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1) INTRODUÇÃO
É comum as pessoas comprarem produtos e muitas vezes não se importarem em
lerem o manual de usuário. No entanto, a falta do conhecimento das orientações,
das recomendações e do seguimento das mesmas pode acarretar sérios danos ao
equipamento e até mesmo a perda da garantia. É de extrema importância a leitura
com atenção de todo o manual antes da instalação e utilização do produto.
Conte-nos sua opinião ou dúvida. Se liga nas facilidades da internet e se aproxime:
a) Acesse nosso Blog: Conteúdo de qualidade. Lá você interage com outros
leitores e comenta os artigos: http://www.blog.brassolar.com.br;
b) Siga-nos no Youtube e tenha dicas incríveis: http://www.youtube.com/brassolar;
c) Curta nossa página no Facebook. Mais próximos de você em sua linha do
tempo com atualizações constantes: http://www.facebook.com/brassolar;
c) SAC: http://www.brassolar.com.br/contato você registra solicitações diversas.
2) COMPONENTES DO AQUECEDOR SOLAR/ACESSÓRIOS
O aquecedor solar é composto pelo coletor solar e pelo reservatório térmico. O
coletor solar é o elemento ativo do aquecedor solar. Um coletor solar com
isolamento térmico a vácuo é composto por tubos fabricados a partir de material em
vidro, apoiados sobre uma estrutura, onde cada um deles possui dois tubos
posicionados um dentro do outro e unidos entre si pelas extremidades. Nele é feito o
aquecimento da água por meio de um processo simples que pode ser assim
resumido: A radiação solar atravessa o vidro externo, atingindo o tubo interno que a
absorve e a transforma em calor. Em seguida a água é aquecida e conduzida até o
reservatório de armazenamento de água. Este processo pode ocorrer de forma
natural pela diferença de densidade entre a água quente e fria (modelos modulares
e acoplados) ou pelo uso de recirculação forçada (modelos modulares). Não fazem
parte e não se considera como elemento fundamental para o funcionamento de um
aquecedor solar os acessórios, tais como Anôdo de Sacrifício e Tanque Auxiliar
(Caixa Bóia). Eles podem ser usados como alternativa para melhorar o
desempenho ou facilitar a instalação do aquecedor solar.
3) RECOMENDAÇÕES GERAIS
3.1) Prazos de Garantia
Garantia Legal: 03 meses
Garantia Contratual: Ver Certiﬁcado de Garantia
Importante: Antes de iniciar a instalação de seu equipamento, leia atentamente as
informações a seguir. Instalação irregular implica na perda da garantia do
produto. Conﬁra condições no Certiﬁcado de Garantia anexo.
3.2) Qualidade da água:
Para certiﬁcar que a água utilizada no reservatório térmico ou coletor solar é
aceitável ou se está dentro dos parâmetros de qualidade, conforme a seguir, são
necessários ensaios em laboratórios. Para os Reservatórios Térmicos com tambor
interno em Aço Inoxidável 304, recomendamos as seguintes características físico01

químicas da água utilizada no sistema de aquecimento solar:
Teor de ferro < que :0,3 ppm
ph: 7,0 a 7,5
Dureza (CaCO):60a 150 ppm (calcário) Teor de alumínio < que: 0,2 ppm
Teor de cloro < que: 3 ppm
Teor de cloreto < que: 120 ppm
Assim como a utilização de ﬁltros de água para neutralizar as possíveis causas de
corrosão nos equipamentos, a seguir uma técnica a saber.
3.3 Proteção com Anôdo de Sacrifício
É uma técnica utilizada para proteger o reservatório térmico de água de corrosão
química originada por águas agressivas aos metais como: Salobra, Mineral, Poços
artesianos e não tratadas por concessionárias de água. Esta proteção baseia-se no
fato de existir um metal com potencial de corrosão mais baixo do que o potencial do
cilindro interno e, como tal, ser corroído durante o ciclo de aquecimento. Existem
várias ligas (zinco, magnésio e alumínio) que são usados como anôdo de sacrifício.
A manutenção do anôdo deve ser feita a cada 6 meses e trocada a cada 1 ano ou
menos se a necessidade for detectada.
ATENÇÃO:
A corrosão ocasionada por elementos nocivos a metais presentes na água não é
coberta pela garantia por não termos controle sobre a qualidade da água a ser
utilizada.
3.4 Orientações de uso
3.4.1 Misturando a água quente
A temperatura ideal para banho gira em torno de 37ºC. Para se fazer a mistura ideal,
primeiro abra todo o registro de água quente e espere que a água aquecida chegue
ao ponto de consumo. Depois feche-o deixando um ﬂuxo mínimo de água quente.
Em seguida, abra a água fria gradativamente enquanto experimenta a temperatura
do banho. Por último, a abertura ou fechamento gradativo da água quente ou fria
dará uma temperatura desejada. Atenção! Não deixar crianças
desacompanhadas fazerem este procedimento sob risco de queimadura.
3.4.2 Equipamento sem uso
É comum o aquecedor solar ﬁcar por períodos longos sem uso. Isso ocorre,
geralmente, quando a obra na construção civil da resistência ainda não está pronta
ou até mesmo nos períodos de viagens em férias de família. O equipamento não
sofrerá danos por isso, mas em alguns casos, pelo excesso de fervura, poderá haver
uma perda signiﬁcativa de água que sai pelo suspiro do equipamento. Isso poderá
ser evitado apenas fechando a água de alimentação do aquecedor solar pelo
período. Atenção! Neste caso, quando for reabastecer o equipamento, procure
fazer isso pela manhã antes do sol nascer para evitar danos de quebra em
decorrência de choque térmico.
3.4.3 Dicas de Consumo Consciente
O aquecedor solar é projetado para manter a água quente e o seu reservatório de
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água é térmico. Mas a tubulação de água quente para o consumo perde
temperatura rapidamente após um banho. Em uma família numerosa, procure
estabelecer horários de banhos seguidos um logo após o outro. Isto evitará perdas
de água enquanto se aguarda a chegada daquela já aquecida.
3.5 Transporte e Armazenagem
- Utilizar carrinho, pallet ou quando na falta dos mesmos, movimentá-los com pelo
menos duas pessoas. Redobrar os cuidados no transporte dos coletores solar;
- Evitar batidas ao transportar o aquecedor ou instalá-lo em ambientes de pequeno
espaço, o que diﬁculta o manuseio e aumenta-se o risco de amassar a chapa
externa;
- Armazená-lo em lugar seco e protegido de substâncias agressivas, tais como:
cal, ácidos, tintas, cimento, etc.;
Para transporte ou deslocamentos não segurar os tanques dos equipamentos pelas
entradas ou saídas de água.
3.6 Manutenção
- Lavar periodicamente a superfície de vidro dos tubos de vácuo do coletor solar
para eliminar a poeira acumulada. Recomenda-se fazer esta limpeza, no mínimo, 1
vez ao ano. O acúmulo de sujeira reduz a produção de energia dos tubos em função
do bloqueio dos raios do sol;
- Se o aquecedor permanecer muitos dias sem uso e sem água, ao religá-la procure
fazer isso no início da manhã antes do nascer do sol;
3.6.1 Manutenção Preventiva
Uma manutenção de forma preventiva poderá evitar algumas situações
indesejadas:
- Possíveis vazamentos na tubulação;
- Perda de água. Nesses tempos de racionamento e pensamento ecológico, é
inconcebível a perda de água;
- Perda do equipamento. A Identiﬁcação de qualquer mudança no aspecto visual do
produto pode indicar a necessidade do acionamento da assistência técnica do
fabricante;
- Transtornos diversos pela falta do aquecedor solar em casa. Ao acostumarmos
com o produto é normal que, no mínimo, cause desconforto ter que voltar a usar o
chuveiro elétrico;
- Gastos desnecessários. Ao deixar de usar o aquecedor solar estamos deixando de
economizar energia elétrica. Além disso o custo de uma manutenção corretiva pode
custar muito mais do que uma simples manutenção preventiva.
Recomendamos que seja feita manutenção preventiva do aquecedor solar com
intervalo de tempo no máximo a cada 12 meses. Tal manutenção deverá ser feita
por meio de visita técnica pelo fabricante, assistência técnica autorizada ou
proﬁssional credenciado pela BRASSOLAR, devendo ser agendada pelo
consumidor no SAC, direto com a assistência técnica autorizada ou com o
proﬁssional credenciado da empresa. Os custos que poderão haver tais como taxas
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de visitas e materiais gastos na manutenção preventiva não estão cobertos pela
garantia.
3.7 Instalação
-A instalação adequada do aparelho é condição fundamental para seu bom
funcionamento. A norma brasileira NBR 7198 – “PROJETO E EXECUÇÃO DE
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA QUENTE”, estabelece as exigências
técnicas quanto à segurança, economia e conforto que devem obedecer as
instalações prediais de abastecimento de água quente e a NBR 15569 –
“SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA EM CIRCUITO DIRETO PROJETO
DE INSTALAÇÃO”, estabelece as condições mínimas para instalação do sistema
para uso residencial;
-O reservatório deve ser alimentado pelo reservatório superior da água fria, mas
nunca diretamente de rede pública;
- Veriﬁcar o desnível entre a linha d'água (nível máximo da caixa d'água) e a entrada
da água fria do reservatório, o desnível não poderá ser superior a Pressão Máxima
de Trabalho (ﬁguras 04 e 15);
- A tubulação de distribuição da água quente e a de interligação entre coletor solar e
reservatório deve ser material resistente à temperatura máxima admissível da água
quente já que o processo de aquecimento da água pode elevar a temperatura da
água próximo a 90°C. Neste caso, não utilizar tubulações em PVC comum. Dê
preferências a materiais que suportem altas temperaturas tais como Cobre, CPVC,
PPR, conforme orientações de cada fabricante;
- A tubulação de alimentação de água fria pode ser feita em PVC, mas recomendase utilizar tubulação resistente à temperatura de água quente nas proximidades
(~30cm) das interligações ao reservatório e ao tanque auxiliar;
- As tubulações de ligações com os coletores solar de tubo de vácuo devem ser
resistentes à temperatura de 90 graus;
- Fazer a sifonagem (cavalete) antes da entrada de água fria do aquecedor conforme
esquemas de instalação e utilizar válvula de retenção;
- No reservatório térmico não esquecer de fazer a tubulação de suspiro cujo ponto de
conexão é no próprio reservatório. O suspiro é fundamental para a segurança do
aquecedor; Recomenda-se usar tubo do suspiro com bitola mínima de 22mm;
- Evitar traçados hidráulicos irregulares com altos e baixos. Estes traçados
favorecem a formação de bolhas de ar e perda de pressão. Se necessário, instalar
válvula desaeradora em pontos de acúmulos de bolhas de ar da tubulação;
- Isolar a tubulação de água quente com isolante térmico para evitar perda de
temperatura e ressecamento em casos de exposição aos raios do sol;
- Instalar o aquecedor o mais próximo possível dos pontos de consumo para reduzir
o tempo de chegada da água quente e perdas de calor;
- Não submeter o reservatório a pressões superiores àquela especíﬁca na etiqueta
de identiﬁcação do aparelho;
- Para obtenção de pressão mínima nos pontos de consumo, o fundo da caixa
d'água fria deverá estar a pelo menos 1,00m da laje/ forro no caso de interligação
dos coletores solar por recirculação forçada;
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- Para funcionamento por termossifão, deverão ser obedecidas as alturas mínimas
descritas nos esquemas de instalação para termossifão (ﬁgura 04). É recomendável
consultar um especialista em hidráulica para dimensionamento correto da
instalação como forma de garantir a pressão mínima nos pontos de consumo e
funcionamento correto do sistema;
- Na interligação entre reservatório e coletores solar, evitar sifonagem para não
prejudicar a circulação de água entre eles devido à formação de bolhas de ar;
- Observar os desníveis mínimos e distâncias horizontais máximas entre os
elementos no caso de instalação por termossifão (circulação natural) para que a
circulação natural não ﬁque prejudicada;
- Antes de utilizar seu aparelho pela primeira vez, veriﬁque se a ligação hidráulica
está de acordo com as especiﬁcações.
- Não testar o equipamento com água suja ou com detritos. Providenciar a limpeza
da tubulação antes de instalar o aquecedor.

4.3 Esquemas Gerais de Ligação para o Reservatório e Coletores Solar
4.3.1 Modelos Modulares
Figura 04

70cm

Suspiro
Saída
p/ Consumo

2,5 MCA
Retorno dos
Coletores

Reservatório Térmico (boiler)

Entrada de água
vindo da caixa
Cavalete

20cm
Saída p/
Coletores

IMPORTANTE: Antes de encher o aquecedor pela primeira vez, abra primeiro
todas as torneiras de água quente, inclusive a do chuveiro. Depois, abra o registro
de entrada de água fria do aquecedor. À medida em que começar sair água pelas
torneiras, fechá-las lentamente. Esta operação visa eliminar o ar da tubulação.
4. INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Coletor Solar

4.1 Orientação
Os coletores solar devem estar voltados para o NORTE. Uma variação de ordem de
30º para Leste ou Oeste não traz uma perda muito signiﬁcativa de eﬁciência, mas
desvios devem ser evitados.
4.2 Inclinações
A inclinação ideal dos coletores é em função da latitude da região e da variação da
intensidade solar nas quatro estações do ano. Adota-se como inclinação mínima o
ângulo referente à latitude e como inclinação recomendável à latitude da região
acrescida de 10°. A tabela seguinte indica os valores da altitude de algumas regiões,
ângulo de inclinação mínimo e máximo e as alturas mínimas e recomendáveis para
os modelos de coletores solar da marca BRASSOLAR.

4.3.2 Exemplo de interligações
Para coletores de modelos modulares em que os tubos forem verticais, a recomendação é que haja uma
inclinação de, no mínimo, 10º no sentido da volta de água para o reservatório, conforme ﬁgura a seguir.

Modelo de Coletor Vertical

Nota:

Figura 05
Vem do reservatório

Volta para o reservatório

10º

No caso de circulação natural, não é
recomendada a instalação de baterias
com mais de 2 coletores interligados.
Caso a circulação for forçada, a
recomendação máxima é de 3
coletores interligados por bateria.

Em regiões onde a latitude seja inferior a 10°, o ângulo de inclinação mínimo
não deve ser inferior a 10°.
Volta para o reservatório

Onde:
B = Ângulo de inclinação variável com a latitude.
Figura 01
Norte

B
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LATITUDE
(º)

REGIÃO

B. MÍNIMO
(º)

20
13

B. Horizonte

30
23

LATITUDE
(º)

REGIÃO

B. MÍNIMO
(º)

32
30

Pelotas
Porto Alegre

42
40

20
25

Florianópolis
Curitiba

30
35

12
8

23
21

RJ / SP
Campinhas

33
31

15

Goiânia
Brasilia
Salvador

Vem do reservatório

10º

25
22
18

4

Recife
Fortaleza

14

2

Belém

12

Figura 06

Bateria 01

Bateria 02

06

Dimensões e pesos

4.5 Esquema de Montagem dos Modelos Acoplados
1

2

5

6

7

6

6

6

8

3

As medidas abaixo, quando não especiﬁcadas em cada linha da tabela, estão expressas
em centímetros.

4

B
B

BRASSOLAR BRASSOLAR BRASSOLAR BRASSOLAR BRASSOLAR

MODELO

Reservatório de água quente (boiler)

200A/8

REGISTRO NO INMETRO

C
E

10

11

12

13

10

10 14 15

Figura 11
G

F
Figura 12

4.5.1 Orientações de montagem
O primeiro passo para montagem do equipamento é pela estrutura de apoio. Para identiﬁcar
cada peça você terá o quadro a seguir com as medidas.
Na parte frontal do boiler estão situadas as juntas de vedação dos tubos de vácuo. Estes
tubos são encaixados nas juntas de vedação manualmente sem utilização de nenhuma
ferramenta. Usar apenas um lubriﬁcante (detergente líquido) para facilitar o encaixe das
borrachas internas de vedação. Ao proceder o encaixe faça com cuidado e caso alguma
junta de vedação desencaixar é necessário que seja novamente encaixada para que haja
vedação.
Este esquema de montagem refere-se ao modelo BRASSOLAR 200A/8. Os outros
modelos podem ter pequenas variações nas quantidades de peças do suporte de apoio
seguindo, basicamente, o mesmo padrão de montagem. Conﬁra as medidas na tabela a
seguir.
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47
266
254
163
105
103
454
297
351

48
127
115
203
118
47,2
212
128
165

48
164
152
203
118
58,4
278,4
190
220

48
240
227
203
118
87,4
389,4
256
302

Estrutura

F

173x21x11

254x21x11

186x21x11

186x21x11

245x21x11

(1Cx)

(1Cx)

(1Cx)

(1Cx)

(1Cx)

Tanque

G

188x50x50

272x50x50

133x51x52

171x51x52

245x51x52

Coletor

H

157x33x14

157x33x14

187x34x24

187x34x24

187x34x24

Estrutura

F

17

20

12,8

13,6

19,2

Tanque

G

23

33

19

23

Coletor

H

33

50

32

41,6

64,2

1
2
3
4

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

5
6

50

50

50

50

50

37

37

38

38

38

170

254

114,5

152

227

254
100

114,5
127

152
162

227
162

Adaptação para telhado (mm)

9
10

170
100
Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Barra de sustentação lateral

11

152

152

181

181

181

Barra Haste lateral inferior)

12

109

109

109

109

109

13
Barra (haste lateral superior)
Base de sustentação do tanque 14
15
Barra traseira de sustenção

50

50

50

50

50

61

61

74

74

74

73

73

73

Peso sem água (kg.)
Peso com água (kg.)
Litragem do Tanque (L)
Litragem Total (L)

H
D

OCP 034

47
181
170
163
105
73
309
200
236

Medidas p/
transporte
(Cx.) - cm

H

310A/12

ØA
B
C
D
E

DIMENSÕES

Figura 09

210A/8

Registro Nº
003150/2018

Figura 10

ØA

170A/6

Registro Nº
003149/2018

9

C

OCP 034

300A/12

Peso
p/
transporte
(Kg.)

Entrada/Saída Auxiliar
Saída de água quente consumo
Entrada Alimentação de água
Saída Suspiro
Barra Haste frontal superior)
Barra (Haste frontal inferior)
Travessa frontal
Base apoio dos tubos de vácuo
Barra em X traseira

7
8

(1Cx)
(2Cx)

42

(1Cx)
(3Cx)

42

(1Cx)
(1Cx)

Registro Nº
003147/2018

(1Cx)
(2Cx)

(1Cx)
(3Cx)

32,6
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Dimensões e pesos

4.4 Esquema De Montagem Coletores Modulares
Figura 07

B

MODELO

BRASSOLAR

BRASSOLAR

15TM/6

20TM/8

BRASSOLAR

30TM/12

REGISTRO
NO INMETRO

A

Registro Nº
002148/2018

DIMENSÕES
(Milímetros - M)

C

A
B
C
D

Peso sem água (kg.)
Peso com água (kg.)
Dimensões ITEM
p/
Estrutura E
Transporte
(Cx) - Em
F
CM e KG Manifold
Coletor

G

Registro Nº
002148/2018

Registro Nº
002148/2018

205
205
160
123
176
176
152
114,5
63
49
102
134
Medidas Peso Medidas
Peso

205
235
176
227
92
194
Medidas
Peso

203x13x11 10,6 203x13x11 10,6
(1cx)
(1cx)

232x13x11 15,9
(1cx)

133x20x20

245x20x20

(1cx)

6,2

172x20x20
(1cx)

6,2

187x34x24 32,5 187x34x24 32,5
(1cx)
(2cx)

(1cx)

9,3

187x34x24 97,5
(3cx)

Orientações de montagem

D

O primeiro passo para montagem do equipamento é pela estrutura de apoio. Para identiﬁcar
cada peça utilize as medidas da página 07.
Na parte frontal do manifold estão situadas as juntas de vedação dos tubos de vácuo. Estes
tubos são encaixados nas juntas de vedação manualmente sem utilização de nenhuma
ferramenta. Usar apenas um lubriﬁcante (detergente líquido) para facilitar o encaixe das
borrachas internas de vedação. Ao proceder o encaixe faça com cuidado e caso alguma
junta de vedação desencaixar é necessário que seja novamente encaixada para que haja
vedação.

1 Base apoio dos tubos
2 Tubo de vácuo
3 Barra lateral 74cm
4 Barra (inclinado)
5 Tubo de Vácuo
G

6 Saída ou entrada de água do coletor

Atenção! Este modelo de coletor solar é de baixa pressão. Não deve ser utilizado em uma pressão
acima de 0,25 bar (2,5 MCA).
Atenção a risco de choque térmico! Evite que os tubos de vácuo sejam expostos ao sol na ausência de
água em seu interior. O início de circulação de água fria no tubo exposto ao sol poderá acarretar danos
com o equipamento.

G

7 Barra Reforço superior 50cm
E

8 Barra Reforço inferior 50cm
9 Barra em X traseira
10 Manifold
11 Travessa frontal 254cm

07

F
Figura 08
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4.6.4 Recomendações de instalação

4.6 Esquema de Interligações dos Modelos Acoplados

Visão de frente
1 2

2

Visão lateral
3

3

4

5

6

7

9

8

B
B

Figura 14
Figura 13

4.6.2 Opção de abastecimento caixa de água comum
Visão de frente
1 2

Visão lateral
4

3

6

11

3 10

Caixa de água

B

2,5 MCA

B

Figura 15

Figura 16

4.6.3 Comparações de tipos de opções de abastecimento

Figura 13

Ÿ Saída de água quente: deverá ser feita com tubulação própria para água quente;
Ÿ Bastão de anodo de magnésio: é opcional e é apenas para ajudar a aumentar a vida
último do equipamento em regiões onde há maior incidência de calcário;
3Ÿ
Registros de manutenção: são opcionais e podem ser usados no momento de uma
possível manutenção preventiva ou corretiva;
4 Ÿ
1
Abastecimento de água no Boiler: quando for feito por meio do tanque auxiliar deverá
ser todo resistente a água quente;
5 Ÿ
Tanque auxiliar (caixa bóia): é opcional e pode ser usado apenas na preferência ou
escolha de não elevar o nível da caixa de água. Veja mais na próxima página;
6 Ÿ
Suspiro: A bitola mínima recomendada para o suspiro é de 22mm e deve ultrapassar a
altura do nível de água do tanque auxiliar ou da caixa de água cerca de 50 a 70 cm.
Recomenda-se utilizar tubulações de material rígido como Cobre para evitar dilatações
com a alta temperatura e não decorra deformações em sua performance ou caso for
feito com CPVC ou outro material maleável com temperatura, é necessária a ﬁxação do
mesmo. Veja mais na próxima página;
7 Ÿ
1
Válvula redutora de pressão: é necessária em locais com grande variação de
pressão, especialmente acima de 40mca, conforme citado acima;
8Ÿ
Abastecimento de água da concessionária: As proximidades da chegada do
abastecimento de água da concessionária ao tanque auxiliar deverá ser feito com
tubulação própria para água quente;
9 Ÿ
1
Extravaso de água - ‘‘ladrão’’: Serve para escoar a sobra de água caso haja alguma
falha na vedação da caixa bóia ou mesmo pelo aumento do volume da água quente no
boiler provocado pelo aquecimento;
10 Ÿ
Cavalete Sifão: deve ser feito com tubulação resistente a água quente sendo que a
mesma deve ser extendida em suas proximidades;
11 Ÿ
Válvula de retenção: é feita sempre que a caixa de água ﬁra estiver com sua
base/fundo abaixo do nível máximo de água do boiler e pode seguir os manuais do
fabricante. Porém, experiências mostram que a instalação da mesma a uma inclinação
de 45° melhora sua efetividade.
1

4.6.1 Opção de abastecimento com tanque auxiliar

ATENÇÃO:
Ÿ Este modelo de equipamento é de baixa pressão. Não deve ser utilizado em uma
pressão acima de 0,25 bar (2,5 MCA);
Ÿ Risco de choque térmico! Evite que os tubos de vácuo sejam expostos ao sol na
ausência de água em seu interior. O início de circulação de água fria no tubo exposto ao
sol poderá acarretar danos ao equipamento;
Ÿ Para instalação das conexões no boiler é extremamente necessário o uso de
ferramentas adequadas. Uma chave de boca número 24 tem o encaixe perfeito no tubo
do boiler. Veja exemplo abaixo:

CUIDADO
1

2

24

24

boiler
Figura 17
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Ÿ

Nota: Os danos no equipamentos
provocados por vazamentos
ocasionados pela imprudência da não
utilização correta das ferramentas
indicadas podem ocasionar na perda
da garantia.

CHAVE 1 - SEGURA O TUBO
CHAVE 2 - APERTA A CONEXÃO

Figura 18
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4.7 Uso do Tanque Auxiliar (Caixa Bóia)
A caixa bóia é um acessório que pode ser usado de forma a facilitar a instalação dos
equipamentos de aquecimento solar considerados de baixa pressão, como é o caso
dos acoplados (ﬁgura 13). A sua função é quebrar a pressão da rede da
concessionária de água e não possui reserva signiﬁcativa de água.
4.8 Recomendações de abastecimento de água
O uso de uma caixa de água única e central para abastecimento do aquecedor solar
e para a casa ajuda a equiparar a carga de pressão nas redes de água quente e fria.
Isso permite maior facilidade na mistura de água quente e fria.
Procure usar caixas de abastecimento em que permita maior reserva de água. Isso
evita a falta de água em seu aquecedor solar.
Evite usar a caixa bóia onde há grande variação de pressão da rede de
abastecimento de água já que a mesma possui o limite de 4 bar (40MCA) para
pressão. Neste caso, o indicado é usar o abastecimento por meio de uma caixa de
água especíﬁca para isso.
4.9 Desvio hidráulico de água do suspiro e do tanque auxiliar
A sobra de água ocorrida pelo excesso de temperatura e expansão da água é
expelida pelo suspiro ou até mesmo pelo ‘ladrão’ do tanque auxiliar. Em alguns
casos de pouco uso do aquecedor solar podem haver desperdícios de água. Uma
técnica que pode ser usada para evitar o desperdício é o desvio hidráulico do
suspiro (ﬁgura 19). Deve-se usar preferencialmente tubulações resistentes à água
quente para proceder a instalação do desvio. *A caixa de água utilizada para
receber o desvio pode até ser a mesma de utilizada no abastecimento geral da casa.
Apesar de a água sair quente do aquecedor, o volume de água expelido pelo suspiro
ou pelo tanque auxiliar é pouco representativo quanto ao volume da caixa de água.
Flexionando a bóia da caixa de água para baixo, abaixe o nível da caixa de água
para que a mesma trabalhe com possibilidade de aumento da sua reserva. Deixe
livre um ‘ladrão’ na caixa de água.
Atenção: Nunca fazer desvio hidráulico de água do suspiro sem deixar saída livre
para cima. Nunca utilize qualquer desvio na ponta do suspiro para atrapalhar a
saída de água e entrada e saída de ar (ﬁgura 20).
Desvio hidráulico do suspiro
Suspiro

5) ANTES DE CONTATAR O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
VERIFIQUE:
Baixo rendimento do sistema solar:
- Sujeira acumulada na superfície dos tubos de vácuo dos coletores. Limpar
periodicamente os coletores;
- Coletores com desvios exagerados em relação ao Norte ou inclinação abaixo do
mínimo recomendável para o local;
- Sombras provocadas por vegetação próxima;
- Veriﬁcar se os misturadores das duchas higiênicas não estão abertos;
- Vazão/ Pressão nos pontos de consumo elevado, necessário colocar um redutor de
Vazão/ Pressão;
- Sifonagem ou excesso de conexões na interligação entre o reservatório solar e os
coletores causando formação de bolsas de ar;
- Sistema incompatível com as necessidades de consumo.
Vazamento de água
- Veriﬁcar se é proveniente de conexão ou instalação hidráulica.
- Se for na Caixa Bóia é provável que o seu reparo de vedação esteja desgastado ou
com algum acúmulo de detritos. Neste caso é necessária manutenção corretiva de
troca do reparo ou sua limpeza.
- Em todos os casos de vazamentos, tire fotos e faça um pequeno vídeo pois serão
úteis na identiﬁcação prévia da questão ao comunicar a assistência técnica.
Pressão nos pontos de consumo insuﬁciente:
- Caixa d'água fria baixa. A caixa d'água deverá estar acima do reservatório térmico
no mínimo 0,10m;
- Se não for possível elevar a caixa d'água fria, aumentar o Ø da tubulação de água
fria que alimenta o aquecedor;
- Eliminar ao máximo as curvaturas ou excesso de conexões na hidráulica, quanto
mais curvas e conexões, maiores as perdas de carga, diminuindo a pressão ﬁnal dos
pontos de consumo;
- Falta de respiro na tubulação de água quente ou respiro mal posicionado
(instalação baixa pressão).

Desvio hidráulico do tanque auxiliar

Caixa de água
da casa

Suspiro

Boiler
Boiler

Figura 19

Falta de água nos pontos de consumo
- Falta de água na rede de abastecimento de água;
- Entupimento da entrada de água por detritos provindos da água, especialmente
quando o abastecimento do equipamento é feito por tanque auxiliar (caixa bóia).

Figura 20

*Veriﬁque antes os requisitos de garantia da sua caixa de água.
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CERTIFICADO DE GARANTIA (página 1 de 2)

A Brassolar garante os produtos de sua fabricação conforme descrito neste Certiﬁcado de Garantia,
pelos prazos especiﬁcados no mesmo e a partir da data da sua entrega contra qualquer defeito de
fabricação, desde que reclamado imediatamente após sua constatação e os produtos tenham sido
instalados conforme instruções do MANUAL DO USUÁRIO que acompanha o equipamento.
Esta garantia não se estende aos vidros dos coletores solar bem como cores e tonalidades dos
materiais e das tintas utilizadas nos produtos, danos causados por queda ou acidentes no transporte e
danos com a aparência desde que não comprometam a funcionalidade e segurança do mesmo. Esses
e outros acessórios terão suas garantias de acordo com os termos dos respectivos fabricantes.
A Brassolar terá até 30 dias, a partir da reclamação para sanar o problema do reclamante.
Nenhum ponto de vendas ou representante está autorizado a fazer exceções desta garantia, ou
assumir compromissos em nome da Brassolar.
Nota do Fabricante: Os produtos apresentados como acessórios têm a garantia de 01 ano a partir da
sua entrega.
Ao adquirir os produtos da Brassolar o consumidor está se comprometendo a seguir suas normas de
instalação e conservação do produto descritas no manual do usuário. Para dirimir quaisquer dúvidas
e/ou divergências dos presentes termos, ﬁca eleito o foro da comarca de Belo Horizonte/MG.
Assegura-se aos aparelhos comercializados pela Brassolar a garantia conforme discriminado abaixo,
desde que obedecidas todas as normas especíﬁcas e recomendações neste certiﬁcado. As
obrigações decorrentes desta garantia só serão cumpridas quando o conserto for efetuado na fábrica
da BRASSOLAR por técnicos da própria empresa ou assistência técnica credenciada, e quando
forem enquadrados como “vício oculto” de acordo com o código de defesa do consumidor.
Esta garantia não cobre despesas de fretes, embalagens, deslocamento de técnicos, remoção e
reinstalação de equipamentos, serviços de assistência técnica, desgaste natural de peças
ocasionadas pelo uso e corrosão ocasionada por elementos nocivos a metais presentes na água.
Reclamações e solicitações somente serão aceitas pela BRASSOLAR mediante registro formal das
mesmas por parte do consumidor pelo email qualidade@brassolar.com.br ou pelo formulário
disponível no site www.brassolar.com.br/contato. É indispensável o envio da cópia da NOTA FISCAL
do produto em nome do consumidor ﬁnal e fotos da instalação do mesmo. Todas as análises realizadas
pela fábrica serão eliminadas, restando apenas a documentação da equipe de qualidade que
comprovem os testes realizados.
TEMPO DE GARANTIA.
1) Garantia legal: 03 meses
2) Garantia contratual: Só ocorrerá se for deﬁnido prazo pelo vendedor ou distribuidor representante
em documento à parte que poderá ser fornecido ao cliente no ato da compra ou entrega do produto. A
garantia contratual não é de fornecimento obrigatório, mas quando fornecida é complementar à legal
mediante condições estabelecidas pela BRASSOLAR neste Certiﬁcado de Garantia.
ATENÇÃO: Esta garantia está condicionada à validação da BRASSOLAR e só será fornecida pela
empresa caso seja querida pelo consumidor no prazo máximo de preenchimento de 10 dias corridos
após recebimento do produto, por meio do preenchimento de formulário no endereço eletrônico
disponível em www.brassolar.com.br/garantia. Após recebimento das informações do formulário, a
validação da garantia é feita mediante envio de aviso do fabricante exclusivamente por email.

CERTIFICADO DE GARANTIA (página 2 de 2)
SITUAÇÕES DE PERDA DA GARANTIA:
· Quando o aparelho for exposto a ambientes e/ou águas agressivos; (VIDE MANUAL DO
USUÁRIO);
· Quando a instalação não obedecer ás instruções constantes no manual que acompanha o produto;
· Quando não seguidas ás normas técnicas da ABNT para instalação do produto;
· Quando a instalação e manutenção não forem efetuadas por proﬁssional habilitado ou credenciado
pela Brassolar;
· Quando houver indícios de acidentes, descuido ou negligência no manuseio do equipamento;
· Quando o equipamento tenha funcionado em desacordo com as instruções do fabricante contidas no
manual/ etiquetas que acompanham o equipamento;
· Quando o dano for provocado por curto circuito, queda ou sobrecarga de tensão na rede elétrica;
· Quando a Nota Fiscal de compra tiver alterada ou rasurada;
· Quando o equipamento sofrer qualquer violação ou rompimento em suas peças por parte do pessoas
ou proﬁssional que não seja habilitado ou credenciado pela Brassolar;
· Danos causados por casos fortuitos ou força maior, agentes naturais como vendavais, inundações,
desmoronamentos, quedas de raios, entre outros;
· Uso em rede hidráulica com pressão acima da especiﬁcada no equipamento ou que conste “golpes de
aríete”(variação brusca da pressão);
· Utilização de água com composição físico-química que ataque internamente o equipamento;
Observações:
A presente garantia somente se efetivará nos seguintes casos:
* Após validação da garantia emitida pela Brassolar e após recebimento de todos os dados
preenchidos pelo cliente em formulário no site, conforme item 2 do tempo de garantia;
* Nos casos em que não haja situações de perda da garantia, conforme citado acima.
- As informações que acompanham o produto (manual, embalagem, etiquetas e marcações), além do
produto em si estão sujeitos a alterações sem prévio aviso do fabricante. E como trata- se de uma
garantia de longa duração a troca ou reposição de peças e/ou partes do equipamento poderão ser de
modelos similares ao adquirido.

