MANUAL DE INSTALAÇÃO COLETOR DE PISCINA
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INTRODUÇÃO
• O Coletor Solar para Piscinas, é um produto produzido com resina termoplástica de
polipropileno 100% virgem e adicionado aditivos que garantem durabilidade, resistência e
total aproveitamento de uma fonte de energia renovável e não poluente. Projetado
especialmente para trabalhar no aquecimento de piscinas com total praticidade e
economia.

FUNCIONAMENTO
• Seu funcionamento compõe-se de um conjunto de tubos coletores (placas) dispostas
sobre o telhado ou estrutura suspensa que captam a radiação solar para aquecimento da
água que tem a circulação forçada através da ação de uma moto bomba.
A liberação da água aquecida para piscina acontecerá com o bombeamento automático
da água, comandada por um controlador diferencial de temperatura, (acessório
opcional).

LOCAL DE INSTALAÇÃO
• Os Coletores solares podem ser instalados em edificações novas ou antigas,
preferencialmente no nível mais elevado possível (telhado), ou numa localidade ao ar livre
que permita sua exposição ao sol o maior tempo possível.
No entanto, para possibilitar uma instalação sem problemas técnicos, rendimento ideal e
a custos menores, deve-se prever sua instalação na fase inicial do projeto adequando a
construção ao coletor.
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CERTIFICADO DE GARANTIA
Coletor Solar para Piscina
A Termomax Aquecedor Solar garante a construção de seus produtos com matérias primas de altíssima qualidade e
suas condições de funcionamento e segurança. Na sequencia estão estabelecidas as condições gerais de garantia.
1. Das condições gerais:

1.1. A Termomax assegura garantia contra peças e defeitos de fabricação, constatados por técnicos da fabrica ou
autorizados, em uso e condições normais de funcionamento.
1.2. A substituição de peças e serviços constantes desta garantia serão realizados nas localidades onde a empresa
mantiver assistentes autorizados. Caso haja necessidades de enviar o equipamento para a fabrica, as despesas com
embalagem , frete e seguro, serão de responsabilidade do remetente.
Nas localidades onde não houver técnico autorizado, a desmontagem, embalagem e despacho ficara por conta do
remetente (cliente) com frete pago.
1.3. A instalação e montagem são de responsabilidades do cliente.
1.4. Recomendamos, para sua maior segurança, que na instalação de seus equipamentos seja utilizado profissionais
qualificados.
2. Da Garantia do coletor solar:
2.1. A garantia de 36 (trinta e seis) meses inicia-se a partir da data de emissão da nota fiscal de compra e venda, e no

prazo de garantia estão inclusos o prazo de 90 (noventa) dias determinados pelo código de defesa do consumidor.
2.2. Os anéis orings tem o prazo de garantia de 90 (noventa) dias a partir da emissão de nota fiscal de compra.
3. Do término da garantia:
3.1. Quando a instalação não for executada de acordo com os procedimentos técnicos deste manual que acompanha

o equipamento e as normas vigentes da ABNT.
3.2. Quando instalados em infraestrutura ou telhado inadequado que causem danos tais como: perfurações por
objetos pontiagudos e/ou cortantes.
3.3. Quando instalado em rede hidráulica impropria.
3.4. Por defeitos originados por uso indevido, acidentes, sinistros, vícios de instalação, falta de manutenção e a não
observância do manual de instruções, uso de maçarico ou fogo direto.
3.5. Em caso de ter havido violação do lacre ou consertado por pessoas não autorizadas pela empresa.
3.6. Em caso de rasura deste certificado.
3.7. Em caso de objetos estranhos na rede hidráulica.
3.8. Em caso de acidentes com intempéries, PRINCIPALMENTE GRANIZOS E GEADAS.
3.9.Pelo vencimento do prazo de validade da garantia.
4. Da condição documental para solicitar garantia do produto:
4.1. Apresentação deste certificado acompanhado da copia nota fiscal compra e check list de instalação.
4.2. Os atendimentos em garantia do produto só podem ser efetuados por um serviço autorizado, em território

brasileiro, exceto para remoção e envio de localidades onde não temos assistentes autorizados.
5. Como proceder:

Leia atentamente o manual do produto, verifique todas as causas prováveis de defeitos, e se ainda não solucionar o
defeito ligue para o (16) 3664-7100 e fale com a assistência técnica da fábrica, se for necessário indicaremos a visita
de um técnico qualificado se houver técnico cadastrado na região. Os equipamentos que por ventura retornem a fabrica
deverão ser enviados com frete pago.

6. O manual do produto passa a fazer parte integrante deste Certificado de Garantia.
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