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Všeobecné upozornenia
Všetky údaje a inštrukcie v tomto návode sa vzťahujú na stav vývoja z marca 2008.
Neustálym vývojom produktu môže dôjsť k nepatrným zmenám v technickom prevedení. Toto 
platí v prvom rade pre balenie, montáž a logistiku. Kolektor je v drevenom rošte a je potrebné, 
aby bol uskladnený v suchom prostredí. Pre montáž žeriavom doporučujeme použiť originálne 
zdvíhacie laná pre solárne kolektory Bramac.
Pozor! Kolektory nie sú pochôdzne! Pri montáži používajte prosím neustále montážny návod.
Dbajte o bezpečnostné pravidlá a predpisy na streche!
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Rozsah dodávky
Príprava
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Rozsah dodávky:

 Solárny kolektor Bramac 
(BSK4, BSK6, BSK8, BSK10)

 Montážny návod s vŕtacou šablónou
 Drevený rošt z lát 50/30 mm
 Upínacia spona na hadici pre pripevnenie sní-

mača teploty
 Skrutky do dreva na upevnenie kolektoru  

6x 150 mm s gumovým krúžkom a kovovou 
doštičkou vo farbe krycieho rámu (upevnenie 
k hrebeňu)

 Skrutky do dreva na upevnenie kolektoru  
6x 125 mm s gumovým krúžkom a kovovou 
doštičkou (upevnenie na odkvape)

 Imbusový kľúč 3/8“ - vnútorný šesťhran
 Bit Torex 20 pre odskrutkovanie dreveného 

roštu
 Spoje s klinčekmi pre bočné oplechovanie
 Odvodňovací žľab
 Hliníkové profily s dvoma lamelami (pre ulože-

nie krytiny v hornom krytí)
 Hliníkové krytky (zakrytie skrutiek do dreva 

v dolnej hrane)

Pracovníci:

Celkovo je okrem žeriavnika potrebný jeden 
montážnik a jeden pomocník. Pre položenie 
kolektorov platí:
 Vstupné a výstupné potrubie a 

hadicu pre teplotný snímač zaviesť 
do priechodných otvorov: 1 montážnik

 Kolektor zavesený na žeriave - manévrovať 
a navádzať: 1 pomocník

Pre montáž kolektorov sú potrebné:

 Zdvíhacie laná pre solárne kolektory Bramac
 aku-skrutkovač alebo aku-vŕtačka s uťaho-

vacím momentom min. 10 Nm
 vŕtačka (pokiaľ je na streche obitie)
 píla „chvostovka“ (pokiaľ bude potrebné od-

strániť strešné laty pre zavedenie potrubia)
 nádstavec na vŕtačku 70 mm
 pásmo
 ceruzka
 nôž
 šnurovačka

Solárny kolektor Bramac 
Montážny návod



Technické údaje
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BSD4E

BSD6E

BSD8E

BSD10E
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BSD4E 236 x 238 cm (   4 m2) 7,5 Dachsteine 120 kg 3,4    /   3,7 Liter

BSD6E 326 x 238 cm (   6 m2) 10,5 Dachsteine 180 kg 5,1    /   5,4 Liter

BSD8E 431 x 238 cm (   8 m2) 14,0 Dachsteine 240 kg 6,8    /   7,1 Liter

BSD10E 536 x 238 cm (10 m2) 17,5 Dachsteine 300 kg 8,5    /   8,8 Liter

4 m2)

6 m2)

8 m2)

0 m2)

en

ors ist auf

cm bei Halbsteine)

oren

ohr

Maße in cm

Technische Daten

Äußere Abmessungen
(inkl. Eindeckrahmen)

Deckbreite
der Kollektoren*

Gewicht Füllvolumen
ohne/mit Wellrohr

*Die Deckbreite des Kollektors ist auf Dachsteine mit 30 cm (15 cm bei Halbsteine) Deckbreite abgestimmt
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Krycia šírka 
kolektoru*

*Krycia šírka kolektoru zodpovedá násobkom krycej šírky škridly – 30 cm (15 cm pri ½  škridly)

Použiteľný sklon
Solárne kolektory Bramac môžu byť osadené na strechu so sklonom 20° až 80°.
Maximálny prevádzkový tlak 10 bar.   

Vonkajšia veľkosť
(vr. oplechovania)

Váha Objem kolektoru
Bez / s prip. potrubím

BSK4  236x238 cm (4 m2) 7,5 škridly 120 kg 3,4 / 3,7 litrov

BSK6  326x238 cm (6 m2) 10,5 škridly 180 kg 5,1 / 5,4 litrov

BSK8  431x238 cm (8 m2) 14 škridiel 240 kg 6,8 / 7,1 litrov

BSK10  536x238 cm (10 m2) 17,5 škridiel 300 kg 8,5 / 8,8 litrov



Tlakové straty
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Tlaková strata kolektoru BSK4
zloženie nemrznúcej zmesi: 40% glykol, 60% voda

Tlaková strata kolektoru BSK6
zloženie nemrznúcej zmesi: 40% glykol, 60% voda

20˚C     y = 0,0008x² + 0,1468x – 0,6075
40˚C     y = 0,0007x² + 0,1299x – 0,1099
60˚C     y = 0,0006x² + 0,1159x – 0,6708

20˚C     y = 0,0012x² + 0,2321x – 5,5636
40˚C     y = 0,0011x² + 0,1951x – 4,0236
60˚C     y = 0,001x² + 0,169x  – 1,5252
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Tlakové straty
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Tlaková strata kolektoru BSK8
zloženie nemrznúcej zmesi: 40% glykol, 60% voda

Tlaková strata kolektoru BSK10
zloženie nemrznúcej zmesi: 40% glykol, 60% voda

20˚C     y = 0,0017x² + 0,3327x – 11,245
40˚C     y = 0,0015x² + 0,2623x – 6,8736
60˚C     y = 0,0014x² + 0,2396x – 6,0748

20˚C     y = 0,0022x² + 0,3728x – 10,495
40˚C     y = 0,0019x² + 0,3246x – 9,3707
60˚C     y = 0,0017x² + 0,2992x – 8,7891
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Vzájomné spájanie kolektorov
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Pri bežných solárnych systémoch je možné na prípravu teplej vody sériové zapojenie kolektorov až do 
plochy 12 m2 (pri prietoku nemrznúcej zmesi kolektorom 35 l/m2*h). Pri väčších plochách alebo vyš-
šom prietoku sa kolektory prepájajú paralelne.

Pri bežných solárnych systémoch je možné na prípravu teplej vody a prikurovania sériové zapojenie 
kolektorov až do plochy:
 - 12 m2 (pri prietoku nemrznúcej zmesi kolektorom 35 l/m2*h)
 - 20 m2 (pri prietoku nemrznúcej zmesi kolektorom 20 l/m2*h)
Pri väčších plochách alebo vyššom prietoku sa kolektory prepájajú paralelne.

Solárne systémy pre prípravu teplej vody - sériové zapojenie kolektorov
Prietok nemrznúcej zmesi kolektorom 35 l/m2*h => Rozdiel výstupnej a vstupnej teploty cca 10 - 15 °C

  BSK4 BSK6 BSK8 BSK10
 Tlaková strata kolektoru 21 mbar 57 mbar 120 mbar 270 mbar
 Prietok kolektorom 128 l/h 192 l/h 256 l/h 320 l/h

  BSK4 + BSK4 BSK4 + BSK6 BSK4 + BSK8 BSK6 + BSK6
 Tlaková strata kolektoru 132 mbar 280 mbar 460 mbar 460 mbar
 Prietok kolektorom 256 l/h 320 l/h 384 l/h 384 l/h

Solárne systémy na prípravu teplej vody a prikurovania - sériové zapojenie kolektorov
Prietok nemrznúcej zmesi kolektorom 20 l/m2*h => Rozdiel výstupnej a vstupnej teploty cca 20 - 25 °C

  BSK4 + BSK4 BSK4 + BSK6 BSK4 + BSK8 BSK4 + BSK10
 Tlaková strata kolektoru 50 mbar 80 mbar 140 mbar 220 mbar
 Prietok kolektorom 160 l/h 192 l/h 256 l/h 320 l/h

  BSK6 + BSK6 BSK6 + BSK8 BSK6 + BSK10
 Tlaková strata kolektoru 140 mbar 220 mbar 320 mbar
 Prietok kolektorom 240 l/h 280 l/h 320 l/h

  BSK8 + BSK8 BSK8 + BSK10
 Tlaková strata kolektoru 320 mbar 450 mbar
 Prietok kolektorom 320 l/h 360 l/h

  BSK10 + BSK10
 Tlaková strata kolektoru 580 mbar
 Prietok kolektorom 400 l/h



Dôležité upozornenia
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POZOR!
Vo vodorovnej polohe a sklone menšom 
ako 20° sa musí kolektor pri skladovaní 
a doprave chrániť pred dažďom. Inak by 
mohlo dôjsť k poškodeniu kolektoru!

 Na ochranu oplechovania a krycieho rámu 
kolektor neukladajte ani neskladujte inak 
ako vo vodorovnej polohe.

 Pred montážou kolektoru by malo byť inšta-
latérom (kúrenárom) odsúhlasené umiest-
nenie kolektoru, aby nevznikli problémy  
s vedením potrubia vo vnútornom priestore.

 Kolektory majú veľkú náporovú plochu vet-
ra. Preto pri montáži žeriavom dávajte po-
zor na možné nebezpečie spôsobené vet-
rom (Môže dôjsť k veľmi rýchlemu obráteniu 
kolektoru!). Použite istiace laná alebo mon-
táž prerušte a pokračujte neskôr.

 Pre zdvíhanie kolektorov na strechu odpo-
rúčame použiť originálne zdvíhacie laná pre 
solárne kolektory Bramac.

Zdvíhacie lano pre solárne kolektory Bramac



Montáž
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Solárne kolektory Bramac sa osadzujú 
na strechu na latovanie.

Nasleduje chronologický popis všetkých krokov 
montáže solárneho kolektoru Bramac:

1. Stanovenie polohy kolektoru
Zo zásady majú byť kolektory montované v blíz-
kosti hrebeňa. Dôvody sú tieto:

• kratšia doba prípadného zatienenia
• v oblasti hrebeňa sa skôr topí sneh
• jednoduchšie vedenie potrubia 
  vo voľnom priestore povaly

Ako východzia lata sa stanoví tá, ktorá je vo vzdia-
lenosti cca. 260 až 300 cm od hrebeňa.

Montáž upevňovacích lát

Východzia lata sa nachádza vo 
vzdialenosti 260 až 300 cm od hrebeňa

horná upevňovacia lata doplnková lata
polovica šírky kolektora
               (rozmer A)

pravý okraj kolektora
(vonkajší okraj oplechovania)

vonkajší okraj
vodnej drážky škridiel

spodná upevň.
lata

východzia
lata

vonkajší rozmer kolektora

k 
hr

eb
eň

u
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2.  Označenie polohy pravého kraja 
 oplechovania solárneho kolektoru
Horná hrana spodnej upevňovacej laty sa na-
chádza 19 cm nad hornou hranou východzej 
laty. Po stanovení polohy spodnej upevňovacej 
laty sa poloha kolektoru stanoví:

• od vodnej drážky (vonkajšej hrany 
škridle) sa odmeria 23 cm doľava (26 cm 
u škridiel Max a bobroviek)
• v tomto mieste súbežne s vodnou dráž-
kou (krokvou) sa označí šnurovaním – na 
túto líniu bude neskôr uložený pravý kraj 
oplechovania kolektoru
viď. obrázok „Montáž upevňovacích lát“

3.  Vyznačenie stredu kolektoru 
 a kontrola polohy
Šnurovaním od pravého kraja oplechovania 
bude rozmer A prenesený doľava (stred kolek-
toru). Rozmer A je závislý od typu kolektoru:

Stredovým značením sa kontroluje, či nebude 
potrubie vychádzajúce z kolektoru zasahovať 
do krokvy. Pokiaľ potrubie vychádza na krokvu, 
musí byť kolektor posunutý o jednu radu škri-
diel doprava alebo doľava.

4.  Montáž upevňovacích lát
Kolektory sa pripevňujú k dvom upevňova-
cím latám. Upevňovacie laty sa montujú podľa 
obr. „Montáž upevňovacích lát“. Upevňovacie 
laty musia byť z kvalitného reziva bez prasklín 
a uzlov. Používajú sa laty rovnakého prierezu 

ako laty na krytinu. Upevňovacie laty priere-
zu 50/30 mm sú súčasťou balenia (dreveného 
roštu) a majú presne rovnakú dĺžku ako solár-
ne kolektory (rozmer vr. oplechovania). Mini-
málny prierez upevňovacích lát je však závislý 
od snehovej a veternej oblasti, v ktorej sa ob-
jekt nachádza, od tvaru strechy a od miestnych 
podmienok. V prípade, že sa objekt nachádza 
v oblasti s vysokým zaťažením snehu alebo 
vetra, je odporúčané nechať statikom spraco-
vať posúdenie upevňovacích lát.

Na priskrutkovanie upevňovacích lát sa pou-
žívajú skrutky do dreva 6x80 mm.

Pokiaľ by horná upevňovacia lata vychádza-
la do existujúceho latovania, je potrebné časť 
existujúcej laty v šírke kolektoru vyzerať a na-
hradiť hornou upevňovacou latou:

Pozn.: Z dôvodu spevnenia upevňovacej kon-
štrukcie je možné použiť laty dlhšie ako von-
kajší rozmer solárneho kolektoru - tzn. pre-
dĺžiť upevňovacie laty až k najbližšej krokve 
(kontralaty).

Montáž

Typ    rozmer A
 BSK4  118,0 cm
 BSK6  163,0 cm
 BSK8  215,5 cm
 BSK10  268,0 cm

túto časť laty
vyrezať

a nahradiť hornou
upevňovacou latou
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Montáž

5. Prestupy strešným plášťom
Súčasťou dodávky je šablóna pre vyrezanie otvo-
rov pre prestupy (viď. stredné strany tejto brožú-
ry). Táto sa priloží zospodu na stred hornej upev-
ňovacej laty a zrealizuje sa vystrihnutie otvorov 
do poistnej hydroizolačnej fólie, prípadne vyvŕta-
nie otvorov do strešného bednenia.

V prípade, že sa existujúce latovanie nachádza 
v mieste priechodov, vyreže sa časť laty medzi 
krokvou podľa obrázku:

7.  Zavesenie kolektoru
Laná sa pripevnia ku kolektoru pomocou zá-
vesných ôk, ktoré sú priskrutkované na ráme 
kolektoru.

Upevnenie lana ku kolektoru môže byť vy-
konané krížovo alebo súbežne. Z bezpečnost-
ných dôvodov je vhodnejšie krížové upevne-
nie. Lano sa zavesí do závesného háku žeriava 
tak, aby bolo možné nakláňanie kolektoru.

Kolektor sa nadvihne vo vodorovnej polohe 
z nákladného auta alebo z miesta uloženia po-
mocou žeriavového závesu na rozbalenie do 
výšky cca. 1 - 1, 5 m.

Zavesiť zdvíhacie lano - hák na kolektor

Zdvíhacie lano zavesiť na hák žeriava

6. Odvodnenie
Postup montáže odvodňovacieho žľabu nad prie-
chodmi zodpovedá postupu pri všetkých priestu-
poch strechou. Odvodňovací žľab sa vykoná tak, 
aby všetka voda bola odvedená. Odvodňovací 
žľab je súčasťou dodávky.

lata
horná upevňovaciakolektoru

stred

túto časť laty
vyrezať
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8. Rozbalenie kolektoru a odskrutkovanie
    dreveného roštu
V tejto pozícii bude odstránený obal a transport-
ný drevený rošt.

Drevený rošt je priskrutkovaný bočnými šik-
mými skrutkami na bokoch kolektoru k zadnej 
stene kolektoru. Pre odskrutkovanie drevené-
ho roštu použite špeciálny bit, ktorý je súčas-
ťou dodávky.

POZOR:
Nikdy nevstupujte pod zavesený 
kolektor! 

Upozornenie:
Neodstraňujte laty na zadnej stene kolektoru, 
slúžia pri osadzovaní kolektoru na latovanie!

Vyrovnanie lemovania
Lemovanie opatrne ohnite plochou ruky zo-
spodu dopredu.

Ohybné potrubie je prichytené k zadnej ste-
ne kolektoru. Pred vyzdvihnutím kolektoru na 
strechu uvoľnite potrubie.

Montáž

Rozrežte fóliu a vybaľte kolektor

Odmontujte drevenú konštrukciu z kolektoru

Zložte drevenú konštrukciu  z kolektoru

Vyrovnajte lemovanie
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Montáž

9. Zdvíhanie kolektoru na strechu 
    a pokladanie na latovanie

• Kolektor sa vyzdvihuje na strechu vo vodo-
rovnej polohe.
• Kolektor sa pred položením naklopí do šikmej 
polohy o cca. 10° strmšie ako je sklon strechy.

• Takto je možné kolektor osadiť najskôr na 
spodnej upevňovacej late a súčasným pre-
strčením potrubia a hadice pre teplotný sní-
mač spustiť aj na hornú upevňovaciu latu. Ko-
lektor presne vsaďte do vopred pripravenej 
polohy.

Tento postup si vyžaduje dôslednosť, pretože sa 
musí zároveň zaviesť potrubie do podstrešia (prí-
vod, odvod a hadice pre teplotný snímač) a záro-
veň musí byť kolektor presne umiestnený do vo-
pred naznačenej polohy.

Bezpečnostné upozornenia:
Dávajte pozor na možné nebezpečie spôsobené 
vetrom (veľmi rýchle otočenie kolektoru). V prí-
pade potreby využite bezpečnostné laná alebo 
montáž prerušte a pokračujte neskôr. Pre zdví-
hanie kolektoru odporúčame použiť originálne 
zdvíhacie laná pre solárne kolektory Bramac.

10. Priskrutkovanie kolektoru
• Kolektor nechajte z bezpečnostných dôvodov 
v priebehu upevňovania zavesený na žeriave.
• Pre upevnenie kolektoru je potrebný iba 
aku-skrutkovač (vhodný nádstavec je sú-
časťou dodávky).
• Otvory pre upevňovacie skrutky sa nachá-
dzajú na hornej a dolnej časti rámu kolekto-
ru (štyri z nich zodpovedajú pozícii záves-
ného oka žeriavu, tie ďalšie sú vždy zvisle 
nad a pod hliníkovou zasklievacou lištou).
• Priskrutkovanie skrutiek musí byť usku-
točnené aku-vŕtačkou alebo aku-skrutkova-
čom s uťahovacím momentom cca. 10 Nm.
• Kolektor najskôr priskrutkujte na spodnú 
upevňovaciu latu.
Upevnenie odkvapovej strany: 
Skrutky 6x 125 mm s gumovým krúžkom  
a kovovou doštičkou.

Vyzdvihnutie kolektoru na strechu 
vo vodorovnej polohe

Kolektor vždy priskrutkujte najskôr na spodnú 
upevňovaciu latu!

SS = strešný sklon
SK = sklon kolektoru
 aspoň o 10o väčší
 ako strešný sklon
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• Následne priskrutkujte kolektor k hornej 
upevňovacej late.
Upevnenie hrebeňovej strany:
Skrutky 6x 150 mm s gumovým krúžkom a 
kovovou doštičkou vo farbe krycieho rámu.
• Závesné oká sa po priskrutkovaní kolekto-
ru vyskrutkujú a následne sa uskutoční

Montáž

priskrutkovanie kolektoru aj v mieste tých-
to ôk. Prosíme o vrátenie závesných ôk fir-
me Bramac.

11. Krytky pre zakrytie skrutiek 
      na spodnej hrane kolektoru

Závesné oká odskrutkujte Hliníkové krytky najskôr zaveste na spodnú 
stranu dolnej hliníkovej lišty

V mieste závesných ôk priskrutkujte kolektor Hliníkové krytky presne nastavte a zatlačte 
k hliníkovej lište

Priskrutkované Hliníková lišta počuteľne zaklapne
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Montáž

12. Prichytenie oplechovania a položenie 
      krytiny okolo kolektoru
Bočné oplechovanie sa prichytí k latám pomocou 
spojov, ktoré sú súčasťou dodávky.

Spodné krytie
Po položení krytiny na východziu latu odtrhnite 
ochrannú pásku z lepiaceho pásu na spodnom 
lemovaní a lemovanie starostlivo vyformujte pod-
ľa krytiny. Upozornenie: podklad musí byť pred le-
pením suchý a bezprašný. Každá 2. škridla celá  
a každá ½ škridla nadväzujúca na kolektor zo-
spodu sa pripevňuje skrutkou na drevo k late.

Stranové krytie
Krycia šírka kolektoru zodpovedá násobkom 
krycej šírky škridiel – 30 cm (15 cm pri ½  škrid-
ly). Pri kolektoroch s plochou 4m2, 6 m2 a 10 m2 
sú potrebné ½  škridly. Pri type 8 m2 nie sú po-
trebné ½  škridly.

Zakrytie po stranách je teda možné bez zre-
závanie škridiel. Každá 2. škridla celá a každá 
škridla ½  nadväzujúca na kolektor po stranách 
a ďalej všetky škridle s odrazeným závesným 
ozubom sa pripevňujú skrutkou k late.

Horné krytie
Taktiež horné krytie je možné bez zrezávania škri-
diel, pokiaľ je namontovaná dodatočná lata podľa 
obr. „Montáž upevňovacích lát“. Ako podperu pre 
škridly v hornom krytí použite priložené hliníkové 
profily, ktoré zaveste na horné oplechovanie.

Typ kolektoru       stĺpce
 BSK4  7, 5
 BSK6 10, 5
 BSK8 14
 BSK10 17, 5

Horné krytie

Stranové krytie
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1. Pripojenie
Solárny kolektor Bramac má prípojky na potru-
bie z ušľachtilej ocele. Na rúrkach je štandard-
ne presuvná matica 3/4“ na ďalšie pripojenie 
na odvzdušnenie, príp. na pokračujúce vede-
nie z medi alebo nerezových trubiek.

Poloha vstupného a výstupného potrubia je 
u všetkých typov rovnaká.

Vstup do kolektoru:
pri pohľade zospodu vpravo

Výstup z kolektoru: 
pri pohľade zozadu vľavo (nad hadicou pre 
teplotný snímač)

Hadica pre teplotný snímač
Snímač teploty o priemeru max. 6 mm sa zasu-
nie do hadice pre teplotný snímač do vzdiale-
nosti 550 mm (min. 540 mm). Zafixovanie tep-
lotného snímača sa vykoná pomocou objímky, 
ktorá je súčasťou montážnej sady.

Samotný teplotný snímač nie je obsiahnutý 
v dodávke. Teplotný snímač je možné nainšta-
lovať neskôr - napr. až pri zapájaní riadiacej 
jednotky.

Hadica pre teplotný snímač sa nesmie pretla-
čiť alebo príliš silno ohýbať, pretože by nebolo 

Inštalácia

možné snímač následne zastrčiť. Snímač musí 
mať maximálny priemer 6 mm a dĺžku do 4 cm.

Odvzdušňovací ventil
Výstupné potrubie z kolektoru sa v podstre-
ší ohne smerom hore a na toto potrubie sa 
umiestni odvzdušňovací ventil.

2.  Tlaková skúška
Tlaková skúška primárneho (solárneho) okruhu 
sa uskutočňuje vzduchom. Tlaková skúška sa 
nesmie uskutočňovať vodou, pretože inštalova-
ný kolektor už nie je možné úplne vypustiť!

3.  Plnenie zariadení (iba odborne!)

Objem kolektorov

Aby bola zabezpečená správna funkcia zaria-
denia, musí byť plnenie a uvedenie do prevádz-
ky uskutočnené podľa nasledujúcich krokov:

        bez / s ohybnými trubkami
 BSK4  3,4 / 3,7 litrov
 BSK6 5,1 / 5,4 litrov
 BSK8 6,8 / 7,1 litrov
 BSK10 8,5 / 8,8 litrov

odvzdušnenie

bo
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Inštalácia

1. krok
Zariadenie musí byť tak dlho preplachované, po-
kiaľ nie sú už vyplavované žiadne zvyšky.

Preplachovanie musí byť vykonané nemrznú-
cou zmesou, nikdy nie iba čistou vodou!

2. krok
Zariadenie plňte čerpadlom s patričnými tech-
nickými parametrami (výtlak, teplotná odolnosť 
atď.). Nemrznúca zmes musí byť prispôsobená 
miestnym klimatickým podmienkam. Doporučené 
množstvo glykolu v nemrznúcej zmesi je 40 %, mi-
nimálne množstvo však musí byť 35%! Doporuče-
ná hodnota pH nemrznúcej zmesi je 8, hodnota 
pH nesmie klesnúť pod 6,5!

Prečerpávanie zmesi musí byť vykonávané 
tak dlho, pokiaľ zo zariadenia neunikne všetok 
vzduch. Tento proces za normálnych okolností 
trvá asi pol hodiny.

Prevádzkový tlak by mal pri teplote zmesi 20°C 
dosiahnuť hodnoty 3,5 bar. Prevádzkový tlak je 
závislý od teploty a preto môže kolísať medzi min. 
2,5 a max. 6 bar.

POZOR
Nebezpečie mrazu!

Kolektor nikdy neplňte čistou vodou. Zariade-
nie plňte vždy nemrznúcou zmesou!

Požiadavky na údržbu
Okrem pravidelných kontrol celého zariadenia 
je potrebné uskutočňovať tieto:

V prípade potreby odvzdušniť zariadenie.
Každoročné kontroly nemrznúcej zmesi (pH 

a podiel glykolu) odbornou firmou. Doporučená 
hodnota pH je 8 (nesmie klesnúť pod 6,5). Do-
poručený podiel glykolu v nemrznúcej zmesi je 
40 %. Podiel glykolu v nemrznúcej zmesi ne-
smie klesnúť pod 35 %. O ročnej kontrole solár-
neho systému musí byť vyhotovená správa.

Skladovanie a preprava kolektoru
Kolektor sa skladuje vo vodorovnej polohe  
v suchom prostredí pod strechou. Na kolektor 
nesmie v tejto polohe pršať! 

Kolektor sa nesmie ukladať ani sklado-
vať inak ako vo vodorovnej polohe z dôvodu 
ochrany oplechovania a krycieho rámu. 

Kolektor sa preváža taktiež vo vodorovnej 
polohe. Pred transportom sa kolektor zakryje 
plachtou kvôli ochrane pred dažďom!

Ochrana pred bleskom
Rám kolektoru musí byť napojený na hro-
mozvodový systém. Hromozvod sa napája na 
oplechovanie (stojatá vodná drážka).

Pripojenie na hromozvodový systém musí 
vykonať autorizovaná firma v súlade s platný-
mi predpismi vr. uskutočnenia revízie.
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Na solárne kolektory Bramac je poskytovaná 
záruka 10 rokov. 

Záručný list je súčasťou dodávky kolektoru, 
je priložený k dodaciemu listu. Zákazníkovi ho 
vyplní príslušný predajca alebo realizačná fir-
ma, ktorá mu kolektor predala.

Záruka

ZÁRUČNÝ  LIST

Počas tejto 10 ročnej doby odo dňa dodania tovaru Vám zabezpečíme bezplatnú dodávku náhradných mate-
riálov namiesto materiálov, ktoré preukázateľne nesplnili niektorú z požiadaviek noriem EN12975-1, EN 12975-2, 
resp. DIN 4757, časť 3+ a 4, ak splníte nasledovné podmienky: 

-  montáž kolektoru sa uskutočnila v súlade s návodom na montáž v aktuálnom znení na horeuvedenom 
  objekte a nebolo do nej následne akokoľvek zasahované, 
-  bolo vystavené potvrdenie o riadnom uvedení do prevádzky potvrdené spoločnosťou:

-  spoločnosť Bramac, resp. ňou poverené osoby, dostanú možnosť overiť si reklamovanú vadu v mieste 
  inštalácie tovaru  a  vada  bude  oznámená po dobu do uplynutia záručnej lehoty bezodkladne po jej 
   zistení. 

Zodpovednosť za poškodenie sklených častí (lom, škrabance na skle), za mechanické poškodenia, ako i za po-
škodenia v dôsledku uda lostí vyššej moci alebo pôsobenia neobvyklých poveternostných vplyvov a za chyby  
a poruchy vzniknuté v dôsledku neodbornej montáže, inštalácie, neodborných zásahov, nesprávneho používania 
alebo nesprávnej údržby (napr. nedostatočná protimrazová ochrana absorbéra) je vylúčená. Bramac neručí ani za 
prípadné následné škody, ak takúto povinnosť  nestanoví osobitný právny predpis.

Bramac v rámci tejto záruky nezodpovedá ani za poškodenie v dôsledku mechanického namáhania, resp. zmien 
podmienených poveternostnými vplyvmi. Zmeny farby, resp. poškodenia povrchu, ktoré nemajú vplyv na funkč-
nosť kolektora, taktiež nepredstavujú chybu, za ktorú by spoločnosť Bramac zodpovedala v rámci tejto záruky. 

Záruka je jednorazová a platí len pre prvú dodávku. Náhradné dodávky sú zo záruky vyňaté.
Táto záruka a nároky z nej  neobmedzujú zákonné nároky uplatnené v zákonnej  záručnej lehote.

Bramac - strešné systémy, s.r.o.
vedenie spoločnosti

Spoločnosť Bramac – strešné systémy, spol. s r. o., so sídlom v Ivanke pri Nitre, 951 12, Mojmírovská cesta 9,  
IČO:  31 372 961, IČ DPH: SK2020302537, zapísaná v obch. reg. Okresného súdu v Nitre odd. Sro vl. Č. 10909/N, 
ďalej len ako „spoločnosť Bramac“ preberá 

10-ročnú záruku na
solárny kolektor Bramac 

dodaný dňa

firmou (predajcom)

pre objekt s adresou

s číslom faktúry

Ing. Marian Brezovský
konateľ

Ing. Branislav Audy
vedúci tech. oddelenia

Bramac übernimmt für das/die am

durch die Firma

für das Bauvorhaben

mit Rechnungsnummer gelieferte/n

Bramac SolarDach
10 Jahre Material-Garantie
In dieser Zeit liefern wir ab Werk kostenlosen Ersatz für die Materialien, die nachweislich eine der Anfor-

derungen

der Normen EN12975-1, EN 12975-2 bzw. DIN 4757, Teil3+4 nicht erfüllt haben.

Die Garantiefrist beginnt mit dem Datum der Rechnung.

Voraussetzung für eine Haftung von Bramac aus dieser Garantie ist, dass

– der Einbau des BSD entsprechend der Montageanleitung in der jeweils geltenden Fassung er-

folgt ist,

– Bramac bzw. deren Beauftragten die Gelegenheit zur Prüfung von Beanstandungen an Ort und

Stelle gegeben worden und

Bramac unverzüglich nach Auftreten etwaiger Mängel innerhalb der Gewährleistungsfrist hier-

von in Kenntnis gesetzt worden ist.

– eine Bestätigung über die ordnungsgemäße Inbetriebnahme.

Eine Haftung für Glasbruch, Glaskratzer und für mechanische Beschädigungen sowie für Beschädigungen

in Fällen höherer Gewalt und für Mängel und Fehlfunktionen, die auf unsachgemäße Montage, Installation,

Gebrauch oder mangelhafte Wartung wie z.B. nicht ausreichender Frostschutz in der Füllflüssigkeit des Ab-

sorbers des BSD zurückzuführen sind, ist ausgeschlossen. Keinesfalls haftet Bramac aus dieser Garantie für

entstehende Mangelfolgeschäden.

Bramac haftet aus dieser Garantie auch nicht für eine Beschädigung durch mechanische Beanspruchungen

bzw. Veränderungen durch witterungsbedingte Einflüsse. Geringfügige Farbabweichungen bzw. Beein-

trächtigungen der Oberfläche, die keinen Einfluss auf die Funktion des BSD haben, stellen ebenfalls keinen

Mangel dar, für den Bramac aufgrund dieser Garantieurkunde haftet.

Der Fristenablauf für die Geltendmachung von Mängeln nach den gesetzlichen Gewährleistungsbestim-

mungen beginnt unabhängig von der oben angeführten Garantie ab Einbau des BSD.

Die Garantie ist einmalig und gilt nur für die Erstlieferung.

Ersatzlieferungen sind von der Garantie ausgenommen.

Die gesetzliche Gewährleistungsfrist ist durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bramac Garantie = Ihre Sicherheit

Bramac Dachsysteme International GmbH

Geschäftsführung

Manfred Pererseil                      Dipl.-Ing. Ingo Wedam

GARANTIE-URKUNDE

BRAMAC Garantie Urkunde Solar  19.09.2007  12:49 Uhr  Seite 1

odberateľovi





BRAMAC - strešné systémy,
spol. s r. o.

IČO: 31372961
IČ DPH: SK2020302537
zapísaná v obch. reg. Okresného súdu v Nitre
odd. Sro vl. č. 10909/N

Mojmírovska cesta 9
951 12 Ivanka pri Nitre
tel.: +421/37/692 00 05
fax: +421/37/692 00 04
e-mail: solarsk@bramac.com

Bezplatná infolinka:
0800/18 18 18

www.bramacsolar.sk

Montážny návod platí pre inštaláciu na území SR.
Tlač brožúry: apríl 2008 


