1 m) đến 300 mm (0.3 m) so với mực nước cao nhất của bể chứa 

nước cấp và phải được hỗ trợ về mặt cấu trúc để duy trì chiều cao này. 

 

KẾT NỐI NGÕ RA NƯỚC NÓNG  

Ngõ ra nước nóng của máy nước nóng  được dán nhãn“NƯỚC NÓNG RA”. Kết nối ren Rp3/4. Nước nóng đưa đi sử dụng 

sẽ kết nối vào vị trí này. 

 

Máy nước nóng này có thể cung cấp nước ở nhiệt độ có thể gây bỏng. Chúng tôi khuyên bạn nên lắp thêm van hòa trộn nước 

nóng lạnh tại đường ống nước nóng để giảm nguy cơ bị bỏng. Tham khảo mã hệ thống ống nước áp dụng trong khu vực để 

xem có yêu cầu lắp van hòa trộn nước nóng lạnh  tại ngõ ra của máy nước nóng năng lượng mặt trời hay không.  

 

 

 

 

  

 

 

BÌNH CHỨA  

SOLAHART 150L 

TẤM THU NHIỆT 

BỂ CHỨA 

NƯỚC CẤP 

CHIẾU CAO TỐI  

THIỂU 1m 

0.1m - 0.3m TỪ MỰC 

NƯỚC TỐI ĐA CỦA BỂ 

CHỨA NƯỚC CẤP 

ỐNG THÔNG HƠI 
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BẢO ÔN BÊN NGOÀI ĐƯỜNG ỐNG  

Solahart khuyến nghị:  

• Tất cả các đường ống nước nóng phải có lớp cách nhiệt có độ dày tối thiểu 13 mm; điều này bao gồm ống nước kết nối 

giữa bình nước nóng và tấm thu nhiệt. Cách nhiệt phải phù hợp với nhiệt độ hoạt động của máy (nghĩa là ít nhất 90⁰C 

đối với đường ống cấp nước nóng và ít nhất 120⁰C đối với đường ống kết nối giữa bình nước nóng với bộ thu nhiệt).  

• Cách nhiệt ở các vị trí bên ngoài phải chịu được thời tiết ở khu vực của bạn và chống được bức xạ UV.  

• Cách nhiệt sẽ cải thiện hiệu suất hệ thống và cũng sẽ bảo vệ chống bỏng khi máy nước nóng ở vị trí có thể lưu thông.  

  

ĐỔ ĐẦY NƯỚC - VẬN HÀNH TẤM THU NHIỆT VÀ BÌNH NƯỚC NÓNG  

  Cảnh báo: Không được cấp điện cho máy nước nóng khi bình chứa chưa được đổ đầy nước. 

  

Mở ít nhất một vòi nước nóng, tốt nhất là trên bồn tắm hoặc bồn giặt. Mở van cấp nước chính để cung cấp nước đầy vào 

bình chứa và tấm thu nhiệt, không khí sẽ được đẩy ra khỏi đỉnh bình chứa thông qua vòi đã mở ở trên . Ngay khi nước chảy 

tự do (không có bọt khí) từ vòi, hãy đóng vòi và cho phép bình chứa tích áp. Kiểm tra tất cả các khớp nối xem có được vặn 

chặt kín nước hay chưa.  

 

Nếu được trang bị, kéo cần gạt nhẹ nhàng trên van an toàn (TPR) và van điều khiển để bảm đảm nó hoạt động đúng. Bình 

chứa nước nóng lúc này đã được điền đầy nước và sẵn sàng hoạt động. 

 

Nếu được trang bị, BẬT nguồn điện cho điện trở đốt nóng, đảm bảo rằng nguồn điện được kết nối chính xác, tức là dây nóng 

của nguồn điện kết nối đúng tại vị trí ký hiệu  L trên cầu đấu dây (terminal block) của máy nước nóng, v.v. . . 

  

Tháo bỏ toàn bộ thùng giấy đóng gói tấm thu nhiệt. Điều này phải được thực hiện đầy đủ trước khi cho máy nước nóng vận 

hành chính thức lâu dài.  

 

Kết Nối Hệ Thống Điện  
KẾT NỐI ĐIỆN  

Tất cả các lắp đặt điện và dây dẫn kết nối điện phải được thực hiện bởi người có chuyên môn. Tất cả các lắp đặt phải phù 

hợp với tiêu chuẩn quốc gia, địa phương và các yêu cầu khác được áp dụng trong khu vực của bạn.  

 Cảnh báo: Không bật nguồn điện cho đến khi máy nước nóng đã được điền đầy nước nếu không  thanh đốt điện trở sẽ 

bị hư hại.  

  

Yêu cầu về dòng điện và công suất danh định máy nước nóng Solahart của bạn đã được chỉ định trên nhãn dán phía trên 

nắp điện. Nhiệt độ chịu đựng  vỏ cáp điện của dây nguồn cũng phải phù hợp với thiết bị này. Một ống ruột gà mềm đường 

kính 20mm là cần thiết để chứa cáp điện nối vào bình nước nóng. Ống ruột gà này phải được kết nối với ốc siết cáp nhựa 

có đường kính 20mm. Kết nối dây nguồn trực tiếp đến cầu đấu dây (terminal block) và dây nối đất đến đầu nối đất (earth 

tab), đảm bảo không có cáp điện dư thừa bên trong nắp điện. 

  

Một công tắc cách ly PHẢI được lắp đặt riêng cho máy nước nóng để lắp ráp/ sửa chữa dễ dàng. Công tắc phải được cấp 

điện (vị trí ON). 

 

 Nếu không có nước và/hoặc nguồn điện sau khi hoàn thành việc lắp đặt, công tắc cách ly phải được tắt điện (vị trí OFF) và 

đặt nhãn cảnh báo trực tiếp lên công tắc cách ly: “Không bật điện cho đến khi máy nước nóng được điền đầy nước”.  

 

 Cảnh báo: Nếu dây cấp nguồn cho máy nước nóng bị hỏng, nó phải được thay thế bởi một người có chuyên môn để 

tránh nguy hiểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VN0930035 Hướng dẫn sử dụng máy nước nóng Năng lượng mặt trời Solahart – Hệ thống làm nóng trực tiếp – Sửa đổi lần 3 – 04/2020                  24 

 

DANH MỤC KIỂM TRA DÀNH CHO NGƯỜI LẮP ĐẶT 

 
 Đảm bảo hệ thống máy nước nóng được lắp đặt theo hướng dẫn này. 

 Đảm bảo máy nước nóng được lắp đặt đúng với nguyên tắc TILT (cạnh có đường ống nước nóng nằm cao hơn). 

 Kiểm tra tất cả mối nối cơ khí được bảo đảm.  

 Kiểm tra xem tất cả các kết nối ống nước được siết chặt đúng cách.  

 Đảm bảo đường nước cấp được kết nối và được mở.  

 Kiểm tra bình chứa được điền đầy nước.  

 Đảm bảo nguồn điện được bật (nếu có).  

 Đảm bảo thùng giấy đóng gói của Tấm thu nhiệt đã được tháo ra.  

 Đảm bảo mọi vị trí  đường ống nước xuyên qua mái nhà đã được làm kín đúng cách.  

 Đảm bảo mái ngói được đặt trở lại đúng vị trí và kín nước.  

 Chủ nhà được hướng dẫn cách sử dụng máy nước nóng đúng theo hướng dẫn. 

 Cung cấp sách hướng dẫn này cho chủ nhà. 

  

DỊCH VỤ 

Xả Nước Ra Khỏi Máy Nước Nóng 
 Cảnh báo: Không ngắt nguồn nước cấp cho hệ thống cho đến khi bộ thu nhiệt được bảo vệ an toàn bởi vật liệu mờ.   

1) Tắt nguồn cung cấp điện cho máy nước nóng.  

2) Đưa nước lạnh vào bình chứa để làm mát bình chứa và tắt nguồn cấp nước.  

3) Đối với hệ thống kín áp – Giải phóng áp lực nước tại van an toàn bằng cách mở cần gạt trên đỉnh van.  

4) Tháo ống ren kết nối nước lạnh cấp vào máy và cho phép nước trong máy chảy ra ngoài thông qua một vòi 

xả được lắp vào đầu ren vừa tháo.  

5) Tránh tiếp xúc trực tiếp với nước nóng và đảm bảo vòi xả nước nóng xa khỏi khu vực mái nhà một cách 

an toàn. 

6) Đối với hệ thống kín áp – Giữ cần gạt van an toàn luôn mở để cho không khí vào bình chứa khi xả nước. 

 

Thay Thế Thanh Điện Cực (Anode) 
Để thay thế thanh điện cực:  

1) Tắt nguồn cung cấp điện và nguồn cung cấp nước.  

2) Đối với hệ thống kín áp – Giải phóng áp lực nước tại van an toàn bằng cách mở cần gạt trên đỉnh van.  

3) Xả nước ra khỏi bình sao cho mực nước nằm dưới thanh điện cực (xem mục “Xả Nước Ra Khỏi Máy Nước Nóng” 

ở trên). 

4) Tháo nắp nhựa chính giữa, nó nằm ở mặt bên của bình chứa, gần ngõ Nước Nóng Ra. Mở ốc thanh điện cực và rút 

thanh điện cực cũ ra ngoài.  

5) Lắp thanh điện cực mới vào bình chứa thông qua lỗ ren dành riêng cho nó. Vặn chặt ren. Đậy nắp nhựa chính giữ vào. 

6) Bật nguồn cấp nước, loại bỏ không khí ra khỏi bình thông qua vòi nước nóng hoặc van an toàn và sau đó kiểm tra 

xem độ kín nước của thanh điện cực sau khi lắp.  

7) Bật nguồn điện cho máy. 

  

 Cảnh báo: Không bật nguồn điện cho đến khi máy nước nóng được điền đầy nước, nếu không sẽ làm hư hỏng thanh 

đốt điện trở. 

 

Xử Lý Sự Cố - Lưu Cuộc Gọi Dịch Vụ  
Nếu máy nước nóng Solahart của bạn không có nước nóng, vui lòng kiểm tra những điều dưới đây trước khi thực hiện cuộc 

gọi yêu cầu dịch vụ sửa chữa:  

1) Kiểm tra xem bóng râm từ cây hoặc các vật cản khác có che khuất tấm thu nhiệt của bạn hay không.  

2) Lượng nước nóng sử dụng của bạn có nhiều quá không.  

3) Nước nóng có bị rò rỉ trên đường ống không.  

4) Công tắc nguồn của bộ gia nhiệt điện trở có được bật “ON” không.  

5) Kiểm tra cầu chì hoặc cầu dao của hệ thống gia nhiệt bằng thanh đốt điện trở có bị hở hay đứt mạch không.  

6) Đồng hồ điện của bạn có quay khi chuyển công tắc nguồn của bộ gia nhiệt điện trở từ vị trí “OFF” sang “ON” không.  

 

Liên hệ với Đại lý Solahart tại địa phương của bạn nếu tất cả những điều trên đã được kiểm tra mà bạn vẫn không có nước 

nóng để dùng.  
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Bảo Hành Hệ Thống Máy Nước Nóng 

Năng Lượng Mặt Trời Trực Tiếp Solahart 

1. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CỦA SOLAHART – TỔNG QUAN 

1.1 Chính sách bảo hành này được đưa ra bởi Công ty TNHH Rheem Việt Nam, địa chỉ Lô A3.1, Đường Đ5, Khu Công 

Nghiệp Đồng An 2, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.   

1.2 Solahart cung cấp dịch vụ thông qua mạng lưới Nhà phân phối. Solahart sẽ sửa chữa hoặc thay thế các linh kiện tại địa 

chỉ của máy nước nóng tuân theo các điều khoản bảo hành của Solahart, ngoài ra Solahart có thể cung cấp dịch vụ bảo 

trì phòng ngừa và tư vấn về hoạt động của máy nước nóng của bạn. 

1.3 Để biết chi tiết về chính sách bảo hành này, hãy liên hệ với Nhà phân phối Solahart tại khu vực của bạn. 

1.4 Các điều khoản của bảo hành này và những gì được bảo hành theo quy định trong phần 2 và 3 và áp dụng cho máy nước 

nóng được sản xuất sau ngày 1 tháng 1 năm 2019. 

1.5 Nếu một phiên bản tiếp theo của bảo hành này được công bố, các điều khoản của bảo hành đó và những gì được bảo 

hành sẽ áp dụng cho các máy nước nóng được sản xuất sau ngày được chỉ định trong phiên bản tiếp theo. 

 

2. ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH SOLAHART VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT 

2.1 Quyết định về việc có nên sửa chữa hoặc thay thế một linh kiện bị lỗi hay không là tùy thuộc vào Solahart. 

2.2 Nếu bạn có cuộc gọi yêu cầu bảo hành mà chúng tôi thấy rằng lỗi không nằm trong chính sách bảo hành của Solahart, 

bạn phải trả chi phí cho cuộc gọi đó theo cách tính phí tiêu chuẩn của chúng tôi. Nếu bạn muốn sửa chữa hoặc thay thế 

linh kiện có liên quan bởi Solahart, dịch vụ đó sẽ tính phí cho bạn. 

2.3 Khi linh kiện hoặc bình chứa bị hỏng được thay thế theo bảo hành này, số dư của thời hạn bảo hành ban đầu vẫn sẽ có 

hiệu lực. Việc thay thế này không mang ý nghĩa là bảo hành mới của Solahart. 

2.4 Trường hợp máy nước nóng được lắp đặt ngoài nội thị theo quy định của Solahart hoặc xa hơn 30 km từ Nhà phân phối 

khu vực của Solahart, chi phí vận chuyển, bảo hiểm và đi lại từ cơ sở của Nhà phân phối Solahart gần nhất tới địa điểm 

lắp đặt sẽ được tính cho chủ nhà. 

2.5 Trong trường hợp máy nước nóng được lắp đặt ở vị trí khó tiếp cận hoặc không an toàn khi tiếp cận, thì chi phí cho việc 

lắp đặt này, bao gồm chi phí phát sinh cho các vật tư và/hoặc thiết bị an toàn bổ sung, sẽ thuộc trách nhiệm chi trả của 

chủ nhà. Nói cách khác, chi phí tháo dỡ hoặc di dời nội thất như tủ, cửa hay khoan tường và chi phí cho các thiết bị đặc 

biệt dùng để đưa máy nước nóng vào vị trí lắp đặt đều không thuộc bảo hành này. 

2.6 Bảo hành này chỉ áp dụng cho máy nước nóng Solahart chính hãng ở vị trí lắp đặt ban đầu và các bộ phận thay thế 

Solahart chính hãng. 

2.7 Bảo hành Solahart không bao gồm các lỗi là kết quả của: 

a) Các tai nạn ngẫu nhiên gây hư hỏng cho máy nước nóng hoặc linh kiện (ví dụ: (i) Các thiên tai như lũ lụt, bão, hỏa 

hoạn, sét đánh và các nguyên nhân tương tự; và (ii) hành động hoặc thiếu sót của bên thứ ba). 

b) Sử dụng máy nước nóng sai cách hoặc khác thường không tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

c) Lắp đặt không theo Hướng dẫn sử dụng và lắp đặt này hoặc các luật định và quy định tại địa phương nơi lắp đặt máy 

nước nóng. 

d) Kết nối nước không tuân thủ các nguyên tắc về nguồn nước cấp như được nêu trong Hướng dẫn này. 

e) Sửa chữa hoặc sửa đổi máy nước nóng thực hiện bởi một người không phải là Nhà phân phối của Solahart. 

f) Lỗi hệ thống ống nước, ga hoặc nguồn điện. 

g) Lỗi khi bảo trì máy nước nóng theo Hướng dẫn sử dụng và Hướng dẫn lắp đặt. 

h) Hư hỏng trong quá trình vận chuyển. 

i) Hao mòn từ các điều kiện môi trường bất lợi (ví dụ như ăn mòn). 

j) Lỗi liên quan đến vấn đề thẩm mỹ. 

k) Kính của tấm thu nhiệt bị vỡ vì bất kỳ lý do nào kể cả thiệt hại do mưa đá (chúng tôi đề nghị kính tấm thu nhiệt nên 

được bảo hiểm theo chính sách bảo hiểm hộ gia đình của bạn). 

l) Nước đóng băng trong hệ thống làm nóng trực tiếp dạng hở hoặc hệ thống làm nóng gián tiếp dạng kín nhưng do sử 

dụng dung môi làm nóng không được phê duyệt bởi Solahart hoặc pha trộn không đúng cách, sai tỷ lệ. 

m) Dung môi làm nóng không được phê duyệt bởi Solahart hoặc sử dụng dung môi pha trộn không đúng cách, sai tỷ lệ 

hoặc châm không đủ đầy vào hệ thống máy nước nóng làm nóng gián tiếp dạng kín. 

2.8 Trừ trường hợp có quy định pháp lý nào khác, bảo hành này không bao gồm bất kỳ và tất cả các khiếu nại liên quan hư 

hỏng đồ nội thất, thảm, tường, móng nhà hoặc bất kỳ tổn thất nào khác do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của việc rò 

rỉ nước từ máy nước nóng, hoặc rò rỉ nước từ phụ kiện kết nối và/hoặc đường ống bằng kim loại, nhựa hoặc các vật liệu 

khác gây ra bởi nước nóng, thao tác hoặc các dạng hỏng hóc tương tự khác. 

2.9 Bảo hành Solahart áp dụng cho máy nước nóng năng lượng mặt trời đun nóng trực tiếp được lắp đặt trong “nhà ở một 

gia đình duy nhất”. 
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 BẢO HÀNH MÁY NƯỚC NÓNG 

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP SOLAHART 
 

3. LINH KIỆN NÀO ĐƯỢC BẢO HÀNH 

ĐỐI VỚI MÁY NƯỚC NÓNG TRONG TÀI LIỆU NÀY 

3.1 Solahart sẽ sửa chữa hoặc thay thế linh kiện bị lỗi trên máy nước nóng của bạn nếu nó không hoạt động theo các thông số kỹ 

thuật của nó như sau: 

 

Linh kiện nào được bảo hành 
Khoảng thời gian kể từ ngày lắp 

đặt có lỗi phát sinh 
Bảo hành bạn nhận được 

Hệ thống máy nước nóng Solahart (kể từ ngày lắp đặt) 

Tất cả linh kiện Năm thứ 1 
Sửa chữa và / hoặc thay thế linh kiện bị lỗi, 

miễn phí, bao gồm cả chi phí nhân công. 

Bình chứa và Tấm thu nhiệt 

(chỉ khi bình chứa, tấm thu nhiệt và các 

linh kiện được mua và lắp đặt như một 

hệ thống Solahart hoàn toàn mới) 

Năm thứ 2 đến năm thứ 5 

Thay thế bình chứa hoặc tấm thu nhiệt miễn 

phí. Chi phí nhân công lắp đặt và sửa chữa sẽ 

được tính cho chủ nhà. 

 

4. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH NÀY 

4.1 Để được quyền yêu cầu bồi thường theo bảo hành này, bạn cần phải: 

a) Là chủ sở hữu của máy nước nóng hoặc có sự đồng ý của chủ sở hữu để bạn đại diện cho họ. 

b) Liên hệ với Solahart ngay khi phát hiện ra lỗi và, trong mọi trường hợp, máy còn trong thời hạn bảo hành. 

4.2 Bạn không có quyền yêu cầu bồi thường theo bảo hành này nếu máy nước nóng của bạn: 

a) Không có số sê-ri gốc hoặc nhãn thông số máy nước nóng (Rating label). 

 

5. CÁCH HOÀN THÀNH MỘT YÊU CẦU BẢO HÀNH 

5.1 Nếu bạn muốn đưa ra yêu cầu bảo hành theo chính sách bảo hành này, bạn cần phải: 

a) Liên hệ với Nhà phân phối Solahart tại địa phương của bạn. 

b) Solahart sẽ sắp xếp để máy nước nóng của bạn được kiểm tra và đánh giá tại chỗ. 

c) Nếu Solahart xác định yêu cầu bảo hành của bạn hợp lệ, Solahart sẽ tiến hành sửa chữa hoặc thay thế máy nước nóng theo 

chính sách bảo hành này. 

5.2 Mọi chi phí phát sinh khi thực hiện yêu cầu bồi thường theo chính sách bảo hành này sẽ do bạn chịu trách nhiệm chi trả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

ĐÍNH KÈM BÁO CÁO BẢO HÀNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI ĐÂY 

 

Chú ý: Báo cáo Bảo Hành và Lắp Đặt được làm trên  

giấy sao chép carbon 4 liên với màu sắc được chỉ định 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Công ty TNHH Rheem Việt Nam 

 

Lô A3.1, Đường Đ5, Khu Công Nghiệp Đồng An 2 

Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một 

Tỉnh Bình Dương 

Việt Nam 

 

 

Số điện thoại liên hệ về Dịch Vụ - 1900 588 860 

hoặc Đại Lý Solahart gần nhất  

 

Số điện thoại liên hệ về Bán Hàng - 1900 588 860 

hoặc Đại Lý Solahart gần nhất 

  

www.solahart.com.vn 
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