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I - Introdução
Prezado (a),

Você acabou de adquirir um aquecedor solar AquaKent com tecnologia de tubos a vácuo.
Leia com atenção este guia, o qual é parte integrante do seu produto e guarde-o para posterior consulta.
Nele você encontrará todas as informações relacionadas à montagem e instalação, bem como o programa de manutenção
periódica, procedimentos essenciais para atingir o máximo desempenho e durabilidade do seu produto.

IMPORTANTE
ESTE EQUIPAMENTO PODERÁ ATINGIR TEMPERATURAS ACIMA DE 90º C.
PARA DIRIMIR RISCOS DE QUEIMADURAS, RECOMENDAMOS A LEITURA DESTE MANUAL,
QUE A INSTALAÇÃO SEJA REALIZADO POR TÉCNICOS HABILITADOS E TREINADOS,
INSTALAÇÃO DE VÁLVULA MISTURADORA DE ÁGUA QUENTE/FRIA.
SEMPRE QUE FOR UTILIZAR ÁGUA QUENTE RECOMENDAMOS
ABRIR PRIMEIRAMENTE O REGISTRO DE ÁGUA FRIA NO PONTO DE CONSUMO.
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II - Informações Importantes
• Por se tratar de equipamento de energia, não deve ser manuseado por crianças.
• Não aplique ou utilize produtos químicos como thiner, gasolina, inseticidas perto do equipamento, pois estes
agentes podem causar danos ao aquecedor.
• Não introduza objetos no aparelho pelas aberturas de alimentação elétrica e circulação de água. Isto poderá
danificar o aparelho e causar acidentes.
• Não coloque pesos, não pise, não apoie ou coloque objetos sobre os tubos ou sobre o aquecedor.
• Observe os valores máximos de pressão de trabalho que constam na etiqueta do coletor solar.
• O sistema JAMP de aquecimento solar pode atingir temperaturas próximas a 100°C, desta forma a seleção do
material das tubulações e conexões deve levar em conta esta informação.
• Quando do uso de água de poço ou de caminhão pipa, certificar-se da qualidade da água, devendo ser potável,
livre de sedimentos e coliformes fecais e outros micro-elementos que poderão gerar colônias de micróbios e
bacilos, entupimentos no aquecedor, sendo altamente danoso. A água que alimenta o aquecedor solar deve
atender aos padrões de potabilidade definidas pelos órgãos de saneamento como:
PH -------------------- 6,0 a 8,5
Cloro livre ---------- 2,0 mg/L (valor máximo permitido)
Dureza cálcica --- 500 mg/L (valor máximo permitido)
– Projeto e Instalação.
• Durante o projeto e instalação, observar a norma NBR 15569 – Sistema de aquecimento solar de água em
circuito direto.
• Durante a instalação ou até que o sistema esteja com a carga completa de água, os tubos de vidro deverão ser
mantidos cobertos. O superaquecimento dos componentes internos, devido à elevada eficiência na absorção
da radiação solar, poderá provocar trincas nos vidros ou queimar as vedações. Sugerimos se disponível, utilizar
as embalagens de papelão da caixa do reservatório e dos tubos para cobrir os tubos.
• É recomendável drenar o sistema quando não houver previsão de consumo de água quente por longos períodos
tendo o registro de entrada de água fria fechado.
• Para este caso, período superior a 30 dias sem consumo, tendo o registro (válvula) de entrada de água fria
fechado, para o reabastecimento do sistema deverá ocorrer somente no início do dia (antes da nascente do
sol), evitando dessa forma choque térmico nos tubos que poderá estar vazio com elevada temperatura em
contato com a água fria que estará enchendo o sistema, poderá causar a quebrar os tubos.
• As tubulações de interligação coletor(es)/reservatório deve ser feita com material que resista a temperaturas
superiores a 100°C. Exemplo: Cobre ou PEX (Polietileno Reticulado).
• Sugerimos também a utilização de uma válvula misturadora de água quente/fria na saída do reservatório
térmico, evitando acidentes, como queimaduras na pele ou derretimento da tubulação, quando feita em plástico.
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III - Procedimentos de Montagem
ATENÇÃO: REALIZE TODOS OS PROCEDIMENTOS POSSÍVEIS NA ALTURA DO CHÃO, POIS DESTA MANEIRA
MINIMIZA-SE O TEMPO DE TRABALHO EM ALTURA.
Ferramentas utilizadas: 2 (duas) chaves de boca de 14mm (9/16”).

LISTA DE PEÇAS
Ítem

10

20

30

40

*50

*60

70

Imagem

Título

Quantidade

Código

Pé frontal

2 (AK180)
2 (AK240)
3 (AK360)

AKA PFN 000

Suporte de tubos

1 (AK180)
1 (AK240)
1 (AK360)

AKA STN 012
AKA STN 016
AKA STN 024

Barra transversal

Barra anti-jogo

Pé posterior
inferior (maior)
*Item opcional

Pé posterior
superior (menor)
*Item opcional

Calço

SEM PERNAS
(SP)

COM PERNAS
(CP)

1 (AK180)
1 (AK240)
1 (AK360)

2 (AK180)
2 (AK240)
2 (AK360)

SEM PERNAS
(SP)

COM PERNAS
(CP)

2 (AK180)
2 (AK240)
2 (AK360)

6 (AK180)
6 (AK240)
9 (AK360)

SEM PERNAS
(SP)

COM PERNAS
(CP)

2 (AK180)
2 (AK240)
3 (AK360)

2 (AK180)
2 (AK240)
3 (AK360)

SEM PERNAS
(SP)

COM PERNAS
(CP)

2 (AK180)
2 (AK240)
3 (AK360)

2 (AK180)
2 (AK240)
3 (AK360)

4 (AK180)
4 (AK240)
6 (AK360)

AKA BTN 012
AKA BTN 016
AKA BTN 024

AKA BAJ 000
AKA BAJ 000
AKA BAJ 000

AKA PPN 000
AKA PPN 000
AKA PPN 000

AKA PPN 000
AKA PPN 000
AKA PPN 000

AKA CFX 000
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80

Suporte do
reservatório

2 (AK180)
2 (AK240)
3 (AK360)

AKA SRN 000

90

Reservatório
térmico

1 (AK180)
1 (AK240)
1 (AK360)

AK 180 BOILER
AK 240 BOILER
AK 360 BOILER

100

Tubo de vidro

12 (AK180)
16 (AK240)
24 (AK360)

AKATVS 001

110

Anel de vedação
(guarda pó)

12 (AK180)
16 (AK240)
24 (AK360)

AKA AVD 000

120

Suporte de apoio
do tubo

12 (AK180)

AKA SAT 000

130

Parafuso
sextavado

12 (AK180)
16 (AK240)
24 (AK360)

AKA PSX 001

140

Porca sextavada

12 (AK180)
16 (AK240)
24 (AK360)

AKA POS 000

Arruela

12 (AK180)
16 (AK240)
24 (AK360)

AKA POS 000

150
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160

Tanque quebra
pressão

1 (AK180)
1 (AK240)
1 (AK360)

AKA TAN 000

170

Cinta de
travamento

1 (AK180)
1 (AK240)
1 (AK360)

AKA CTB 000

180

Espigão rosca
macho

1 (AK180)
1 (AK240)
1 (AK360)

AKA ECF 000

190

Boia do tanque
quebra pressão

1 (AK180)
1 (AK240)
1 (AK360)

AKA BLT 001

200

Flange caixa
d’água

1 (AK180)
1 (AK240)
1 (AK360)

AKA FCD 000

210

Mangueira

1m

AKA MAN 000

220

Abraçadeira

2 (AK180)
2 (AK240)
2 (AK360)

AKA AMT 000

230

Joelho rosca
fêmea

1 (AK180)
1 (AK240)
1 (AK360)

AKA JRF 000
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1 - SEQUÊNCIA DE MONTAGEM PARA AQUECEDORES ACOPLADOS AK180, AK240 E AK360
1º

2º

3º

4º

5º

6º

9º

10º

PASSO

PASSO

8º

PASSO

PASSO

7º

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

1°) Fixe o suporte de tubos (20) nos pés frontais (10) com os parafusos (130), porcas (140) e arruelas (150).

AK 180 / AK 240

AK 360

1º

2º

3º

4º

5º

6º

9º

10º

PASSO

PASSO

8º

PASSO

PASSO

7º

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

2°) Fixe a barra transversal (30) nos pés frontais (10) com os parafusos (130), porcas (140) e arruelas (150).
AK 180 / AK 240

AK 360
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1º

2º

3º

4º

5º

6º

9º

10º

PASSO

PASSO

8º

PASSO

PASSO

7º

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

3°) Fixe as barras anti jogo (40) nos pés frontais (10) e na barra transversal (30) com os parafusos (130), porcas
(140) e arruelas (150).

AK 180 / AK 240

AK 360

AQUECEDOR OPÇÃO SEM PERNAS: VÁ PARA O PASSO Nº 10
1º

2º

3º

4º

5º

6º

8º

9º

10º

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

7º

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

4°) Fixe os pés posteriores inferiores *(50) aos pés posteriores superiores *(60) com os parafusos (130), porcas (140) e
arruelas (150). Aquecedor opção com pernas.
AK 180 / AK 240

AK 360
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1º

2º

3º

4º

5º

6º

9º

10º

PASSO

PASSO

8º

PASSO

PASSO

7º

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

5°) Fixe os pés posteriores *(60) nos pés frontais (10) com os parafusos (130), porcas (140) e arruelas (150).
Aquecedor opção com pernas.
AK 180 / AK 240

AK 360

1º

2º

3º

4º

5º

6º

9º

10º

PASSO

PASSO

8º

PASSO

PASSO

7º

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

6°) Fixe as barras anti-jogo (40) nos pés frontais (10) e nos pés posteriores *(50) com os parafusos (130), porcas (140)
e arruelas (150). Aquecedor opção com pernas.
AK 180 / AK 240

AK 360
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1º

2º

3º

4º

5º

6º

9º

10º

PASSO

PASSO

8º

PASSO

PASSO

7º

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

7°) Fixe a barra transversal (30) nos pés posteriores *(50) com os parafusos (130), porcas (140) e arruelas (150).
Aquecedor opção com pernas.

AK 180 / AK 240

AK 360

1º

2º

3º

4º

5º

6º

8º

9º

10º

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

7º

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

8°) Fixe as barras anti jogo (40) nos pés posteriores *(50) e na barra transversal (30) com os parafusos (130), porcas
(140) e arruelas (150). Aquecedor opção com pernas.
AK 180 / AK 240

AK 360
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1º

2º

3º

4º

5º

6º

9º

10º

PASSO

PASSO

8º

PASSO

PASSO

7º

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

9°) Fixe a chapa de fixação (70) nos pés posteriores *(50) com os parafusos (130), porcas (140) e arruelas (150). Fixe
a chapa de fixação (70) nos pés frontais (10) Aquecedor opção com pernas.
AK 180 / AK 240

AK 360

1º

2º

3º

4º

5º

6º

8º

9º

10º

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

7º

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

10°) Encaixe o suporte do reservatório (80) no reservatório (90) com as porcas (140). Deixe folga nas porcas para
ajuste posterior.
AK 180 / AK 240

AK 360
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11º

12º

13º

14º

15º

16º

19º

20º

PASSO

PASSO

18º

PASSO

PASSO

17º

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

11°) Fixe o suporte do reservatório (80) já com o reservatório (90) fixado, nos pés frontais (10) com os parafusos (130)
porcas (140) e arruelas (150) para os modelos AK 180 e AK 240. Para o modelo AK 360 fixe o suporte do reservatório
(80) no pé frontal (10) central, fixe os suportes do reservatório (80) já com o reservatório fixado nos pés frontais (10)
laterais com os parafusos (130) porcas (140) e arruelas (150). Aquecedor opção com pernas.
AK 180 / AK 240

AK 360

11º

12º

13º

14º

15º

16º

19º

20º

PASSO

PASSO

18º

PASSO

PASSO

17º

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

12°) Fixe o suporte do reservatório (80) já com o reservatório (90) fixado, nos pés frontais (10) com os parafusos (130)
porcas (140) e arruelas (150) para os modelos AK 180 e AK 240. Para o modelo AK 360 fixe o suporte do reservatório
(80) no pé frontal (10) central, fixe os suportes do reservatório (80) já com o reservatório fixado, nos pés frontais (10)
laterais com os parafusos (130) porcas (140) e arruelas (150). Aquecedor opção sem pernas.
AK 180 / AK 240

AK 360
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11º

12º

13º

14º

15º

16º

19º

20º

PASSO

PASSO

18º

PASSO

PASSO

17º

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

13°) Lubrifique

a parte superior dos tubos (100) (bocal aberto do tubo) com

detergente líquido ou vaselina sólida.
Encaixe o anel de vedação (100) na parte superior dos tubos, já lubrificados, sempre antes de fixá-los no reservatório

térmico.
Observação: ao encaixar o anel de vedação no tubo, empurre-o aproximadamente uns 20 cm da borda do tubo,
para que tenha espaço suficiente do tubo para inserir no reservatório.
Encaixe a parte superior no reservatório com cuidado até que seja possível puxar o tubo para baixo, apoiandoo ao suporte de apoio do tubo (110), suporte de tubos (20).
Repita este procedimento para todos os tubos.
Observação: O suporte de apoio do tubo (120) é usado somente no aquecedor AK 180
AK 180

AK 240 / AK 360

ATENÇÃO: MESMO OS TUBOS SENDO FABRICADOS EM BOROSILICATO, PODEM QUEBRAR QUANDO
MANUSEADOS INCORRETAMENTE.
CUIDADO AO RETIRÁ-LOS DAS CAIXAS.
CUIDADO NA MONTAGEM SOBRE A ESTRUTURA E NO ENCAIXE COM O MANIFOLD OU RESERVATÓRIO
TÉRMICO. NÃO UTILIZE FERRAMENTAS. MANUSEI-OS APENAS COM AS MÃOS.
NÃO APOIE NADA SOBRE OS TUBOS. NÃO APOIE A PONTA DO TUBO.
AO TERMINAR A MONTAGEM A MONTAGEM, CUBRA OS TUBOS COM UMA LONA OU COM O PAPELÃO DAS
CAIXAS.
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11º

12º

13º

14º

15º

16º

19º

20º

PASSO

PASSO

18º

PASSO

PASSO

17º

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

14°) Trave o tanque quebra pressão (160) no reservatório térmico (90) com a cinta de travamento (170), após o conjunto
travado, insira a flange caixa d’água (200) no tanque quebra pressão fixando-o no furo inferior da lateral do tanque quebra
pressão (160) em seguida insira a boia (190) no tanque quebra pressão fixando-a no furo superior da lateral do tanque
quebra pressão (160). Rosqueie espigão rosca macho (180) na flange caixa d’água (200). Rosqueie o cotovelo rosca
fêmea (230) no conector de inox na superfície externa inferior do reservatório térmico (90), rosqueie o outro espigão
rosca macho (180). Conecte uma extremidade da mangueira (210) ao espigão já fixado no tanque quebra pressão e a
outra extremidade conecte ao espigão já rosqueado no cotovelo rosca fêmea, trave a mangueira nos espigões com as
abraçadeiras (220).
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2 Sistema montado com suas dimensões
A AK180

Figura 1: AK180 SP montado e dimensões

Figura 2: AK180 CP montado e dimensões

B AK240

Figura 3: AK240 SP montado e dimensões

Figura 4: AK240 CP montado e dimensões
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C AK360

Figura 5: AK360 SP montado e dimensões

Figura 6: AK360 CP montado e dimensões
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IV - Procedimento de Instalação
•

O melhor posicionamento dos equipamentos representará o máximo rendimento.

•

Identifique a localização das prumadas, ponto de abastecimento de água fria e ponto de entrega de água
quente.

•

O reservatório térmico, primeira parte do equipamento a ser instalada, deverá ficar o mais próximo possível
do ponto principal de consumo, como por exemplo, o banheiro. Atendendo a essa orientação, a água quente
estará disponível mais rápido para o banho, evitando desperdício.

•

É necessário verificar se o local que acomodará o equipamento suportará toda sua carga.

•

É importante posicionar o aquecedor solar para o norte geográfico para que tenha o melhor aproveitamento
da irradiação.

•

Finalizada esta etapa, é possível fazer uma relação dos materiais para a instalação.

•

As tubulações devem ser apropriadas para água quente.

O desempenho de seu aquecedor está diretamente relacionado com o local de instalação. Para escolher
este local observe as dimensões do aparelho e algumas características importantes:

•

Local de fácil acesso para que a instalação possa ser inspecionada de acordo com o Plano de Manutenção
Preventiva.

•

O reservatório térmico deve ser colocado em uma base plana nivelada para não prejudicar a circulação de
água e para distribuir seu peso ao longo de todo o seu comprimento corretamente. Esta base deve possuir
ainda um sistema de escoamento e impermeabilização para direcionar a água quente proveniente de uma
eventual manutenção ou até mesmo de um vazamento, evitando danos às instalações e possíveis
ferimentos aos usuários.

•

Durante o projeto e instalação, observar a norma NBR 15569 – Sistema de aquecimento solar de água em
circuito direto– Projeto e Instalação.

•

Verificar as características da fonte de energia elétrica como tensão de alimentação compatível com o
equipamento, quadro de comando, corrente dos disjuntores compatível com o equipamento, bitola e estado
de conservação dos cabos de ligação, uso de DR.

•

Verificar a instalação de tubulações de água fria/quentes existentes, bem como sua adequação no tocante a
dimensões, isolamento térmico, conexões para admissão, saída e dreno de água.

•

Observar que exista distância de no mínimo 3m entre o sistema de aquecimento solar e a rede pública de
distribuição de energia elétrica.
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•

Verificar se a orientação do local de instalação dos coletores está para o Norte geográfico ou se o desvio
existente está conforme recomendado (desvio máximo de até +/-30º). Verificar o ângulo de inclinação dos
coletores solares que deve preferencialmente ser da latitude do local, acrescido de 10º.

Figura 7: Orientação do(s) coletor(es)
•

Instalar o aquecedor solar em área que não haja possíveis sombreamentos devido a construções vizinhas,
árvores, obstáculos ou o próprio telhado, pois isto compromete sua eficiência.

•

Verificar se há condições estruturais mínimas para onde o peso do aquecedor, respectivos suportes,
reservatórios e caixas d’água serão transportados e instalados. (Vide ficha técnica no Apêndice 1).

•

Verificar as condições de acesso ao aquecedor solar para realização da instalação e posterior manutenção e
limpeza, caso seja necessário, se existem condições para transporte vertical.

•

Identificar todo o material que possa ser necessário na instalação.

•

Verificar se a pressão do ponto de alimentação hidráulica do sistema de aquecimento solar é compatível com
as características dos produtos a serem instalados. (Vide ficha técnica no Apêndice 1).

•

Verificar origem e qualidade do abastecimento de água fria.

No caso de identificação de não atendimento das condições de instalação, o instalador deve comunicar
ao usuário, projetistas e/ou fornecedor do sistema de aquecimento solar, para que sejam providenciadas
as correções necessárias que possibilitem a sua correta instalação e operação.
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V - Segurança no Trabalho
A segurança do trabalho é um assunto muito importante em instalações de sistemas de aquecimento solar que
envolve trabalhos em altura, em instalações elétricas e espaços confinados.
Para ter uma instalação confiável e segura devem-se seguir as Normas Regulamentadoras, publicadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego:
• NR 01 – Disposições Gerais.
• NR 06 – Equipamentos de proteção individual - EPI
• NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade
• NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
• NR 21 - Trabalho a Céu Aberto
Vale lembrar que é obrigatório por lei seguir as Normas Regulamentadoras.

A instalação deverá ser feita por profissionais qualificados autorizados pela JAMP
e com equipamentos de segurança adequados para cada situação.
VI - Hidráulica
3 Válvula Misturadora água quente/fria (ítem opcional)
Código JDLMV1/2 - conexão 1/2”
Os aquecedores AquaKent possuem grande eficiência, podendo atingir temperaturas próximas de 100°C.
Desta maneira recomendamos utilizar uma válvula misturadora água fria/quente na saída de água quente do
reservatório térmico, conforme ilustração abaixo:

Figura 8: Identificação das conexões
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OBSERVAÇÃO: A ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA NO PONTO DE CONSUMO NÃO PODE SER DIRETA
DA REDE PÚBLICA, POISA PRESSÃO PODE SER SUPERIOR AO DA ÁGUA QUENTE. DESTA MANEIRA,
NÃO HAVERÁ MISTURA NO PONTO DE CONSUMO. FAÇA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DA
CAIXA D’ÁGUA, TENDO ASSIM, UMA PRESSÃO EQUALIZADA NO SISTEMA.
CUIDADO: É IMPORTANTE INSTALAR O RESERVATÓRIO TÉRMICO NO MESMO NÍVEL DA CAIXA
D´ÁGUA PARA TER UMAMISTURA DE ÁGUA QUENTE/FRIA ADEQUADA.
Conforme informado anteriormente neste manual, os aquecedores AquaKent atingem temperaturas próximas
de 100°C, exigindo o uso de tubulação que suporte tais temperaturas.
Materiais: cobre ou PEX (Polietileno Reticulado).
Caso a instalação hidráulica de água quente não seja feita de material resistente a temperaturas próximas de
100°C, opte pela instalação de uma válvula misturadora água fria/quente, na saída do reservatório
térmico, pois desta forma a água sai da válvula misturada com temperatura menor.
Mesmo assim, é importante utilizar um dos materiais citados acima entre a saída do reservatório e a entrada da
válvula.
Para evitar danos à tubulação devido ao possível retorno de água quente utilize cerca de 1 metro de tubulação
de cobre ou PEX na alimentação de água fria da válvula misturadora e da saída da água misturada.
Veja a ilustração abaixo:

Figura 9: Materiais das tubulações
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D - Regulagem da válvula misturadora água quente/fria (ítem opcional)
A válvula misturadora água quente/fria possui regulagem com numerações. A regulagem começa na marcação “MIN”,
sendo a entrada total de água fria, e a marcação final “MAX”, onde a entrada é total de água quente.

No intervalo destas marcações, a regulagem é numerada de 1 a 7. Seguindo estas marcações, cada regulagem
significa 12,5% de água quente. Desta maneira indicamos que a válvula misturadora água quente/fria esteja
no máximo entre as marcações de números “5” e “6” para evitar acidentes de queimadura ou danos na
tubulação.

Segue abaixo a porcentagem de água quente que cada marcação representa:

Marcação

Porcentagem de águaquente

MIN

0%

1

12,5%

2

25%

3

37,5%

4

50%

5

62,5%

6

75%

7

87,5%

MAX

100%

É importante fazer o isolamento térmico da tubulação de água quente para minimizar as perdas. Os materiais
que podem ser utilizados são lã de rocha, lã de vidro ou espuma de poliuretano.
Caso a tubulação esteja exposta às condições do tempo, é necessário protegê-la com material resistente aos
raios UV e à chuva. Materiais que podem ser utilizados: fita aluminizada, fita de alumínio ou alumínio corrugado.
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4 - Conexões

Figura 10: Dimensões das conexões

5 - Instalação do respiro
O respiro é um item extremamente importante em seu equipamento. Através dele, é possível equalizar a
pressão interna do reservatório térmico, permitindo a entrada ou saída de ar. Desta maneira evitam-se
deformações por vácuo.
Para ser efetivo, o respiro deve ultrapassar, no mínimo, 20 cm o nível da caixa d’água e recomenda-se instalálo com sua saída voltada para baixo para evitar entrada de partículas, conforme ilustração a baixo:

Figura 11: Respiro
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VII Outros componentes
A linha de aquecedores solares AquaKent possui entradas para receber outros componentes, tais como:
sistema de controle e resistência elétrica para aquecimento e controle complementar (por exemplo, caso de
períodos de pouca irradiação solar).

Componentes elétricos
• A instalação de componentes elétricos deve ser realizada por técnico capacitado, seguindo a NR 10 –
Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

A Resistência elétrica, termostato, controlador e aquecedor a gás.
A instalação e configuração destes componentes devem seguir as instruções do fabricante.

VIII – Manutenção Preventiva
•

Os tubos de vidro devem permanecer razoavelmente limpos, recomenda-se lavá-los a cada 6 meses
(dependendo do local) sempre nos períodos sem Sol para evitar choques térmicos. Em regiões litorâneas a
limpeza deve ser intensificada para evitar corrosão das partes metálicas, como suportes e reservatório
térmico.

•

Não aplique álcool ou solventes, utilize água e sabão neutro.

•

Inspeção periódica a cada 12 meses dos componentes elétricos e cabos de interligação, compreendendo
teste de isolação ôhmica da fiação, limpeza e inspeção nas ligações do disjuntor e na entrada do controlador.
(QUANDO HOUVER ALGUM COMPONENTE ELÉTRICO INSTALADO).

•

Verificar a qualidade das conexões elétricas e reforçando os parafusos, em intervalos de um ano. (QUANDO
HOUVER ALGUM COMPONENTE ELÉTRICO INSTALADO).

•

Inspeção periódica do sistema de fixação e suporte dos componentes do aquecedor solar.

•

Verificar a instalação dos parafusos de fixação e se necessário reforçá-los ou trocá-los, em intervalos de um
ano.

•

Verificar o funcionamento do sistema de aquecimento auxiliar e as suas conexões em períodos de seis meses.
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IX – Lista de problemas, possíveis causas e soluções
Problema

Checar
Tubos de vidro

Solução

Tubo de vidro danificado

Trocar tubo de vidro

Registros do reservatório
fechados

Abrir registros

Registros do reservatório
danificados

Substituir registros

Registro entupido

Retirar e limpar registro

Inclinação das
tubulações

Ar no circuito hidráulico

Retirar o ar do circuito
hidráulico

Tubulação de
distribuição

Vazamento

Localizar e reparar o
vazamento

Aquecedora uxiliar
elétrico

*

*

Aquecedor auxiliar a gás

*

*

Bomba de circulação

Bomba danificada

Reparar ou substituir

Sensores de temperatura

Sensores danificados

Reparar ou substituir

Controlador eletrônico de

Controlador desconfigurado

Configurar

temperatura

Controlador danificado

Reparar ou substituir

Usuário(s)
Dimensionamento

Consumo excessivo
Sistema superdimensionado

Checar dimensionamento
Checar dimensionamento

Usuários

Sem consumo de água quente

Escoar parte da água
quente do reservatório

Válvula misturadora

Desregulada

Regular válvula

Tubo coletor

Tubo coletor danificado

Substituir

Conexões

Conexões defeituosas

Reparar ou substituir

Reservatório térmico

Reservatório térmico
danificado

Reparar ou substituir

Reservatório térmico

Reservatório térmico

Reparar ou substituir

Registros

Falta de água quente

CausaProvável

Água muito quente
Água quente/fria

Vazamento de água
Pelo telhado

*Verificar o manual de reparo do fabricante.
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X - Apêndice
6 – Ficha técnica
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Figura 12: AK180
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Figura 13: AK240
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Figura 14: AK360
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7 – Garantia
JAMP

Aquecedor Solar de Água – Condições de Garantia

Prazo de Garantia

12 meses de garantia

Início da Cobertura

Válido a partir da data de entrega do produto

Concessão da Garantia

• A comunicação de eventuais problemas deve ser feita imediata e diretamente a
JAMP ou rede autorizada.
• A JAMP se responsabiliza por qualquer reparo necessário decorrente de falhas
materiais ou fabricação, dentro do prazo de garantia, desde que a empresa ou
técnico da rede autorizada JAMP não constate avaria em razão do mau uso do
aquecedor.
• As peças substituídas em garantia são de propriedade da JAMP.
• Se o aquecedor não for corretamente utilizado, a responsabilidade pela
garantia do produto fica excluída nos termos do artigo 12, § 3°, inciso 11, do
Código de Defesa do Consumidor.
• A troca de uma peça dentro do período de garantia não altera o prazo original
de garantia com validade a partir da data de entrega do aquecedor.
• A JAMP não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir por sua conta
qualquer outra responsabilidade quanto à garantia desse produto.
• A garantia não abrange vícios e acidentes de consumo decorrentes de
instalação, remoção, reinstalação ou manutenção inadequada e realizada por
pessoas não autorizadas pela JAMP.
• A JAMP não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos
ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito mediante
comunicação dirigida à JAMP por qualquer meio de ciência inequívoca.
• Esta garantia só é válida mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra.
• O produto somente poderá ser instalado por um técnico autorizado JAMP,
conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o
produto, sob pena de perda da garantia do produto.
• Os consertos em garantia só deverão ser efetuados por um técnico autorizado,
devidamente nomeado pela JAMP, que para tanto, utilizará peças originais,
lacrando novamente o aparelho e garantindo o serviço executado, sob pena de
perda da garantia do produto.
• Peças de reposição compradas pelo cliente, qualquer que seja o motivo, terão
um prazo de garantia de 30 dias a partir da data de entrega.
• A garantia cobre apenas os aquecedores instalados por técnicos autorizados
JAMP e quando sua utilização estiver de acordo com as recomendações do
Manual de Instruções, que acompanha o produto.
• A garantia não abrange o desgaste natural do produto decorrente do tempo de
utilização.
• O produto não será considerado viciado se outro de tecnologia mais avançada
for colocado no mercado.

Extinção da Garantia

• Pelo decurso do prazo legal e contratual.
• Em caso da não utilização do aquecedor sem os devidos cuidados
(esgotamento de água, cobertura dos tubos de vidro e do tanque, desligamento
do controlador eletrônico, quando houver, ou sua manutenção inadequada,
negligenciada) ou ainda da aplicação de agentes químicos de qualquer natureza
não especificados ou autorizados pela JAMP.
• Quando o produto for utilizado para finalidades diversas às especificadas pela
JAMP ou incompatíveis com a destinação do produto.
• Quando o produto sofrer qualquer dano provocado por agentes da natureza,
tais como enchentes, chuvas de granizo ou queda de raios.
• Em caso de falhas no fornecimento de água.
• O aquecedor de água deve ser utilizado exclusivamente com água potável,
dentro dos parâmetros estabelecidos pela Agência de Abastecimento de Água
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Potável do Município ou do Estado. O uso com águas fora desses parâmetros
podem causar danos ao aquecedor, excluindo qualquer garantia.
• Em caso de alteração ou remoção de números de série do produto.
• Desmontagem do aquecedor solar de água sem o expresso consentimento da
JAMP e sem a autorização de técnico indicado pela JAMP.
• A qualquer momento quando verificados:
• o descumprimento das obrigações contidas nesse guia do usuário;
• modificações ou alterações nas características originais do produto;
• instalação de acessórios, equipamentos ou dispositivos não recomendados
ou aprovados pela JAMP.
Responsabilidade do
proprietário

• Notificar a JAMP ou empresa por ela autorizada, imediatamente após a
constatação de qualquer irregularidade no funcionamento do produto.
• Apresentar sempre a Nota Fiscal de compra do produto.
• Realizar, na forma e no tempo recomendados pela JAMP, as revisões do
produto.

Responsabilidade JAMP
e/ou Empresa Autorizada

• Notificar a JAMP ou empresa por ela autorizada, imediatamente após a
constatação de qualquer irregularidade no funcionamento do produto.
• Apresentar sempre a Nota Fiscal de compra do produto.
• Realizar, na forma e no tempo recomendados pela JAMP, as revisões do
produto.

Cuidados e
Recomendações

• Dica de Economia: se o isolamento térmico da tubulação de água quente não
foi instalado
adequadamente, haverá aquecimento excessivo da parede por onde passa a
tubulação e, consequentemente, perda de calor.
IMPORTANTE: este equipamento poderá atingir temperaturas acima de
90ºC. Para dirimir riscos de queimaduras, recomendamos a instalação de
válvula misturadora de água quente/fria. Sempre que for utilizar água
quente recomendamos abrir primeiramente o registro de água fria no
ponto de consumo.
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XI - Termo de Responsabilidade de Instalação
Nome do Técnico Responsável pelo serviço de Instalação:_________________________________________
Empresa Autorizada: _______________________________________Data da Instalação: _____/_____/____
Endereço de Instalação: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Fone res.: (___) ____________________________ Cel.: (___) _____________________________________
Declaro ter instalado o sistema de aquecimento AquaKent no endereço acima, conforme descrito no
Manual de instalações.
Assinatura do Técnico: ________________________________ RG: _________________________________

XII - Termo de Reconhecimento de Instalação
Nome do proprietário: ______________________________________________________________________
Endereço de Instalação: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Fone res.: (___) ____________________________ Cel.: (___) _____________________________________
Pessoa responsável: ______________________________________ Data da Instalação: _____/_____/_____
Declaro ter acompanhado o sistema de aquecimento Aquakent e verificado seu correto funcionamento
Assinatura: _______________________________________ RG: ___________________________________
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XIII - Termo de Reconhecimento de Instalação
Nome do proprietário: ______________________________________________________________________
Endereço de Instalação: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Fone res.: (___) ____________________________ Cel.: (___) _____________________________________
Pessoa responsável: _____________________________________ Data de recebimento: _____/_____/_____
Declaro ter recebido o Guia de Usuário e os Termos de Garantia do sistema de aquecimento AquaKent
Assinatura: _______________________________________ RG: ___________________________________
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Atendimento Técnico AquaKent (64) 3478-1773
Fábrica: Rodovia GO 330, Km 318 S/nº - CEP: 75.715-000
OUVIDOR-GO
www.jampbrasil.com.br
www.aquakent.com.br
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JAMP IND. E COMERCIO LTDA.
RODOVIA GO-330 KM 318, S/ Nº
ZONA RURAL - OUVIDOR – GO
CEP: 75.715-000
TELEFONE: (64) 3478-1773
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