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BẢN TIN KỸ THUẬT 235-VN 
 

ĐƯỢC SOẠN BỞI : SOLAHART VIỆT NAM 
 
NGÀY   : 12/01/2021 
 
CHỦ ĐỀ  : NHỮNG THAY ĐỔI TRONG LẮP ĐẶT SẢN PHẨM SUNHEAT  

 
Solahart đã đưa ra những thay đổi về lắp đặt cho hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời Sunheat. 

Những thay đổi này sẽ có hiệu lực đối với các bộ linh kiện được sản xuất từ tháng 01 năm 2021.  

Quy trình lắp ráp được nêu trong Bản tin kỹ thuật này và những thay đổi đã được cập nhật trong Sách hướng 
dẫn lắp đặt và sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời Solahart Sunheat. 

Các linh kiện bị ảnh hưởng bởi thay đổi này được liệt kê bên dưới. 

Mã linh kiện Tên linh kiện Tình trạng 

150RD18 Bình chứa Solahart 150 Lít 1.8kW. Sửa đổi lắp thêm đế vào bình chứa. 

VN1000002 
Bộ phụ kiện lắp đặt mái bằng Solahart 
150 Lít. 

Sửa đổi các phụ kiện phù hợp với bình 
chứa mới được lắp thêm đế. 

VN1000005 
Bộ phụ kiện lắp đặt mái nghiêng 
Solahart 150 Lít. 

Sửa đổi các phụ kiện phù hợp với bình 
chứa mới được lắp thêm đế. 

 

Tham khảo: 

                                         

        Solahart Sunheat (Hệ thống cũ)                                               Solahart Sunheat (Hệ thống mới) 
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VN1000513 – Thanh nẹp bên 

1. Bình chứa Solahart 150lt 1.8kW – Được sửa đổi 

 

                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

2. Bộ phụ kiện lắp đặt mái bằng Solahart 150 Lít – Được sửa đổi 
a. Thanh nẹp bên: phụ kiện mới. 

 

 

 
Lắp đặt thanh nẹp bên vào thanh đỡ tấm thu nhiệt và thanh đứng như hình bên dưới. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đế bình chứa  
(VN 2050537) 

150RD18 – Bình chứa Sunheat với đế bình chứa 
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VN1000511 – Bộ kẹp bình chứa và tấm thu nhiệt 
thu nhiệt 

VN1000514 – Bộ kẹp sau bình chứa 

b. Bộ kẹp bình chứa và tấm thu nhiệt: phụ kiện mới. 

 

 

 

 

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 M6.3x19mm.  

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.  

 

 

c. Bộ kẹp sau bình chứa: phụ kiện mới. 

 

 
 
 

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.  
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3. Bộ phụ kiện lắp đặt mái nghiêng Solahart 150 Lít – Được sửa đổi 
 

Thanh đỡ trước – Móc treo – Bộ kẹp bình chứa và tấm thu nhiệt: những phụ kiện mới. 

                         

 

 

a. Thanh đỡ trước 

 
 
 
 
 

 

VN1000512 – Thanh đỡ trước 343064 – Móc treo 337144 – Bộ kẹp bình chứa và tấm thu nhiệt 



 
NHỮNG THAY ĐỔI TRONG LẮP ĐẶT SẢN PHẨM SUNHEAT  

 

Page 5 of 6 

  BẢN TIN KỸ THUẬT     01/2021   

b. Móc treo 

 
 
 

 

c. Bộ kẹp bình chứa và tấm thu nhiệt 

 
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. 
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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.  

 

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

 

 

 

Sách hướng dẫn lắp đặt và sử dụng đã được cập nhật để tương ứng với các thay đổi này. Một bản sao 
của sách hướng dẫn lắp đặt và sử dụng có sẵn theo yêu cầu từ đại diện bán hàng Solahart của bạn.  


