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excellence in hot water

Zonnecollector HelioPlan N

Beeld 1 HelioPlan N – een hoog en efficiënte snel geïnstalleerde collector eenheid.

Opvallende kwaliteiten met één blik
Hogere werkingsgraad door een perfectie tot in het detail.
De hoogselectieve, vacuüm bewerking en de 60 mm rug isolatie
met een naadloze rand isolatie verminderen de warmte verliezen.
De HelioPlan N zonnecollector beschikt over een hoogtransparant
zonneveiligheidsglas met een dikte van 4 mm.
Hoogwaardige materialen
Geanodiseerd aluminium profielramen, stabiele aluminiumrug,
hoog transparant veiligheidsglas,weerbestendige EPDMgummiafdichtingmet gevulkaniseerde hoekverbindingen en een ultrasoon
gelaste hitte bestendige absorber uit massief koper die over
tiental jaren een hoge opbrengst biedt.
Uitzonderlijke prijs-vermogensverhouding
Gecontroleerde kwaliteit naar de Europese norm EN 12975 en
door TÛV getest CE teken. Steeds weer uitzonderlijke resultaten
bij StiftungWarentest en de VDI tip met een beoordeling: “zeer
goede vlakkenplaat collector met een uitgekiende techniek. Beste
prijs-vermogensverhouding in zijn klasse.”(VDI-berichten 6/00)
Eenvoudige en een snelle montage
door een betrouwbare montageset, fotomontage handleiding en
aansluitingen aan het zonnesysteem zonder te solderen.

Variabel in het opstellen en rangschikking
så-ONTAGEåOPåHETåDAK
Zonder delen van het dak weg te nemen worden de collectoren
horizontaal of verticaal op montagelatten en dakanker aan het
dakgebinte bevestigd. Drie dakanker typen bieden wij voor
verschillende dak bedekkingen aan. Zo kunt U tot vier HelioPlan
N in serie schakelen.Korte goed geïsoleerde soepele verbindingsleidingen
voor het compenseren van de warmte uitzetting. Geen verdelerleidingen op het dak.
så-ONTAGEåINåHETåDAK
De aansprekende montage in het dak is voor alle pannenen leiendaken geschikt met een minimumhoek van 27°. Hierbij
worden de collectoren verticaal met de aansluitingen naar boven
geïnstalleerd. De afdekplaten uit titaanzink en het geplastificeerde
lood kunnen zonder solderen geplaatst worden.
så6RIJOPSTELLING
Bij een vrijopstelling worden de collectoren verticaal of horizontaal
in verschillende hoeken naargelang de behoeften geïnstalleerd.
Betonnen balken of met kiezel verzwaarde aluminiumprofielplaten
zijn het fundament.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Kenmerken

HelioPlan N

Oppervlakte van de collector

Absorptieoppervlakte 2,39 m2 / Totale oppervlakte 2,61 m2

Afmetingen

2151 x 1215 x 110 mm (Lengte x Breedte x Hoogte)

Collectors werkingsgraad

ηo = 81,8%
k1 = 3,47 W/m2K
k2 = 0,0101 W/m2K2
hoekcorrectiefactor kdir = 94%, kdiff = 88%
jaarlijks rendement 509 kWu/m2jr (ITW 5 m2)

Collector behuizing

in aluminium met rand- en rugwand isolatie (60 mm)
spec. warmte capaciteit 4,7 kJ/(m2K)

Glasbedekking

zonneveiligheidsglas 4 mm, transmissie τ = 91%

Absorber

warmtegeleidingsblik en buizen uit koper, bedrijfsdruk max. 10 bar - 1000 kPa

Absorber - bewerking

hoog selectieve vacuüm bewerking, α = 95%, e = 5%

Absorber - inhoud

propylène glycol avec inhibiteurs / 1,3 litres

Stilstandtemperatuur

227 °C (volgens de prEN 12975-2)

Collectoraansluiting

flexibele inox schroefdraad 1/2”,
Ø huls zonnevoeler 6 mm

Sneeuwlast zone

maximale last van de collector: 2.250 N/m2

Gewicht

48 kg
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Beeld 2 Rendementscurve van de HelioPlan N zonnecollector in functie van
Tm – TU (E = 800 W/m2), gemeten volgens EN 12975.
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Beeld 3 Drukverliezen van de HelioPlan N is afhankelijk van de volume
stroom en het aantal in serie geschakelde collectoren, volume stroom
v = 30l/m²h, warmtedrager 40% glycol / 60% water op 30 °C, bijvoorbeeld
met v = 30l/m²h.
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Veiligheidsvoorschriften
voor collector montage
Regels van de techniek
Het monteren zal men volgens de geldende voorschriften plaatsen
en de regels van de techniek navolgen. Hierbij moet men in het
bijzonder deze voorzorgen nemen:
så-ontage op het dak
DIN 18338 dakbedekking en dakdichting werken
DIN 18339 loodgieter
DIN 18451 stelling arbeid
såAansluitingen van thermische zonnesystemen
DIN ENV 12977-1 specifiek geplaatste zonne-installaties deel 1
alg. voorwaarden
såElektrische aansluiting
VDE 0100 elektrische installatie
VDE 0185 algemene bepalingen voor bliksem bescherming
VDE 0190 aarden van elektrische installaties
DIN 18382 elektrische kabels en bedrading in gebouwen

Voorschriften om ongevallen te vermijden
Voor uw eigen veiligheid gelieve voor het monteren de voorschriften te lezen, om de werken veilig uit te voeren.
Wij geven de belangrijkste regels uit de algemene veiligheidsvoorschriften correct weer.
Algemene informatie kan U verkrijgen bij de beroepsverenigingen.

Beeld 1 Ladder veilig opstellen.
Wanneer U met de voeten tegen de ladder staat,en met uitgestrekte
elleboogde ladder raakt, is de opstelhoek juist.

Ladder juist plaatsen
De ladder moet in een hoek van 65-75° aan een veilig steunpunt
geplaatst worden en minstens boven de afstapplaats 1muitsteken. Bovendien moet de ladder tegen uitglijden, omvallen,
kantelen, afglijden en inschuiven beveiligd worden. Bovendien zijn
ladders om te overbruggen maar toegestaan tot een hoogte van 5
m (Beeld 1).
Beschermen tegen vallende voorwerpen
Onderliggende verkeerswegen en arbeidsplaatsen beschermen
tegen naar onder vallende, omslaande, afglijdende, of afrollende
voorwerpen. Op de plaatsen waar personen gevaar kunnen lopen
zijn duidelijk aan te geven en af te sluiten (Beeld 2).

Beeld 2 Afschermingtegen naar onder vallende voorwerpen plaatsen.
Wegen met een afsluitband beveiligen en verkeersborden plaatsen.
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Dak opvangnetten tegen het vallen Nr.1
Vanaf een valhoogte van 3 m zijn voor werken op een dak van 20°
tot 60° valbeveiligingen noodzakelijk (VBG37,§ 8).
Een mogelijkheid zijn vangnetten. De afstand tussen de werkplaats en de opvanginstallatie of vangnetten mag hoogstens 5 m
bedragen. (Beeld 3).
Bij een dakhelling van meer dan 45° zijn er bijzondere voorwaarden (bvb. dakdekkerstoel, dakdekkersgeleiders, latten).

Veiligheidsgordel als valbeveiliging Nr.3
Wanneer dakopvang of de beschermwand niet doeltreffend zijn
kanmenals beveiliging een veiligheidsgordel gebruiken.
De veiligheidshaken zover mogelijk boven de werkplaats plaatsen
aan een deel van het bouwwerk met een voldoende draagkracht
(Beeld 4). Geen ladderhaken gebruiken!

 5,00 m

> 20°  60°

> 3,00 m

Dak beschuttingswand tegen het vallen Nr.2
Een andere mogelijkheid tegen het vallen bij uit te voeren werken
op hellende daken tot 60° zijn dak beschuttingswanden (Beeld 5).
Ook deze zijn vanaf een valhoogte van 3mnoodzakelijk en de
verticale afstand tussen de werkplaats en opvang inrichting mag
hoogstens 5 m bedragen.
Beveiligingswanden die U beschermen moeten minstens zijdelings 2 m oversteken.

Arbeidsplaats
= dakrand

Beeld 3 Dakopvang voor werken op een hellend dak.

Veiligheidsdakhaken

 5,00 m

Arbeidsplaats
= dakrand

Toegelaten
arbeidsruimte

1m

1m

> 3,00 m

< 60°

Beeld 5 Dak beschermingswand voor werken op een hellend dak
Beeld 4 Veiligheidsgordel als valbeveiliging

Beeld 5 Dak beschermingswand voor werken op een hellend dak
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HelioPlan N IN-DAK montage

Beeld 1 De HelioPlan N-collector indak systeem laat zich eenvoudig door twee personen installeren en past optimaal in het dak.

De HelioPlan N-collector indak systeem biedt een architectonische oplossing voor alle daken met een helling groter dan
27°. Hierbij worden de collectoren verticaal en in serie op gelijke hoogte als de pannen ingebouwd. Afdichtingblik uit alu.en
loodbanden bieden een dichte en weerbestendige dak dichting. De buisaansluitingen liggen goed beschermd tegen weer en
wind onder de bovenste metalen platen.
De montageset uit klaar gemaakte metalen platen en een meet sjabloon voor het bepalen van het inbouwveld maakt een
snelle installatie van het collectorveld mogelijk zonder te solderen.
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Het systeem voor in het dak.
Afsluitblik boven

Afdekhoek
rechts

Schuimgummi
band

Edelstaal geribbelde buis

Hout ondersteuning
Afdek-hoek
links

Celgummi band
Collector indak houder +
snelbouw schroeve n 4 x 35

Zijdelingse plaat rechts

Siliconen T profiel

Zijdelingse plaat links

Dakvilt nagels
Snelbouw schroeve n 4 x 70

Collector opleglat (B)
Hoekstuk onder
Metalen plaat
onder

Loodband

Beeld 2 De inlegkader en zijn onderdelen als basisset. Deze montageset bestaat uit twee verpakkingseenheden: afdekplaten en montageset samen
(zie ook de materiaallijst).De collectoren zijn geen onderdeel van de basisset.

Schuimgummi band
Houder

Metalen plaat boven
Hout ondersteuning
Collector indak houder +
snelbouw schroeve n 4 x 35

Celgummi band

Siliconen T profiel

Metalen plaat
onder

Snelbouw schroeven 4 x 70
Dakvilt nagels

Collector opleglat (B)

Loodband

Beeld 3 De inlegkader en zijn onderdelen als uitbreidingsset. Levering gebeurt in een verpakkingseenheid. De collector is geen onderdeel van
de uitbreidingsset.
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Beeld 4 Afmetingen voor inbouwveld en de lengte van de inbouwlatten.
De dikte van de latten met de bestaande latten vergelijken.
Aantal en lengte van de noodzakelijke latten zie tabel.4
LatB zit in het leveringspakket.

Inbouwveld bepalen en de inbouwlatten bevestigen.
De bestaande daklatten als onder constructie laten liggen – zeker als ze op de omschreven plaats liggen.
1. Om het inbouwveld vast te leggen, eerst de sjabloon voor de hoogte vastleggen en afm. aanduiden. Bovenste einde toont de onderkant van de bovenste pannen aan. Onderste einde bepaalt de onderkant van de collector en zal 7 – 16 cm van de bovenkant van de
onderste pannen liggen. Wanneer de afstand buiten dit bereik ligt 7 cmaannemen en de bovenste pannen eventueel inkorten.
2.De breedte van het inbouwveld zo bepalen dat minstens een zijde van het dak met de ganse pannen aansluit.Opde andere zijde de
pannen eventueel inkorten. Hiermee is een optimale bevestiging van de metalen plaat in binding gewaarborgd, hierbij moet de afstand
tussen de collectoren 5 mm +/- 1 mm bedragen. De aangegeven breedte van het collectorveld (zie tabel) zijn aan te houden.
Worden er meer dan 4 collectoren in een veld gemonteerd dan moet, bij iedere vierde collector de metalen verbindingsplaat op de F lat
met een loodgieter-schroef vastgezet worden. Hierdoor wordt de zijdelingse verschuiving van de metalen plaat door warmte uitzetting
beperkt.
3. Lat A met de bovenste kant aan het onderste einde van de sjabloon op de latten bevestigen. Links en rechts lat A minst. 10 cm over
het inbouwveld laten uitsteken.
4. De lat B (is bij de montageset) aan de gepositioneerde collector met snelschroeven 4 x 70 goed op de lat A schroeven. De collectoren glijden bij het monteren in de afgeschaafde schuine houtkant van lat B en wordt (zie loep beeld 4),op deze manier vastgezet.
5. Lat C (voor de onderste collector draagsteun) wordt direct boven de dubbellat A en B geplaatst.
6.LatD(alleen voor de helft van de collector draagsteun en voor de houten draagsteun) midden op de hoogte van de onderste sjablonen
markering bevestigen.
7. Lat E (voor de bevestiging van de houten draadsteun) met de bovenste kant op hoogte van de sjablonen markering (E) vast nagelen.
8 Lat F (voor het bevestigen van de bovenste metalen afsluitplaat) met de onderkant op een afstand van 360 mm van het midden lat D.
monteren (z beeld 5).
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Beeld 5 Lengte doorsnede van de in het dak montage. De letters A – F geven de lengte van de inbouwlatten aan.
Ontluchter

Lucht-bypass

Beeld 6 Buis door het onderdak voeren: onderdak V vormig insnijden bovenste brede lap en de onderste smallere lap op de daar onder liggende daklat
omslagen en strak bevestigen. Zo loopt de vochtigheid zijdelings af. Bij een vast
onderdak het gat met een zaag uitsnijden en dichten zoals omschreven in het
bewerken van een onderdak.

Zonnevoeler

Afsluitventiel

Beeld 7 Ontluchten van de collectors: een bypass in het bovenste deel van de collector waarborgt de ontluchting, zonder dat er een warmte stroming optreedt. De
voorgestelde ontluchter met afsluitkraan wordt aan de uitgang van de laatste collector
(in stromingsrichting) geïnstalleerd.

Zonnevoeler

Zonnevoele r

Beeld 8 Verticale collector schikking voor twee, drie en max. vier collectoren in serie geschakeld. Meer als 4 eenheden worden in combinatie met een serie- en parallel
schakeling verbonden.
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1. Voorschriften om ongevallen te voorkomen en de regels van de techniek in acht nemen!
De belangrijkste punten uit de omschrijving, het voorkomen van ongevallen vindt men op het bijgeleverde blad “ veiligheidsvoorschriften
bij het monteren van een collector” alsook de regels van de techniek zie de belangrijkste DIN voorschriften.
2. Collectoren juist bewaren!
Bewaar de collectoren wegens de verluchtingsgaten niet verticaal of horizontaal in de buitenlucht.
3. Op de juiste dak opbouw letten!
De onderconstructie moet een dampdiffuus dak zijn met een voorgeschreven dak onderverluchting onder de collectoren.
4. Collectoraansluitingen bij het vast draaien beschermen!
Wanneer het edelstaal geribbelde buis aan de collector wordt aangesloten, houd dan bij het vastdraaien met een buizentang of steeksleutel de collector aansluiting tegen om schade te voorkomen.
5. Schade vermijden door bevriezing!
Na het afdrukken en spoelen kan er water in de collector blijven staan.Het zonnesysteem moet dan zo vlug mogelijk met zonnevloeistof
gevuld worden. Het water volume per collector bedraagt 1,3 liter. Het concentraat met een vorstbescherming tester controleren. In een
geval mag er bij vorstgevaar zuiver water in de collector blijven staan!
6. Beveiliging tegen storm aan de randen en hoeken!
Worden collectoren met een dakhelling onder de 35° aan randen of hoeken geïnstalleerd, ontstaan er verhoogde zuigkrachten. Voor
de beveiliging moeten er bijkomend schroeven aan de zijden van de collectors door het kader in de latten geschroefd worden. Aan de
randen op iedere zijde minstens een schroef,op de dakhoeken op iedere zijde minstens drie schroeven spax 4 x 35 of langer gebruiken.
Bij huis breedtes incl. dakoversteek tot 8 m bedraagt de breedte in randen 1 m van de goot en dakoversteek, over 8 m = huis breedte.
Juiste toedracht zie technische informatie HelioPlan N zonnecollector.

Beeld 9 Montage gereedschappen: meter, boormachine, kruiskop bit
PZ 2, 3, steeksleutels afm. 16, 19, 24, hamer, tapijtmes, siliconenspuit
(evt. flex met steenschijf).

Beeld 10 Aan de hand van de afm. en de sjabloon (z. beeld 4) inbouwveld
voor de zonnecollectoren op het dak uittekenen en de dakpannen
wegnemen.
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Beeld 11 Lengte van de latten met behulp van het sjabloon (z beeld 4)
Figure 11 Marquez à l’aide de la règle (cf.Fig. 4) l’emplacement des
aanduiden en de lat met 65er nagels bevestigen – LatBvast schroeven.

lattes et fixez-les avec des clous de type 65. Vissez la latte B.
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Beeld 23 Geprofileerd lood met de kant aan de onderzijde van de collector
aansluiten en met dak viltnagels (5 stuks per collector) dicht bij het slagwerk
vastnagelen. Het lood zijdelings ong. 15 cm voorbij laten steken.

Beeld 24 Hoekstukken in de gleuf van de collector schuiven en tegen
de collectorhoek aandrukken.

Beeld 25 Zijdelingse metalen plaat tevens in de gleuf van de collector
schuiven en zover als mogelijk naar onder schuiven. En met de bevestigingsklemmen vast nagelen.

Beeld 26 Op het lood 3 plaatstrippen per collector zover als mogelijk
bovenaan bevestigen.

Beeld 27 Metalen plaat, beginnend onderaan de linker collector rand
in de collectorgleuf steken.

Beeld 28 Metalen plaatjes ombuigen, metalen plaat onder tegen de
collector aandrukken en door het ombuigen van de metalen plaatjes
bevestigen.
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Beeld 29 Lood over de zijdelingse metalen plaat omslagen.

Beeld 30 Op de collector ramen boven de dunne celgummi kleven.

Beeld 31 Bovenste metalen plaat opleggen en de metalen gleuf in de
collectorwand schuiven.

Beeld 32 Hoekstuk voor zijdelingse afdichting met een op 11 cm ingekorte
zwarte schuimstof band kleven en inde bovenste metalen plaat
haken en naar boven trekken.

Beeld 33 De andere bovenste metalen platen grondig plaatsen, verbindingsplaat plaatsen en de aansluitplaten uit elkaar trekken.

Beeld 34 Zijn alle bovenste metalen platen samengevoegd, de gezamenlijke
bovenste metalen platen nogmaals uit elkaar trekken, dit omdat de platen
maar weinig speling hebben.
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Beeld 35 Bovenste metalen plaat met twee lasplaatjes per plaat op de
daklat bevestigen.

Beeld 36 Op de bovenste metalen plaat zwarte schuimgummi band
kleven.

Beeld 37 Ook op de zijdelingse metalen plaat een schuimgummi
band kleven.

Beeld 38 Wanneer de pannen op de zijdelingse metalen worden gelegd
eventueel de aanhangnokken afslagen, pan door boren en op de
lat (niet op het metaal) vastschroeven.

Beeld 39 Voor af te sluiten lood aan de pannen aanpassen. Zo zijn de
collectoren mooi in het dak geplaatst.
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Onderdeel

excellence in hot water

Indak basisset
afdekblik

Metalen plaat boven

2

Metalen plaat onder (1 x links, 1 x rechts)

2

Verbindingsplaat

1

Collector opleglat (B), 24 x 48 x 1205 mm

2

Collector opleglat (B) 24 x 48 x 200 mm

1

Houtondersteuning

2

Zijdelingse metalen plaat (2 x links, 2 x rechts)

2

Afdekhoek (1 x links, 1 x rechts)

2

Afdekhoek onder (1 x links, 1 x rechts)

2

Meet sjabloon

1

Tabel 1 In het dak montage – basisset afdekplaten

Onderdeel

Indak – basisset
montageset

Schuimgummi dichtingband, zwart, 20 x 70 x 1.200 mm

7

Siliconen T profiel (lengte 2.160 mm) met siliconen pasta

1

Loodband geprofileerd en gelakt, 1.500 mm

2

Dakvilt nagels

20

Snelbouw schroeven verzinkt, 4 x 70

6

Celgummi opplakband, 10 x 3, 1.200 mm lang

2

Edelstaal geribbelde buis, 1/2“, 900 mm lang met isolatie 13 x 19, ½“

2

Collector geribbelde buis met isolatie13 x 19, 1/2“, 250 mm lang

1

Dichting, 1/2“ voor slang

6

Soldeernippel, 1/2“-18

2

Bevestigingshouder, 20 x 38

10

Plaatstrip, 20 x 80

6

Collector in het dak houder 25 x 1

4

Snelbouw schroef verzinkt, 4 x 35

12

Tabel 2 In het dak montage – basisset montageset
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Onderdeel

Indak montage
uitbreidingsset

Metalen plaat boven

1

Metalen plaat onder, links

1

Verbindingsplaat

1

Hout ondersteuning

1

Schuilgummi band, zwart, 20 x 70 x 1.200 mm

2

Siliconen T profiel, lengte 2.160 mm

1

Loodband geprofileerd en gelakt, 1.500 mm

1

Dakvilt nagels

6

Snelbouw schroeven verzinkt, 4 x 70

3

Celgummi opkleef band 10 x 3, lengte 1.200 mm

1

Collector geribbelde buis, 1/2“, lengte 250 mm

1

Dichting, 1/2“ voor slang

2

Bevestigingshouder

2

Plaatstrip

3

Collector in het dak houder 25 x 1 met 1 snelbouw schroef 4 x 35

2

Collector opleglat (B), 24 x 48 mm, lengte 1205 mm

1

Snelbouw schroef verzinkt, 4 x 35

7

Tabel 3 In het dak montage – uitbreidingsset

Aantal collectoren

1 x Lat (A) 1 et 2

5 x Lat (C – F) 1 et 2

2

2.640 mm

2.433 mm

3

3.860 mm

3.651 mm

4

5.070 mm

4.869 mm

1

Aangeduide afm. voor latten A en C-F zijn minimum lengtes. Te plaatsen latten zo lang kiezen, zodat ze links en rechts op de kepers
eindigen.
2 Latten A, C, D, E en F afmetingen naargelang de latten van het dak kiezen.

Tabel 4 Inbouwlatten in aantal en lengte.

Voor schade, die door het niet naleven van de installatie voorschriften ontstaat, zijn wij niet verantwoordelijk.
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HelioPlan N collector op het dak

Beeld 1 De HelioPlan N-collectoren kan men goed met twee personen op het dak monteren zonder te solderen en het dak te openen.

Bijkomend zijn verluchtingspannen nodig naar
gelang het type pannen.

Het HelioPlan N collector systeem voor op het dak maakt een
snelle montage zonder delen van het dakwegtenemenmogelijk.
De collectoren kunnen zowel horizontaal als verticaal geïnstalleerd worden en het collectorveld onafhankelijk van de dakkepers
plaatsen.

Alle onderdelen zijn weersbestendig ook de buis isolatie die uit
UV bestendige en pikvaste materialen bestaat. Het monteren van
de collectoren kan men goed met twee personen uitvoeren – met
normale gereedschappen zonder dat op het dak gesoldeerd
wordt.
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Beeld 2 Basisset HelioPlan N-collector montage voor op het dak voor een horizontale of verticale collector opstelling (hier bvb een horizontale collector schikking) 1
Dakankers, 2 Snelbouw schroeven 6 x 80, 3 Hamerkopschroeven uit edelstaal M10 x 30 met moer. 4 Basis montagelat 1257 mm lang, 5 Uitbreiding montagelat 123 mm
lang, 6 Koppelstuk met hamerkopschroeven uit edelstaal m10 x 30 met moer, 7 HelioPlan N-bevestigingsklemmen met hamerkopschroeven uit edelstaal M10 x 30 en
twee moeren, 8 HelioPlan N-collector (geen onderdeel van de basisset) 9 Afdek T profiel uit siliconen, 10 edelstaal geribbelde buis met wartelmoer ½“ en isolatie 20 x
30 mm,250mmlang, 11 Dichting ring, 12 Edelstaal geribbelde buis met wartelmoer ½“ en isolatie 20 x 13 mm, 900 mm lang, 13 Soldeernippel ½“ 18 mm.

8
9

6

7

2
4
1
3

5
Beeld 3 De uitbreidingsset voor de montage op het dak van de HelioPlan N-collector bvb. horizontale schikking: 1 Dakankers, 2 Snelbouw schroeven 6 x 80, 3
Hamerkopschroeven uit edelstaal M10x 30 met moer, 4 Uitbreiding montagelat 1223 mm, 5 Koppelstuk met hamerkopschroeven uit edelstaal M10 x 30 met moer, 6
HelioPlan N-bevestigingsklemmen met hamerkopschroeven uit edelstaal M10 x 30 met twee moeren, 7 HelioPlan N-collector (geen onderdeel van de uitbreidingsset), 8
Afdek T profiel uit siliconen, 9 Edelstaal geribbelde buis met wartelmoer 1/2“ en isolatie 20 x 13 mm 235 mm lang.
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Het systeem voor op het dak met dakankers montage latten en
hamerkopschroeven garandeert een veilige bevestiging van de
collectoren (beeld 4). De dakankers worden met snelbouw schroeven (6 x 80) aan de dakkepers bevestigd.
Indien dit niet mogelijk is bvb. bij golfplaten dan een kanthout van
60 x 80 plaatsen.
De montagelatten worden met de hamerkopschroeven aan de
dakankers bevestigd. Wanneer de schroefkop haaks in de gleuf
steekt, is een vaste verbinding verzekerd. De kerf op de voet van
de schroef geeft de toestand aan (beeld 4). De collectoren worden
dan met bevestigingsklemmen op de montagelatten vastgezet.
Om een goede aanpassing aan de verschillende dakverbindingen
mogelijk te maken, zijn er drie verschillende dakankers ter beschikking: type “P” voor normale dakpannen, type “W90” voor
golfplaten, type “S” voor leien (beeld 5 – 8).
Aantal en plaats van de dakankers zijn afhankelijk van het aantal
collectoren zie beeld 10 en 11. Voor daken met een isolatie op de
kepers bieden wij U torx – schroeven 7 x 270 twinAD aan.
Beeld 4 Een veilige dakverbinding met montagelatten, hamerkopschroeven
en dakankers (hier type “P” voor normale pannen).

Dakondersteuning

Dakankers type S

Dakpers

Leien pannen
Beeld 5 Dakankers afm.: voor normale pannen (links) en voor leien (boven).
Beeld 6 Voor de montage van type “S” eerst een houtondersteuning
op kepers monteren dan de dakankers juist zetten en met spax-schroeven
bevestigen.

Beeld 7 Dakanker type “S” voor leien.
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COLLECTOR SCHIKKING

Beeld 8 Horizontale collector schikking tot vier HelioPlan N in serie.De montage latten gaan van boven naar onder.De vier eenheden kunnen ook in serie en parallel
geschakeld worden (zie rechts).

Beeld 9 Verticale collector schikking tot vier HelioPlan N in serie schakeling.De montage latten gaan van links naar rechts. Meer dan vier eenheden worden gecombineerd verbonden door een serie en parallel schakeling.
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Aub houd rekening bij het monteren bvb. met de volgende
voorschriften;
1.Voorkomenvan ongevallen en de regels van de techniek
zijn omschreven op het bijgevoegde blad,ook veiligheidsvoorschriften bij het monteren van collectoren.
2. Bewaar de collectoren wegens de verluchtingsgaten
niet verticaal of horizontaal in de buiten lucht.

4. Dakrand opletten!
Bij dakhellingen onder de 35° mogen de collectoren in het bereik
van de dakrand geïnstalleerd worden. Bij een breedte van het huis
incl.dakoversteek tot 8mbedraagt de breedte van de dakgoot of
oversteek, over 8 m = breedte van het huis / 8 omschrijving zie
technische informatie HelioPlan N.

3. Vorstschade vermijden!
Collectoren zijn na het afdrukken en spoelen niet volledig leeg.
Het zonnesysteem moet dringend met de zonnevloeistof gevuld
worden. Het water volume per collector bedraagt 1,3 liter. Het
concentraat met anti-vries tester controleren. Bij bevriezingsgevaar geen zuiver water in de collectoren laten!

Beeld 10 Montage gereedschap: meter, boormachine, kruisschroevendraaier
bit PZ 3, steeksleutels 16, 19 en 24.

Beeld 12 Moer zo aandraaien dat de flank haaks met de lange zijde van de lat zit.

Beeld 11 Montage latten op de bodem voorbereiden. Eerst in alle gaten van de
montagelatten langs de binnenzijde hamerkopschroeven steken en met een moer
vastdraaien.

Beeld 13 Leg de twee profielen (basis en verlengstuk) (4 en 5, beeld 2) kop
aan kop en bevestig ze door middel van het koppelstuk (6, beeld 2) voorzien
van 2 hamerkopschroeven.
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Beeld 14 Alleen bij een verticale collectormontage voor het verbinden van de
latten twee collectorhouders opschuiven, links en rechts van het koppelstuk
positioneren.

Beeld 15 Bij werken op het dak let voor uw eigen veiligheid op de “veiligheidsvoorschriften bij het monteren van collectoren”.

Beeld 16 Collectorveld op het dak afmeten en de bevestigingspunten op de kepers vrijleggen.

Beeld 17 Dakankers met snelbouw schroeven (6 x 80) bevestigen.
Wanneer de daklatten dikker zijn als 30mmdan opvullen onder de dakankers.
Plaats de pan terug op zijn plaats. Indien nodig dient u de vorm van de pan aan te
passen.

Beeld 18 Demontagelattenop gelijke hoogte plaatsen en met schroeven aan de
dakankers bevestigen, kijk of de hamerkopschroef bij het vastdraaien dwars in de
lat zit.
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Beeld 19 Collector onder op beide schroefbouten van de montagelatten
neerzetten.

Beeld 20 De collector aan de onder-en bovenkant met de bevestigingsklemmen
op de montagelatten monteren, de ingedrukte pijl moet naar de collector wijzen
(z. loep 2).

Beeld 21 Onderste collector met de bovenkant onder de bevestigingsklem
schuiven en de onderste bevestigingsklem zo vastdraaien dat de pijl naar de collector wijst.

Beeld 22 Alleen bij een verticale schikking de collectoren eerst in de
collector houder plaatsen.

Beeld 23 Alleen bij een verticale schikking aansluitend de collectoren
zijdelings met de bevestigingsklemmen zo vastzetten dat de in gedrukte
pijl naar de collector wijst. Dan de volgende collector plaatsen.
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Beeld 25 Dichtingstop van de voelerhuls bij de collector uitgang wegnemen
voeler door de stop en in de voelerhuls steken en weer afdichten. Opletten dat
u weldegelijk in de voelerhuls bent. Kabel door de verluchtingspan brengen en
aansluiten aan de voelerdoos.

Beeld 26 Collectoren met de edelstaal geribbelde buis verbinden.Op
de dichtingringen letten.

Beeld 27 Tegenhouden bij het vastdraaien om de collector aansluiting
te beschermen. U dient de geribbelde buizen steeds naar boven in het dak te
plaatsen om regen insijpeling te voorkomen.

Beeld 28 Onderdak uitsnijden, omhoog brengen, vastzetten en een
verluchtingspan plaatsen. De geribbelde buis aan de zonne-installatie
aansluiten en na het afdrukken de buis isolatie aanbrengen tot tegen de
collector.

MATERIAALLIJST
Onderdelen

Kit standard

Uitbreidingsset

Hamerkopschroef uit edelstaal M10 x 30 met moer

16

8

Collectorlat, lengte: 1257 mm

2

-

Uitbreiding collectorlat met koppelstuk, L 1223 mm

2

2

HelioPlan bevestigingsklem met moer M10

6

2

HelioPlan collectorhouder (alleen voor verticale collector schikking noodzakelijk)

4

2

Edelstaal geribbelde buis, en met wartelmoer ½” isolatie 20 x 13 mm, dichtingring L 250 mm

1

1

Edelstaal geribbelde buis met isolatie 20 x 13, dichtingring en soldeernippel ½”/18, L 900 mm

2

0

Dakankers type P voor normale pannen, verzinkt met 3 snelbouw schroeven 6 x 80

6

2

Dakankers type S leien, verzinkt met 3 snelbouw schroeven 6 x 80

6

2

Toebehoren

Tabel 1 Basisset voor een montage op het dak, uitbreidingsset en toebehoren.

Voor schade, die door het niet naleven van de installatievoorschriften ontstaat, zijn wij niet verantwoordelijk.
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HelioPlan N collector vrijopstelling

Beeld 1 Op de bodem of op een platdak kunt U met de vrijopstelling montageset de zonne-energie maximaal
benutten.

De HelioPlan N-collector laat zich met de vrijopstelling montageset zowel op de bodem als op een platdak installeren.
Als bodemverankering kan men kiezen voor de bevestiging tussen betonnen balken of geprofileerde kiezelplaten opgevuld met
kiezel.
De HelioPlan N-collector kan in verschillende hoeken en richtingen

opgesteld worden. Hierbij kunnen de collectoren naar keuze horizontaal of verticaal geplaatst worden. De montage is snel en veilig
met twee personen uit te voeren – zonder speciaal gereedschap.
Alle onderdelen zijn weer bestendig, zodat de HelioPlan N-collector gedurende tientallen jaren de zonnewarmte kan opvangen.
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HELIOPLAN N VRIJOPSTELLING SYSTEEM

Beeld 2 De montageset voor een horizontale vrijopstelling van de HelioPlan N-collectoren: 1 Collector profiel, 2 Bodem profiel 3 Verstelbare
lat 4 EdelstaalschroevenM10 x 30 met moer, 5 Hamerkopschroeven uit edelstaalM10 x 30 met moer, 6 Zeskante houtschroeven verzinkt met
schijven en 12 mm Ø pluggen 7 HelioPlan N-bevestigingsklemmen met edelstaalschroeven M 10 x 30 met moer, 8 HelioPlan N collector, 9 dichtingring,
10 schroefkoppeling, 1/2“-15.

Beeld 3 De basisset voor een verticale vrijopstelling van de HelioPlan N-collectoren: 1 Collector profiel 2 Bodem profiel 3 Verstelbare lat 4 EdelstaalschroevenM10
x 30 met moer, 5 Hamerkopschroeven uit edelstaal M10 x 30 met moer, 6 Zeskanten houtschroeven verzinkt met schijven
en 12 mm Ø pluggen 7 HelioPlan N-bevestigingsklemmen met edelstaalschroeven M 10 x 30 met moer, 8 HelioPlan N-collector, 9 dichtingring,
10 schroefkoppeling, ½“-18
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Beeld 4 De uitbreidingsset voor een verticale montage van de HelioPlan N-collector: 1 Collector profiel, 2 Bodem profiel 3 Verstelbare lat 4 EdelstaalschroevenM10
x 30 met moer, 5 Hamerkopschroeven uit edelstaal M10 x 30 met moer, 6 Zeskanten houtschroeven verzinkt met schijven
en 12mmØpluggen, 7 HelioPlan N-bevestigingsklemmen met edelstaalschroevenM10 x 30 met moer, 8 HelioPlan N-collector, 9 Dichtingring, 10 Edelstaal
geribbelde buis met wartelmoer 1/2“ met isolatie 20 x 13 mm, L 235 mm, 11 Collector verbindingsplaten.

Opstelhoek

Hoogte (mm)
Horizontale montage

Hoogte (mm)
Verticale montage

30°

658

1.126

40°

840

1.441

45°

921

1.583

50°

996

1.713

Hoogte van het bodem profiel tot het boorgat van de bovenste
top in de driehoek (z beeld 5)
Tabel 1 Opstelhoek is afhankelijk van de hoogte van het montagestel.

Beeld 5 Bepalen van de opstelhoek
Hoek in tabel 1 kies de aangegeven afm. tussen het horizontaal hoekprofiel en het boorgat boven in de top
van de driehoek en markeer dit. Het uitstekende deel kan men inkorten.
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Twee mogelijkheden voor monteren van de HelioPlan N vrijopstelling
voorbodemverankering: betonblokken of ballastprofielen.

Stel plaatijzers voor voorbodemverankering F – Min. indeling en ballast per stel plaatijzers 1
Componenten /
min. ballast

Voor 1 zonnecollector
Helio Plan N horizontaal

Voor 2 zonnecollectoren
Helio Plan N verticaal 2

Voor 3 zonnecollectoren
Helio Plan N verticaal

Plaatijzers met aluminium profiel, 2000 x 400 mm

3

6

8

Klem in roestvrij staal

8

20

30

Zeshoekige vijs in roest-vrij
staal. M8x30, ringetje en moer

24

60

90

Min. draagvlak 1: 75 kg/m² van
de opp. van de collector op
gebouwen tot 8 m hoogte.

200 kg

400 kg

600 kg

Min. draagvlak 1: 127 kg/m²
van de opp. van de collector op
gebouwen tot 20 m hoogte.

335 kg

670 kg

1000 kg

Indeling stel plaatijzers met
aluminium profiel

1

Voorzorgen tegen het afrukken, volgens de norm DIN 1055 T4; waarden te beschouwen buiten de veiligheidszones en - hoeken
voor gebouwen van minder dan 30 m breed R =1...2 m (cfr.technische documentatie HelioPlan N collector)
2
Twee plaatijzers met profiel versnijden d.m.v. een zaag van 1000 x 400 mm.
Stel plaatijzers met aluminium profiel en min. draagvlak per stel plaatijzers uit aluminium.

Aansluitschema voor twee of drie collectoren bij een horizontale schikking en parallel aangesloten.
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AUB houd rekening bij het monteren met de volgende
voorschriften:
1. Voorschriften om ongevallen te vermijden en de regels
van de techniek naleven!
De belangrijkste punten uit de omschrijving het voorkomen
van ongevallen vindt men op het bijgeleverde blad “veiligheidsvoorschriften bij het monteren van een collector” alsook voor de
regels van de techniek en de belangrijkste DIN-voorschriften.
Het uitvoeren van de veiligheidsvoorschriften voor werken op een
hellend dak is ook van toepassing op platte daken wanneer er
gewerkt wordt in de nabijheid van dakranden, een veiligheidsgordel gebruiken! (Beeld 8)
2. Collectoren juist bewaren
Bewaar de collectoren wegens de verluchtingsgaten niet verticaal
of horizontaal in de buitenlucht.
3. Collectoraansluitingen bij het vastschroeven beschermen!
Wanneer de collectoren met schroefkoppelingen worden aangesloten, moet bij het vastdraaien door een buizentang of een
steeksleutel tegen gehouden worden om de collectoraansluiting
tegen schade te beschermen.
4. Schade door bevriezing vermijden!
Na het afdrukken en spoelen kan er water in de collector blijven
staan.Het zonnesysteem moet dan zo vlug mogelijk met de
zonnevloeistof gevuld worden. Het vloeistof concentraat met een
vorstbescherming tester controleren omdat er rest water in de
collector blijft zitten. In geen geval mag er bij vorstgevaar zuiver
water in de collector blijven staan!

Beeld 9 Gereedschap voor de montage: meter, boormachine, 8,5mm
metaalboor of 12mmsteenboor, 16 ,19, 24 steeksleutel en 2 buistangen.

Beeld 8 Wanneer er gewerkt wordt in de nabijheid van de rand op een
platdak, veiligheidsgordel gebruiken!

5. Vrijopstelling met verticale collector montage
Bij een verticale schikking de HelioPlan N-collectoren, zoals bij
de horizontale met het driehoekstel verbinden. Bijkomend voor
de bovenste verstevigingen tussen de collectoren moeten de
verbindingsplaten vastgeschroefd worden (Beeld 4). Op deze wijze kan men met de collector verbindingsslangen tot 4 collectoren
in serie schakelen.
6. Op stormveiligheid letten!
In het randbereik van platte daken treden bij storm bijzonder hoge
windkrachten op. Houd hierbij rekening bij het opstellen van de
collectoren een randafstand van 1 tot 2m nodig is naar DIN-1055
T. Bij een breedte van het huis incl. dakoversteek tot 8mbedraagt
de breedte van de dakgoot of oversteek, over 8m= breedte van
het huis / 8 omschrijving zie technische informatie HelioPlan N
zonnecollector.
7.Wand montage speciaal pluggen gebruiken
Wanneer de collectoren aan de wand bevestigd worden, moet
men voor de wand pluggen gebruiken (mind. 6,2 KN).

Beeld 10 Kiezelplaten (aantal z. tabel 2). Voor een bodem verankering – oud betonnen balken – plaatsen. Wanneer het hoekprofiel met het fundament verbonden
wordt pluggen gebruiken.
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Beeld 11 Twee hoekprofielen (onderdeel , z.2f) per collector op de
kiezelplaten leggen (afstand tot de collectorrand 5 – 10 cm) groefhouder
daarop instellen en met de bovenste schroef vastklemmen.

Beeld 12 Voor de onderste bevestiging, door de groef van de kiezelplaat
boren en de klemmen samen met het geboorde hoekprofiel (onderdeel
, z.2f) vastschroeven.

Beeld 13 Nu in het hoekprofiel voor de collector bevestiging (onderdeel , z.2f) de
twee schroevenM10 x 30 vastzetten.Moer zo aandraaien, dat de flank haaks met
de lange zijde van de lat zit. (Sleutel 16)

Beeld 14 Uit deze hoekprofielen (onderdeel , z 2f) en de montage
latten een driehoek samen stellen. Montage latten op de juiste instelhoek
bevestigen (z tab. 1). Datgene wat uitsteekt afzagen.

Beeld 15 Tussen de uitstekende schroeven de collector zo plaatsen
dat ze met de bovenste en onderste moer aansluit.

Beeld 16 Collector met de HelioPlan N-bevestigingsklemmen zo aan het
hoekprofiel (onderdeel , z.2f) bevestigen, dat (de ingedrukte pijl) naar
de collector wijst ( s loep beeld 2).
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Beeld 17 Collector aansluitingen over soldeerkoppelingen 1/2“ – 18
(op de dichting letten!) met de collector verbinden.

Beeld 18 Tegenhouden bij het vastdraaien, dit beschermt de collector
tegen schade. (Sleutel 19 & 24)

Beeld 19 Na het afdrukken van het zonnesysteem de buizen met temperatuuren UV bestendige isolatie isoleren.

Beeld 20 Om te eindigen de kiezelplaten met een kiezellaag bedekken
(hoogte zie beeld 6 blz. 4).

MATERIAALLIJST
Onderdeel

Montageset / Horizontaal

Collector profiel uit Alu, lengte: 1.299 mm

2

Bodem profiel uit Alu, lengte: 1.240 mm

2

Verstelbare lat, lengte: 1.090 mm

2

Hamerkopschroef, edelstaal, M10 x 30 met moer

4

Edelstaalschroef M10x 30 met moer

6

HelioPlan N bevestigingsklem met moer M10

4

Zeskanten houtschroef, verzinkt, 8 x 60, schijf en 12 mm Ø pluggen

8

Schroefkoppeling, 1/2”-18 met dichting

2

Tabel 3 Montageset / horizontaal HelioPlan N-collector vrijopstelling.
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Onderdeel

Basis set / Verticaal

Collector profiel uit Alu, lengte: 2.237 mm

2

Bodem profiel uit Alu, lengte: 1.640 mm

2

Verstelbare lat, lengte: 1.730 mm

2

Hamerkopschroef, edelstaal, M10 x 30 met moer

4

Edelstaalschroef M10 x 30 met moer

6

HelioPlan N bevestigingsklem met moer M10

4

Zeskanten houtschroef, verzinkt, 8 x 60, schijf en 12 mm Ø pluggen

10

Schroefkoppeling, 1/2”-18 met dichting

2

Tabel 4 Basisset / verticaal HelioPlan N-collector vrijopstelling.

Onderdeel

Uitbreidingsset / Verticaal

Collector profiel uit Alu, lengte: 2.237 mm

2

Bodem profiel uit Alu, lengte: 1.640 mm

2

Verstelbare lat, lengte: 1.730 mm

2

Hamerkopschroef, edelstaal, M10 x 30 met moer

4

Edelstaalschroef M10 x 30 met moer

6

HelioPlan N bevestigingsklem met moer M10

4

Zeskanten houtschroef, verzinkt, 8 x 60, schijf en 12 mm Ø pluggen

10

Collector verbindingsslang, 1/2”, lengte 235mm en dichting 1/2”

1

Collector verbindingsslang, lengte 120 mm

1

Tabel 5 Uitbreidingsset / verticaal HelioPlan N-collector vrijopstelling.

Voor schade, die door het niet naleven van de installatie voorschriften ontstaat, zijn wij niet verantwoordelijk.
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Warmwater zonneboiler
SYMBOLEN
De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:
Essentiële instructie
voor een correcte
werking van de installatie.

Gevaar voor elektrocutie, hulp
van en gekwalificeerd technicus
inroepen.

Essentiële instructie voor
de veiligheid van de
personen en het leefmilieu.

Verbranding gevaar.

AANBEVELINGEN

så ,EESåEERSTåAANDACHTIGåDEZEåHANDLEIDINGåALVORENSåDEåBOILER
te installeren en in gebruik te nemen.
så 7IJZIGINGENåBINNENINåHETåTOESTELåMOGENåZONDERå
voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant niet
aangebracht te worden.
så (ETåAPPARAATåMOETåVOLDOENåAANåDEåGELDENDEåPLAATSELIJKEå
normen en voorschriften.
så $EåINSTALLATIEåMOETåCONFORMåZIJNåMETåDEåINSTRUCTIESåINåDEZEå
handleiding en met de wetten en normen die van toepassing
zijn op installaties voor de bereiding van warm water.
så .IET NALEVINGåVANåDEåINSTRUCTIESåMETåBETREKKINGåTOTåDEå
bediening en de afstelling van dit product kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel en verontreiniging van het milieu.
så /MåEENåGOEDEåENåVEILIGEåWERKINGåVANåHETåTOESTELåTEåKUNNENå
garanderen, dient jaarlijks een controle en onderhoud door
een erken installateur of servicebedrijf uitgevoerd te worden.
så 7AARSCHUWåBIJåEENåSTORINGåALTIJDåUWåINSTALLATEUR
så /NDERDELENåMOGENååENKELåDOORåORIGINELEåFABRIEKSONDERDELENå
vervangen worden. Een lijst van de vervangonderdelen met
hun fabrieks-bestelnummer bevindt zich aan het einde van
dit document.

WAARSCHUWINGEN
Deze documentatie maakt deel uit van de leveromvang van het
toestel en dienen aan de gebruiker overhandigd te worden, welke
deze zorgvuldig dient te bewaren!
De installatie en het onderhoud van het product dienen te worden
toevertrouwd aan erkende technici in overeenstemming met de
geldende voorschriften.
De fabrikant verwerpt alle verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door het niet conform plaatsen van het toestel of bij het gebruik van componenten of aansluitingen die niet door de fabrikant
goedgekeurd zijn voor deze toepassing.
De fabrikant behoudt zich het recht voor de technische
kenmerken en de uitrusting van haar toestellen te wijzigen
zonder voorafgaand bericht.

så (ETåISåVANåVITAALåBELANGåDATåDEåSTROOMVOORZIENINGåVANåDEå
boiler vanaf de externe schakelaar wordt onderbroken voordat er werkzaamheden aan de boiler worden uitgevoerd.
så (ETåISåDEåGEBRUIKERåNIETåTOESTAANåZICHåTOEGANGåTEåVERSCHAFFENå
tot de inwendige onderdelen van de apparaat.

CERTIFICATIE
De toestellen werden CE gekeurd volgens
de geldende normen in de verschillende
landen.

De beschikbaarheid van bepaalde modellen en toebehoren
kan per land verschillen.

VERPAKKING
De geleverde toestellen zijn volledig geassembleerd, getest en
verpakt in een kartonnen doos.
Inhoud van de verpakking
så$EåBOILER
så%ENåMEERTALIGEåTECHNISCHEåBROCHURE
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LASTENBOEKBESCHRIJVING
Tank-in-tank-systeem
De “tank-in-tank” is een warmtewisselaar met ingebouwde
accumulator en bestaat uit twee concentrische reservoirs: het
intern reservoir bevat sanitair water dat opgewarmd moet
worden (secundair) en het extern reservoir bevat de
verwarmingsvloeistof (primair) die tussen de twee reservoirs
vloeit en haar warmte aan het sanitair water afgeeft.

Extern reservoir
Het extern reservoir, dat het water van het primaire circuit
(cv- water) bevat, is vervaardigd uit koolstofstaal STW 22.

Accumulator warmtewisselaar
Het intern reservoir vormt het hart van de boiler: het wordt
blootgesteld aan de agressiviteit van het leidingwater, aan
grote druk- en aan temperatuurschommelingen. Dit reservoir
is vervaardigd uit roestvast chroom-nikkelstaal (inox 304) dat
volledig gelast is onder bescherming van argon volgens de
T.I.G.-techniek (TIG = Tungsten Inert Gas). Voor de assemblage
worden de bolvormige bodems gebijtst en gepassiveerd om de
levensduur van het reservoir te bevorderen en in het bijzonder
de weerstand tegen corrosie te verhogen. Het reservoir is over
de hele hoogte gegolfd volgens een exclusieve fabricageprocedure. Dit ontwerp verleent een sterke weerstand tegen de druk
en verhindert de aanhechting van kalk door het uitzetten en
krimpen van het reservoir.

Behuizing
De boilermantel is gerealiseerd in polypropyleen, een kunststofmateriaal dat een goede schokbestendigheid combineert met
een esthetisch uitzicht.

Spiraal
De stalen spiraal is in het laagste gedeelte van de primaire tank
ingebouwd. De grote uitwisselings opperwalkte gecombineerd
met zijn weerstand aanhoge werkdrukken, laat toe om het
toestel te gebruiken met verschillende energesoorten zoals
zonne-energie, stadssverwarming of gecentraliseerd verwarming, warmtepompen en pellet- of houtketels.

Thermische isolatie
Deze is gerealiseerd in gespoten CFK-vrij polyurethaanschuim
van 50 mm dik, met hoge dichtheid.

Optioneel elektrische verwarmingselement SL ME
DE SL ME boilers mogen uitgerust worden met een zelfbestuurd verwarmingselement, met ingebouwde sturings- en
veiligheidsthermostaat. De besturingsthermostaat van de boiler
zelf werkt afzonderlijk van het verwarmingselement.

Volt

Amp

Macht

Code

1 x 230 V

13

3 kW

10800081

3 x 400 V + N

4.4

3 kW

10800082

1 x 230 V

26

6 kW

10800083

3 x 400 V + N

8.8

6 kW

10800084

TOEPASSINGSVOORBEELDEN
Verwarming op zonneenergie

Pellets- of houtketel

Warmtepomp
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WERKINGSPRINCIPE
Werkingscyclus
De thermostaat sluit en start de laadpomp. Het primaire water
circuleert rond het binnenreservoir en verwarmt zo het sanitair
water. Als de gevraagde temperatuur bereikt is, stopt de thermostaat de laadpomp.

Koud water

Bij stilstand

Bij opwarming

Opgewarmd

Sanitair warm water

Tijdens
aftapping

CV-vloeistof
1. Polypropyleen bovendeksel
2. Polypropyleen mantel
3. Warmwatervoorraadtank in roestvrij staal
4. Polypropyleen afdekkap
5. Handontluchter
6. Isolatie (50 mm hoge densiteit polyurethaanschuim)
7. Inox voelerbuis
8. Buitenreservoir in staal STW 22/ ST 37-2
9. Elektrische weerstand (in optie)
10. Spiraal in staal

1

5

SL ME

6
2

7
3
8

9

4

10
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Algemene kenmerken

SL ME
200

SL ME
300

SL ME
400

SL ME
600

Totale waterinhoud

L

203

303

395

606

Waterinhoud CV-tank

L

95,7

165

219

365

Sanitaire capaciteit

L

99

126

164

225

Spiraal capaciteit

L

8,3

12

12

16

Primair debiet

L/u

3000

3000

3000

3000

Drukverlies van de spiraal

L/u

3000

3000

3000

3000

Primair drukverlies

mbar

40

42

45

48

Drukverlies van de spiraal

mbar

460

533

533

186

Verwarmingsoppervlak boiler

m2

1,26

1,46

1,94

1,90

Verwarmingsoppervlak spiraal

m2

1,42

1,80

1,80

2,50

Maximale primair werkingsdruk

kPa

300

300

300

300

Maximale secundair werkingsdruk

kPa

1000

1000

1000

1000

Maximale spiraal werkingsdruk

kPa

1000

1000

1000

1000

Maximum temperatuur

°C

90

90

90

90

Leeg gewicht [kg]

kg

68

99

120

180

SL ME
200

SL ME
300

SL ME
400

SL ME
600

Prestaties sanitair warm water
(Spiraal)
Piekdebiet bij 40°C

L/10’

321

418

558

686

Piekdebiet bij 45°C

L/10’

275

348

464

582

Piekdebiet bij 60°C

L/10’

161

206

274

358

Op regime brengen

minuten

70

75

75

99

16,3

19

25

29

SL ME
200

SL ME
300

SL ME
400

SL ME
600

Overgedragen vermogen: opwarming via de spiraal
(Warmwatertemperatuur =45°C) Zonnevloeistof 85°C

kW

Prestaties sanitair warm water
(Boiler)
Piekdebiet bij 40°C

L/10’

321

418

558

686

Piekdebiet bij 45°C

L/10’

275

348

464

582

Piekdebiet bij 60°C

L/10’

161

206

274

358

minuten

29

45

45

60

kW

31

32

43

48

Op regime brengen
Overgedragen vermogen: opwarming via primair
CV-water (Warmwatertemperatuur =45°C)
Werkregime: 85°C

T° toevoerwater: 10°C

Waterkwaliteit

• Chloriden:< 150 mg/L [Inox 304]
såå ph

8
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AFMETINGEN

SLME 200
360

1497,5

597
150

540,5

587

120

635,5

565

325,5

PLAATSING

ELEKTRISCH SCHEMA

Deze warmwaterbereider mag niet geïnstalleerd worden op een
plaats waar hij blootgesteld is aan de weersomstandigheden
(buiten). Deze boiler mag niet buiten geïnstalleerd worden. Kies
de best geschikte plaats op basis van de positie van de ketel
en de nabijheid van de distributie van sanitair warm water om
de temperatuurverliezen in de leidingnetwerken te beperken en
drukverliezen te minimaliseren.

1.
2.

Veiligheidsthermostaat, manueel herinstelbaar [103°C max.]
Bedienings thermostaat [60/90°C]
Bk.
Br.
Or.
R.
W.
Y/Gr.

Zwart
Bruin
Oranje
Rood
Wit
Geel / Groen

De SL ME- boilers moeten vloerstaand opgesteld worden.
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AANSLUITING VERWARMING
AFMETINGEN VAN DE AANSLUITINGEN
Primaire
aansluiting

Aansluiting
spiraal

Montage elektrische
weerstanden

SL ME 200

Ø 1” [V]

Ø 1” [M]

Ø 1”1/2 [V]

SL ME 300

Ø 1” [V]

Ø 1” [M]

Ø 1”1/2 [V]

SL ME 400

Ø 1” [V]

Ø 1” [M]

Ø 1”1/2 [V]

SL ME 600

Ø 1” [V]

Ø 1” [M]

Ø 1”1/2 [V]

Modellen

1.
2.
3.
4.
5.

Aanvoer naverwarming
Retour naverwarming
Aanvoer spiraal
Retour spiraal
Aanvoer CV-circuit

6.
7.
8.
9.
10.

Retour CV-circuit
Voelerbuis spiraaltemperatuur
voelerbuis onderzijde boiler
6/4” Aansluiting voor electrische weerstand (optioneel)
Fixatie voor hdraulische kit

SLME 200

1

1

10

2

2
2

3
9

9

9
6

5
7

7

1

1
10

2

10
2

9

9
2

2

5

5
5

5
3
7

4

6
8

4

7

3
4

6
6

8
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SANITAIRE AANSLUITINGEN
AFMETINGEN VAN DE AANSLUITINGEN
Warm / koud water
aansluitingen

Recirculatie
aansluiting

SL ME 200

Ø 3/4” [M]

Ø 3/4” [V]

SL ME 300

Ø 3/4” [M]

Ø 3/4” [V]

SL ME 400

Ø 3/4” [M]

Ø 3/4” [V]

SL ME 600

Ø 3/4” [M]

Ø 3/4” [V]

Modellen

1.
2.
3.

Afsluitkraan
Reduceerventiel
Terugslagklep
Sanitaire expansievat
Veiligheidsklep
Leegloopkraan
Ontluchter
Thermostatische mengkraan
Pomp
Tapkraan
Aarding

Voeding sanitair koud water (secundair)
Terugloop sanitaire kring
Vertrek sanitair warm water (secundair)
2

1

3

Het gebruik van een sanitaire veiligheidsgroep is verplicht. Om
te vermijden dat er water vanuit de overstort op de boiler terecht
komt, mag de veiligheidsgroep niet boven de boiler uitmonden.
De derde sanitaire aansluiting kan gebruikt worden als retour van
de circulatiekring van het warm water.

SLME 200

2
1

2

3

1

3

De kits voor de aansluiting op de waterleiding kunnen in sommige landen voor de goedkeuring onderworpen zijn aan bepaalde
reglementeringen.
Om alle risico’s op corrosie uit te sluiten, dient de roestvrijstalen
tank geaard te worden.

AANBEVELINGEN
så $EåLEIDINGåVOORåDEåTOEVOERåVANåKOUDåWATERåVANåDEåBOILERåMOETå
voorzien zijn van een veiligheidsgroep die minstens het volgende
omvat:
- Een afsluitkraan [1]
- Een terugslagklep [3]
- Een veiligheidsklep [5]: (afgesteld voor < 10 bars)
- Een sanitair expansievat van een aangepast volume.

AANSLUITING SANITAIRE KIT
A.
B.
C.
D.
E.
S.
TH.
TC.

så !LSåDEåWERKINGSDRUKååBARSåOVERSCHRIJDTåMOETåEENåDRUKREGELAARå;=å
vóór de veiligheidsgroep geïnstalleerd worden.

Thermostatische mengkraan
Uitgang gemengd water
Toevoer koud water
Overstort aansluiting
Aansluiting expansievat
Veiligheidsgroep
Warm water aansluiting boiler
Koud water aansluiting boiler

B

så (ETåGEBRUIKåVANåKOPPELSTUKKENåISåAANBEVOLENåVOORåEENåGEMAKkelijke demontage van de sanitaire aansluitingen. Ideaal moet de
voorkeur gegeven worden aan de “diëlektrische” versie om de
aansluitingen tegen corrosie te beschermen in aanwezigheid van
heterogene metalen zoals koper en gegalvaniseerd staal.
E

så $EåINSTALLATIEåVANåEENåEXPANSIEVATåVERMIJDTåHETåOPENENåVANåDEå
veiligheidsklep tijdens het opwarmen van de boiler (waterverlies)

S

A
C

TH

TC

D

så #APACITEITåVANåDEåEXPANSIEVATEN
8 Liters: voor de modellen: 200 / 300
12 Liters: voor de modellen: 400
18 Liters: voor de modellen: 600
Zie technische brochure van de fabrikant van het
expansievat voor nadere informatie.
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CONTROLE VOOR HET IN GEBRUIK NEMEN
Het (secundair) sanitair reservoir moet onder druk gebracht worden voordat het verwarmingsreservoir gevuld
wordt.
Het sanitair en het verwarmingsreservoir moeten opgevuld zijn voordat de boiler in gebruik genomen wordt.

VULLEN VAN DE BOILER
Sanitaire reservoir
1.
2.
3.
4.

Sluit de leegloopkraan [6] van het sanitaire circuit.
De afsluitkranen [1] van het sanitair circuit openen om de boiler te vullen.
Laat de lucht uit het circuit ontsnappen door een warmwaterkraan in de
buurt te openen [10]. Vul het reservoir tot het debiet gestabiliseerd is.
Sluit de warmwaterkraan [10].

så +IJKåNAåOFåDEåVEILIGHEIDSKLEPPENåSANITAIRåENåVERWARMING åJUISTåGEÔNstalleerd zijn en of de afvoer aangesloten is op een sterfput.
så +IJKåNAåOFåHETåSANITAIRåRESERVOIRåENåHETåPRIMAIRåCIRCUITåGEVULDåZIJNåMETå
water.
så +IJKåNAåOFåDEåTWEEåCIRCUITSåCORRECTåONTLUCHTåZIJN
så +IJKåNAåOFåDEåONTLUCHTINGSKRAANåDICHTåIS
så +IJKåNAåOFåDEåLEIDINGENåVANåHETåWARMåENåHETåKOUDåWATERåCORRECTåZIJNå
aangesloten op het sanitair circuit van de boiler.
så +IJKåNAåOFåDEåAANVOERåENåHETåRETOURåVANåDEåVERWARMINGåJUISTåAANGESloten zijn op de boiler.
så #ONTROLEERåOFåDEåELEKTRISCHEåBEKABELINGåCONFORMåIS
så $EåTEMPERATUURåVANåDEåWATERTANKåWORDTåINGESTELDåOVEREENKOMSTIGå
de instructies getoond in § “Regeling van de thermostaat”.
så +IJKåDEåAANSLUITINGENåNAåENåCONTROLEERåOFåZEåVRIJåZIJNåVANåLEKKEN

REGELING VAN DE THERMOSTAAT
Voorinstelling in de fabriek
De thermostaat van de boiler is in de fabriek ingesteld op het
minimum dat aanbevolen wordt door de normen, op een
regelschaal 60/90°C.
Om de temperatuur te verhogen: de knop in uurwijzerzin
draaien. Om de temperatuur te verminderen: de knop tegen
uurwijzerzin draaien.
Op het moment dat u de thermostaat van de boiler regelt, moet
u zich ervan vergewissen dat de temperatuur van de ketel
geregeld is op 10°C boven de boilertemperatuur.
Reservoir verwarming
1.
2.
3.
4.
5.

Sluit de leegloopkraan [4] van het primair circuit van de boiler.
Open de isolatiekleppen [5] met de ketel verbonden is.
Laat de lucht in het circuit af door de ontluchtingskraan te openen die zich
aan de bovenkant van de boiler bevindt.
Volg de instructies die bij de ketel geleverd worden voor het vullen.
Als het reservoir gevuld en ontlucht is, moet de ontluchtingskraan gesloten
worden.

AANBEVELINGEN
Als bij de opslag zowel als in het netwerk van de waterdistributie geen minimum temperatuur van 60°C gerespecteerd
wordt, bestaat het risico dat er zich bacteriën ontwikkelen,
zoals de “Legionella pneumophila”.
Warm water kan brandwonden veroorzaken.
ACV raadt het gebruik van een thermostatische
mengkraan aan die ingesteld wordt om water te
leveren op een temperatuur van 60°C of lager.

Kijk de dichtheid van de ontluchtingskraan na.
6.

Als antivries in het primair circuit nodig is, moet deze verenigbaar zijn met de
regels voor de openbare hygiëne en mag deze niet giftig zijn. Een propyleenglycol van het type voor voeding is aanbevolen. Raadpleeg de fabrikant om
na te gaan of de antivries verenigbaar is met de constructiematerialen van de
boiler.

Gebruik geen antivries voor wagens of onverdunde antivries. Dit kan
ernstige verwondingen veroorzaken, kan tot de dood leiden of kan de lokalen
beschadigen.

så (ETåVERWARMDåWATERåVOORåHETåWASSENåVANåKLEDING åDEåVAATå
en andere gebruiksdoeleinden kan erg heet zijn en brandwonden veroorzaken.
så +INDEREN åBEJAARDEåPERSONEN åZIEKEåOFåGEHANDICAPTEå
personen zijn het meest blootgesteld aan brandwonden
die te wijten zijn aan te warm water. Laat hen nooit zonder
toezicht in bad of onder de douche achter. Laat zeer jonge
kinderen nooit zelf warm water nemen of hun eigen bad
vullen.
så 2EGELåDEåTEMPERATUURåVANåHETåWATERåVOLGENSåHETåGEBRUIKåENå
de wetgevingen inzake loodgieterij.
Als meerdere keren een kleine hoeveelheid warm water
afgetapt wordt, kan een “laageffect” (stratificering) in de
boiler ontstaan. De bovenlaag van het warm water kan dan
zeer hoge temperaturen aannemen. Een thermostatische
mengkraan zal ervoor zorgen dat er geen water op overdreven
hoge temperaturen uit de kranen komt.des robinets.
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PERIODIEKE CONTROLE DOOR
DE GEBRUIKER
så #ONTROLEERåDEåDRUKåVANåDEåMANOMETERåVANåDEåKETELåDEZEå
moet zich tussen 0,5 en 1,5 bar bevinden.
så 6OERåMAANDELIJKSåEENåCONTROLEåOPåZICHTåUITåVANåDEå
veiligheidskleppen, de aansluitingen en de accessoires om
eventuele lekken of storingen vroegtijdig te ontdekken.
så +IJKåPERIODIEKåDEåONTLUCHTERåINåHETåBOVENSTEåGEDEELTEåVANåDEå
boiler na om u ervan te vergewissen dat deze niet lekt.
så !LSåUåIETSåONGEWOONåVASTSTELT åNEEMåDANåCONTACTåOPåMETå
een monteur of met uw installateur.

Primair circuit (verwarming)
Om het primair circuit te ledigen:
1. Verbreek de stroomtoevoer naar de boiler.
2. Een slang aan de leegloopkraan aansluiten [4].
3. De leegloopkraan [4] openen en het CV water naar het
sterfput ledigen.
4. Om het process te versnellen, de ontluchter bovenaan de
boiler openen.
5. Waneer het reservoir volledig leeg is, de leegloopkraan en
de ontluchter afsluiten.

JAARLIJKS ONDERHOUD
Het jaarlijks onderhoud moet door een technicus gebeuren en
moet het volgende omvatten:
så .AZICHTåVANåDEåONTLUCHTER
Het ontluchten kan een toevoeging van water in het systeem noodzaken. Kijk de druk na op de manometer van de
ketel.
så -ANUELEåACTIVERINGåVANåHETåSANITAIREåVEILIGHEIDSVENTIELåÎÎNå
keer per jaar. Deze bewerking zal een warm waterlozing tot
gevolg hebben.

Alvorens het warm water via de veiligheidsgroep af te
tappen, dient men zich ervan te vergewissen dat de afvoer
rechtstreeks naar de sterfput gaat om alle risico’s van brandwonden en eventuele schade die daaruit kunnen voortvloeien
te vermijden.
så $EåAFVOERLEIDINGåMOETåOPENåZIJNåNAARåDEåATMOSFEER
så !LSåDEåVEILIGHEIDSGROEPåPERIODIEKåhDRUPPELTv åKANåDITåTEå
wijten zijn aan een expansieprobleem of een vervuiling in de
veiligheidsgroep.
så 6OLGåDEåONDERHOUDSINSTRUCTIESåVANåDEåCIRCULATOR
så #ONTROLEERåDEåGOEDEåWERKINGåVANåKLEPPEN åKRANEN åREGULATIEå
en andere geïnstalleerde elektrische accessoires (raadpleeg
indien nodig de instructies van de fabrikant).

HET LEDIGEN VAN DE BOILER

Sanitair reservoir
Om de sanitair warm waterbereider te ledigen:
1. Lees aandachtig de aanbevelingen in verband met ledigen
van de boiler.
2. Verbreek de stroomtoevoer naar de boiler.
3. De afsluitkranen [1] sluiten.
4. De leegloopkraan [6] en de ontluchter [7] openen.
5. Laat het water in de sterfput lopen.
6. Na het leegmaken de kranen terug in hun beginpositie
zetten.
Om het leegmaken mogelijk te maken, moet de kraan [6]
zich op het laagste punt van de boiler bevinden.

Aanbevelingen

Laat de boiler leeglopen als de werking tijdens de winter
onderbroken moet worden en hij aan vorst blootgesteld dreigt
te worden.
Als het verwarmingswater (primair circuit) antivries bevat, moet
enkel de sanitaire boiler geledigd worden.
Alvorens het sanitair water af te laten, de boiler
cv-zijdig afsluiten en de cv-zijdige druk laten dalen tot 1 bar, om
de sanitaire boiler te beschermen.
Als het verwarmingscircuit geen antivries bevat, moeten het
verwarmingscircuit en het sanitair water geledigd worden.
WAARSCHUWING!
Het water in de boiler kan op zeer hoge temperatuur
ingesteld staan en kan verbrandingsgevaar opleveren
tijdens het ledigen van de boiler .
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SL ME
A01

55445006

24614152
A02
A03
54442045

54764021

54764020
A04

Nr.

SL ME
200

SL ME
300

SL ME
400

SL ME
600

A01

497B5010

497B5012

497B5012

497B5007

A02

497B0005

497B0006

497B0027

497B0007

A03

39438027

39438027

39438047

39438046

A04

497B5015

497B5000

497B5000

497B5006
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Thermostatische mengkraan Helio Mix

excellence in hot water

Verbranding gevaar.
Met een zonneinstallatie in de zomer wordt het geproduceerde water meer dan 80°C.
Om het risico op een ongeval te beperken, is een thermostatische mengkraan verplicht.

FUNCTIE
så $EåTHERMOSTATISCHEåMENGKRAANåWORDTåGEMONTEERDåOPåDEå
toevoer van het sanitair warm water, na de zonne SWW-boiler
en dient om sanitair koud en warm water te mengen.
så $EåREGELINGåVANåDEåMENGTEMPERATUURåGESCHIEDTåBINNENåEENå
bereik van 35°C tot 55 °C gebeurt met behulp van de draaiknop.
så $EåALDUSåGEREGELDEåTEMPERATUURåKANåGEBLOKKEERDåWORDENå:Oå
wordt voorkomen dat onbevoegd personeel de regeling kan
wijzigen.
så "IJåEENåONDERBREKINGåVANåDEåKOUDåWATERTOEVOER åWORDTåOOKåDEå
toevoer van het warm water automatisch onderbroken.
så $EåMENGTEMPERATUURåKANåGECONTROLEERDåWORDENåMETåEENå
verbinding voorzien van een thermometer.

Beeld. 1 Thermostatische mengkraan

så /MåSTORINGENåTEåWIJTENåAANåLASRESIDUENåOFåSLIBåTEåVOORKOMEN å
raden we aan om een slibopvanger te installeren op de toevoer
van het sanitair koud en warm water.

TECHNISCHE KENMERKEN
Tab. 1 Thermostatische mengkraan
Regelbereik temperatuur

35 - 55 °C, continu

Maximaal toegelaten bedrijfstemperatuur

100 °C

Bedrijfsdruk

PN 10 -1000 kPa

Max. toegelaten debiet

1.500 l/u

Debietwaarde Kv

1,4

Materiaal

Kleplichaam in
brons Rg 5,
Klep en geleidingen
van hoogwaardig
polymeer

Materiaal

lasverbinding 22
mm of schroefverbinding 3/4”
Beeld 2 Zijkant van de thermostatische mengkraan in mm
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Terugstroombeveiliger type CA
De terugstroombeveiliger type CA is verplicht voor het verkrijgen van bepaalde premies.

Technische informatie
De terugstroombeveiliger type CA van Watts is Belgaqua
goegekeurd en voorkomt de terugloop van vervuild water naar het
watevoorzieningsnetwerk.
Deze terugstroombeveiliger kan verplicht zijn om recht te hebben
op bepaalde premies.

- Messing omhulsel
- interne elementen in INOX
- ingewerkte filter
- Rubberen terugkeerkleppen met lange
levensduur
- Maximum druk: 10 bar - 1000 kPa
- Maximum temperatuur: 90°C
- Aansluiting ¾” (M-M)

Afmeting
Type
9D - 3/4”

Aansluiting
(bi x bi draad)
3/4”

Maten
mm
A
124

Gewicht
kg
B
64

C
73

D
52

E
20

F
27

PRINCIPE SCHEMA

Bijkomende
verwarming

1 - Zeef
2 - Keerklep
3 - Membraan
4 - Afvoeropening
5 - Zitting
6 - Keerklep

1. Aanvoer van warm water
2. Vulling van zonnecollectoren
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0,8

Zonnecirculatie station Helio Group 20

excellence in hot water

   
zonnecirculatie station
gecombineerd met een intelligente Solar
Unit1  
een
 
regeling is een veilige schakelcentrale voor


hoogvermogen warmte transport.

Snelle montage
Door de voorgemonteerde onderdelen en de
 
klemring schroefkoppelingen aan de zonnecir
culatie leidingen.

Veiligheidsgroep
met veiligheidsventiel, drukmeter, en opvuleenheid.
 
Variabele installatie
aan de wand of onmiddellijk aan de boiler.

Werkingscontrole
door een doorstroom en thermometer
aanduiding.
Gecontroleerde warmte stroom
door twee temperatuur bestendigde
metalen zwaartekrachtremmers.
Hoge energie efficiëntie
door een isolatie en een toerental
gestuurde circulatiepomp met de zonneregeling Solar Unit 1 rondom




 
Beeld 1 zonnecirculatie station (Solar Unit 1-regeling
niet in het leveringspakket begrepen)
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1. ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
De omschreven veiligheidsvoorschriften moeten U beschermen
tegen gevaarlijke situaties die bij een eventuele verkeerde behandeling kunnen optreden. Wij onderscheiden in de algemene
veiligheidsvoorschriften die wij op deze blz. omschrijven, en de
speciale veiligheidsvoorschriften die wij gedurende het lezen van
de handleiding verder omschrijven. Let speciaal op de symbolen!
Kwalificatie van de installateur
De opstelling, installatie en het noodzakelijk in gebruik nemen
van het zonnecirculatie station moet door een toegelaten vakfirma
uitgevoerd worden.
Let erop dat de waarborg bij een klacht alleen dan verzekerd
wordt wanneer een correcte ingebruikname en het afname protocol door een vakkundig persoon is ondertekend.
Voor het juiste doel gebruiken
Functie
Het zonnecirculatie station is geschikt voor zonnesystemen voor
warm water en verwarmingsondersteuning samen met het door
ons aanbevolen vorst beschermingsmiddel.

GEVAAR voor personen
bij het monteren kunnen levensgevaarlijke stroomstoten, verbrandingen, kneuzingen en andere schadelijke gevolgen voor de
gezondheid optreden. Aubletopde aangeduide symbolen in de
documentatie.

Opgelet voor materiaal schade
Dit symbool toont gevaren aan, die eventueel schade aan de
onderdelen of een invloed hebben op het goed functioneren van
het zonnecirculatie station. Aub houd de montage voorschriften in
de aangegeven volgorde aan.

Toepassing beperkingen
såEr zijn door ACV voorziene hydraulische schema‘s beschikbaar
waaruit U verschillende zonnesystemen kunt kiezen.
såBij sommige zonnesystemen voor verwarmingsondersteuning
zijn er aanbevolen voorzorgen tegen oververhitting te nemen, zoals het plaatsen van een voorvat of een veranderde positie van de
veiligheidsarmaturen.

Aanduiding als bijkomende informatie
Dit symbool geeft nuttige aanduidingen en hulpmiddelen om het
werk te vereenvoudigen bij het monteren of het bedienen van het
zonnecirculatie station.

såHet zonnecirculatie station kan men tegen de wand of aan de
boiler monteren.
såHet zonnecirculatie station mag men niet buiten plaatsen.
Normen en richtlijnen
såEG – conformiteitverklaring
såElektrische installaties en apparaat aansluitingen naar VDE 0100
en DIN 18381 uitvoeren.
såVoor het aarden geldt VDE 0190.
Let aub op de hieronder omschreven bijzondere normen.
såDIN 4753 Water verwarming en warm water systemen voor
drinkwater en bedrijfswater.
såDIN EN 12976 en DIN EN V12977 thermische zonnesystemen
en haar onderdelen.
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2. TECHNISCHE INFORMATIE

Zonnecirculatie station

Leveringsinhoud
De zonnecirculatie station wordt als een voorgemonteerde
eenheid geleverd.
Solar Unit 1 regeling en het expansievat zijn niet in deze levering
inbegrepen.

Max. aantal te installeren collectoren
Parallelschakeling

Serieschakeling

18 Ø

22 Ø

28 Ø

18 Ø

22 Ø

28 Ø

6

12

20

4

4

4

Tabel 3 Max. aantal te installeren collectoren is afhankelijk van het type collector
bvb. grootte van de systeem schakeling en buisdiameter van de zonnecirculatie
leidingen. Zonnecirculatie leiding tot 20mmedium: vorstbescherming /water 45/
55 % volume, volumestroom = 35 l / m² / h

Isolatieschaal

EPP ( = 0,039 W/mK),
driedelig met
snapverbindingen

Montageplaat

Staal verzinkt

Max. bedrijfsdruk

6 bar - 600 kPa

Max. bedrijfstemperatuur

120 °C

Circulatiepomp

ST 25/6 (230V, 50 Hz)

Vermogen

3 trap, 44/62/81 Watt

Stuwhoogte

600 mbar

Volume

3,5 m3/h

Zonneregeling

Solar Unit 1

Zwaartekrachtremmer

2 x in temperatuur bestendigde metalen uitvoering

Temperatuur aanduiding

2 ingebouwde temperatuurmeters

Doorstroom meter

Voor vuil ongevoelige
doorstroom meter

Expansievat–volume
Syst.vol. (l)

Coll.fl. (m²)

Volume (l) voor systeemhoogte (m)
2,5

5

7,5

10

12,5

15

18

5

12

12

12

12

18

18

Veiligheidsgroep

Veiligheidsventiel 6 bar DN 15
naar EN 12977, drukmeter

20

7,5

18

18

18

18

18

24

Opvuleenheid

2 kranen met afsluiting

23

10

24

24

24

24

24

24

Aansluiting expansievat

M 3/4”

24

12,5

24

24

24

24

24

24

Aansluiting uitblaasleiding

F 3/4”

27

15

35

35

35

35

35

35

> 32

20

35

35

35

50

50

50

Aansluiting zonnecirculatie

Klemring schroefkoppelingen
18 en 22 mm

Buisafstand van de
zonnecirculatie

125 mm

Montage soort

Geschikt voor wand- en
boilermontage
(zie toebehorende)

Afmetingen (H x B x T)

420 x 260 x 190 mm

Gewicht

6,7 kg

Tabel 2 Expansievat volume is afhankelijk van het systeemvolume collector
oppervlak en systeemhoogte (expansievat tot bovenkant collector)
Systeem voorbeeld: het systeem staat bij volle zoninstraling stil.
Deze waarden gelden alleen bij een collector volume 0,5 l per m².
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Beeld 3 Zonnecirculatie station
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3. MONTAGE

Beeld 4 Zonnecirculatie station en haar onderdelen (nummering zie getallen tussen haakjes bij de montage voorschriften).
De posities 7, 8, 9, 10, 12 en 14 zijn niet bij het leveringspakket van het zonnecirculatie station.
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3.1 MONTAGE VOORBEREIDINGEN
såVoor het monteren van het zonnecirculatie station moet de
positie van de aan- en afvoerleiding (as afstand 125 mm) naar
het zonnecirculatie station afgemeten zijn!
Lees hiervoorde technische documentatie “zonnehandleiding”.
såBij zonnesystemen met verwarmingsondersteuning of met
buizen collectoren aub de technische documentatie “temperatuur
beveiliging” lezen.
såDeze werktuigen gebruikt men bij het monteren van het
zonnecirculatie station: boormachine, steenboor, buizentang,
steeksleutel enz. (beeld 5)

3.2 MONTAGE AAN DE WAND
såWandhouder (1) z. beeld 4 op het voorziene vlak met een
waterpas aftekenen, de 3 boorgaten aanduiden en metde
bijgeleverde pluggen en schroeven bevestigen.
Beeld 5 Gereedschap voor montage

såDe beide armatuurbuizen (2 + 6) in de voorziene uitsparingen
van de wandhouder schuiven en met beide vederklemmen (3)
onder aan de metalen houder bevestigen.
såDebeide half geïsoleerde ruggen (4) met de uitsparingen op de
wandhouder dicht samen drukken.
såDe veiligheidsarmaturen (5) met bijliggende ¾”-dichting
aan het vertrek van het teruglooparmatuur (6) met een
steeksleutel SW 30 aansluiten. Bij het vastdraaien de
klemschroeven tegen houden, omdat anders dichtingen
lossen of onderdelen beschadigd kunnen worden.
såDe wandhouder (7) voor het expansievat (8) rechts naast het
veiligheidsarmatuur met de bij geleverde pluggen en schroeven
bevestigen. Houd rekening met lengte van de ¾” geribbelde
buis (9). 35 l en 50 l expansievaten worden met een speciale
wandhouder bevestigd.
såDe geribbelde buis met het zonnecirculatie station verbinden,
de ¾” dichting niet vergeten. Tussen de geribbelde buis en het
expansievat is het aan te raden bijkomend afneemventielen te
plaatsen.

såElektrische-, schakel- en voelerleidingen plaatsen (12) de
kabels met kabelbinders aan de voorbereide plaatsen (inkeping,
rechthoekige gaten) vastmaken, zodat er geen kracht aan de
kabelklemmen van de regeling kunnen optreden en de kabel
niet in contact kan komenmet de warme buisarmaturen. De
doorvoeren in de isolatieschaal kunnen eventueel indien nodig
met een scherp
mes worden vergroot.
Bij uit te voeren werken aan het elektrisch apparaat de eidingen
van het net uitschakelen.
såDe afdichting (13) bij het zonnecirculatie station verwijderen
om de zonneregeling te plaatsen.
så3OLARå5NITååzonneregeling (14) openen en met de 4
bijgeleverde schroeven (15) aan de wandhouder bevestigen.
In de handleiding van de regeling vindt U de uitvoerige
omschrijving voor het monteren en de bekabeling.
såDe voorste isolatiekap (16) op zetten

såUitblaasleiding (10) aan het veiligheidsventiel monteren en
het lege DC20 vat er onder plaatsen om bij een eventuele
overdruk de zonnevloeistof op te vangen.
såDe aansluiting aan de zonnecirculatie (buisafstand z beeld
3) wordt met klemring schroeven van 18 of 22mm (beeld 6)
met het zonnecirculatie station verbonden (11).
Eerst de buizen recht afsnijden en braamvrij tot aan de
aanslag in de schroefkoppeling schuiven en met een
steeksleutel (SW32) vastschroeven. Bij de 18 mm klemring
knakt het bij het vastdraaien dit is een teken dat het juist
werkt. Daarna verder vastschroeven. De 18 mm klemring
reductie niet vast solderen. Ook hierbij het vastdraaien de
klemring schroeven tegenhouden, omdat anders de dichtingen
lossen of onderdelen kunnen beschadigd worden.
såHet zonnecirculatie station bvb. zonnecirculatie leidingen
spoelen en op lekken controleren (schroefkoppelingen nakijken).
Hiervoor zijn aan de veiligheidsgroep en op de doorstroommeter
kranen geplaatst.

Breekplaats

Klemring schroefkoppelingen
voor 22 mm

Klemring schroefkoppelingen
voor 1 8 mm

Beeld 6 Klemring schroefkoppelingen 18 en 22 mm
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4. INFORMATIE VOOR DE BEDIENING
De zwaartekrachtremmers
U vermindert de ongecontroleerde warmtestroom in de
zonnecirculatie leiding bij een uitgeschakelde circulatiepomp.
Is de kogelkraan in de stand doorstroming dan is de
zwaartekrachtremmer buiten dienst, hierbij is de doorstroming
in beide richtingen open.Deze stand is belangrijkom
het systeem leeg te laten lopen. Is de zwaartekracht remmer
in gebruik, dan wordt die geopend door de druk van
de pomp in de stromingsrichting.

Beeld 8 De drie functies van de kogelkranen

De doorstroommeter
Deze toont aan bij een geschakelde circulatiepomp dat er
een doorstroming plaatsvindt. In het aanduidingsglas is de
juiste waarde af te lezen. Door te draaien aan de zeskanten
instelschroef van 4 mm kan men de gewenste doorstroming
bij een draaiende pomp instellen. Wordt de instelschroef
tot aan de aanslag naar rechts gedraaid is de doorstroming
helemaal afgesloten.

Beeld 9 Doorstroommeter met instelmogelijkheden van het zonnecirculatie `
station.
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Zonneregeling Solar Unit 1

excellence in hot water

MENU OM IN TE STELLEN


såå 7AARDENåACTIVERENåOFåBOILERåMETåRECHTERåKNOP



såå 7AARDEåVERANDERENåMETåKNOPåBOVENååONDER



Beeld 1 Zonneregeling Solar Unit 1

såå -ENUåVERLATENåOFåAFBREKENåZONDERåOPåTEåSLAANå



Met knoppen horizontaal of verticaal scrollen.


met de linkse knop



MENU OM TE INFORMEREN




(15°-90°C) 85° C

 















Collectortemperatuur
Boilertemperatuur onder

(3-40K) 10 K


 

(2-35K) 3 K




(2-50K) 10 K




(30-100%) 30 %



Boilertemperatuur boven
Bedrijfsuren

SYSTEEMMELDINGEN

Zonnecirculatie pomp buiten werking



Knipperend gevaren symbool
bij systeemmeldingen

 



Voeler onderbroken



Voeler kortgesloten



Blijvend temperatuursverschil dT max +
20 K na meer dan 30 min.

 

Zonnecirculatie pomp in werking



MENU HANDBEDIENING
Na ca. 8 uren schakelt de regeling van handbediening
naar automatisch om. De regeling functioneert op temperatuur
verschillen.



 

 

MENU BIJZONDERE FUNCTIES
In de eerste minuut na het in schakelen van de regeling het
menu bijzondere functie kiezen, om enkele parameters in de
bijzondere functies te veranderen.
Na het verlaten van het menu kan men deze alleen nog
bekijken.
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ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
De volgende veiligheidsvoorschriften moet U tegen mogelijk
voorkomende gevaren beschermen, die eventueel door een niet
juist gebruik plotseling kunnen optreden.
Wij onderscheiden de algemene veiligheidsvoorschriften, die we
op deze blz. voorstellen en de speciale veiligheidsvoorschriften,
die we in de lopende tekst verder omschrijven.

KWALIFICATIE VAN DE INSTALLATEUR
såDeaansluitingen en het in gebruiknemenvan de zonneregeling
mag alleen door vakpersoneel uitgevoerd worden.

weg ventiel). In deze bedrijfmodus worden geen voeler functies
bewaakt.
såBij erkenbare beschadigingen aan de regeling, kabels of
de aangesloten 230 V verbruikers, mag het systeem niet in
gebruik genomen worden.
såDe regeling is uitgerust met een net zekering.
såCollectoren en de hydraulische leidingen worden bij zonneinstraling zeer warm.Bij het monteren van de collectorvoeler
bestaat er verbrandingsgevaar.

såDe geldende nationale en de ter plaatse geldende normen moet
hierbij toegepast worden.

TEKEN VERKLARING

såOpgelet dat de waarborg bij een klacht alleen dan in aanmerking
komt als er een correcte ingebruikname en het afname protocol is
ondertekend.

De volgende symbolen worden op verschillende plaatsen in
deze handleiding aangeduid. Zij verwijzen naar belangrijke
veiligheidsvoorschriften en bijkomende informatie.
Let op de beduiding hiervan:

TOEPASSINGSBEREIK
Functie
såVoor het aansturen van thermische zonnesystemen, over
kiesbare systemen en bijkomende functies die aan de gewenste
hydraulische schakeling worden aangepast.
GEVAAR voor personen
såDe regeling is geschikt om te plaatsen in droge ruimtes.
såHij kan in het zonnestation geïntegreerd of aan de wand gemonteerd worden.
Toepassingsbereik
såHet functioneren van de regeling bij het gebruik van geen
zonne-installaties is voor het in gebruik nemen te controleren.

Bij een onnauwkeurige elektrische montage kunnen er levensgevaarlijke stroomstoten of andere gezondheid schadelijke
uitwerkingen optreden.Let daaromop het symbool kenteken in de
documentatie.

såHet niet juist gebruiken of toepassen leidt tot het verlies
van de waarborg.

OPGELET materiaal schade

AANDUIDING VOOR HET MONTEREN EN GEBRUIKEN
såAlle montages en bedradingen moeten spanningsloos aan de
regeling uitgevoerd worden, omdat wanneer in gebruik aan de
buitenzijde van de triac een spanning van 230 V staat.
såDe netaansluiting aan de regeling moet over een AAN /
UIT schakelaar gaan. Deze is noodzakelijk om in het menu
bijzondere functie door AAN- en UIT schakelen te komen.
såBedrijfstemperaturen van de regeling > 50 °C zijn voor de
regeling niet toegelaten.
såDe technische inbouw van de belichte display vraagt om
een juiste plaatsing. Monteer het zonnecirculatie station zo
dat men verticaal op de regeling kijkt of schuin langs onder,
zodat U een optimaal display contrast bekomt.

Dit symbool toont gevaren aan, die een beschadiging van de
componenten veroorzaakt, of een wezenlijke invloed op het functioneren van de regeling heeft.
AANDUIDING als bijkomende informatie

Dit symbool toont belangrijke aanduidingen,om het werk eenvoudiger te maken en U te helpen bij het monteren en
het bedienen van de regeling.

såDe bodem van de regeling wordt door een scheidingsplaat
tussen het bereik laagspanning ingangen en de 230 V
uitgangen gescheiden. Let er op dat U bij het monteren de
aansluitingen niet verwisselt.
såDe standaard instelling van de regeling is de automatische
modus. De handbediening dient alleen voor in de testfuncties de hydraulische componenten te schakelen (pomp, 2
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TECHNISCHE GEGEVENS
Zonneregeling Solar Unit 1
Materiaal

100 % recycleerbaar ABS-behuizing voor wandmontage

Afm. (L x B x T in mm)

173 x 138 x 51

Beschermklasse

IP40 naar VDE 0470

Radio storingsgraad

N naar VDE 0875

Bedrijfsspanning

230 V AC; 50 Hz; -10 % tot +15 %

Kabel diameter, max. voor 230 V-aansluiting

2,5 mm2; fijn-/ een draad

Temperatuurvoeler / temperatuurbereik

Pt1000; 1000 Ω bij 0 °C / Bereik: -25 °C tot +200 °C

Voelerbelasting

Voelerkabel trekbelastingvrij monteren; voeler bij
collectortemperaturen > 60 °C niet meer mechanisch belasten

Proefspanning

4 kV 1 min. naar VDE 0631

Schakelspanning
Vermogen van schakeluitgang

230 V AC
1 A / ca. 230 VA voor cos

Apparaat beveiliging, intern

Fijne zekering 5 x 20 mm; 2 A/T (2 Ampère, port)

Bedrijftemperatuur (binnen) / stokkeer temperatuur

0 °C tot +50 °C / -10 °C tot +65 °C

Gewicht

ca. 360 g

= 0,7 à 1

MONTAGE – BEHUIZING PLAATSEN
Behuizing openen
såOm het apparaat te openen is er geen gereedschap nodig.
Het bovenste deel klikt in het onderste deel. Door gelijktijdig zacht
te trekken aan de zijde van de plaat strippen kan het bovenste
deel eenvoudig ontgrendeld en naar boven opengeklapt worden.
såDraai het bovenste deel volledig open tot het vast klikt.
Nu kan men de regeling eenvoudig monteren en bedraden.
Wandmontage
såBoor met het boor sjabloon van blz. 4 beeld 2 de bevestigingsgaten voor de regeling.
såZet de regeling met de passende schroeven vast tegen
de wand.
såAlle schroeven zo vast als nodig is aandraaien, om beschadigingen aan de behuizing te vermijden.
Zonnergeling montage
såPlaats de regeling met de noodzakelijke schroeven op de
wandhouder van de solar Unit 1.
såBreek naast de middenplaatde kabel doorvoeren eruit.
såDe 230 V kabel zover ontmantelen, zodat de geïsoleerde
geleiders onmiddellijk bij de ingang in de bodem beginnen.
såBij het vastschroeven van de kabelklemmen deze met
de hand vast zetten, zodat de belasting op de print niet
te groot is. Afbreek gevaar voor de klemmen!
såHet net als laatste aansluiten.
s Wanneer de regeling onder spanning gezet wordt is er
230 V wisselspanning op de triac behuizing.
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MONTAGE – DRADEN AANSLUITEN
Opbouw aansluit printplaat Solar Unit 1
De aansluiting van alle elektrische leidingen gebeurt op de
printplaat van de regeling.Rechts bevinden zich de voeleraansluitingen (laagspanningbereik). Links bevinden zich de 230 V
netaansluitingen en de schakeluitgang A1.
Algemene aansluitvoorschriften
såBij soepele leidingen moeten intern of extern een trekbelasting
worden voorzien, wanneer de regeling tegen de wand geplaatst
wordt.
såDe aders moeten met aderhulzen worden aangesloten.
såIn de doorvoeringen op de 230 V zijde kan men indien nodig
PG 9 klemschroeven monteren wanneer een wandmontage wordt
toegepast. Aansluiting 230 V.
såBij een vaste netaansluiting aan de regeling kan men over een
AAN / UIT schakelaar gaan.
Bij een aansluiting met kabel en stekker kan men deze schakelaar
weglaten.
såDe regeling is voor een bedrijfsspanning van 230 V~/50 Hz.
Controleer of de zonnecirculatie pomp voor deze spanning
geschikt is.

såDe schakeluitgang A1 is een 230 Vsluiter, die bij de werking
“toerentalregeling” (minimum toerental 30%) aangestuurd wordt.
Aansluiting van de temperatuurvoelers
så$EåLEIDINGENåVANåDEåTEMPERATUURVOELERSåKUNNENåVERLENGD
worden tot 15m bij een draaddiameter van 2 x 0,5 mm², tot 50m
is 2 x 0,75mm² noodzakelijk. Bij lange verbindingen naar de
collector zijn afgeschermde kabels zinvol.
Aan de voelerzijde de afscherming niet aansluiten maar afknippen
en isoleren!
så$EåTEMPERATUURVOELERSåKANåMENåNAARåBELIEVENåAANSLUITEN å
zij hebben geen polariteit.
så6OELERLEIDINGENåMOETåGESCHEIDENåVANåDEåå6åLEIDINGEN
gelegd worden.
Bliksem beschermmodule
De Solar Unit 1 heeft aan alle voeleringangen een overspanning beveiliging. Bijkomende beschermmaatregelen voor de
voelers in de kelder zijn in de regel niet nodig.
Voor de collectorvoeler is een bijkomende bescherming
(voeler aansluitdoos met een overspanning beveiliging)
noodzakelijk.

såAlle aardgeleiders worden aan de PE klemmen aangesloten.
såDe nulgeleider (N) zijn elektrisch verbonden en worden niet
geschakeld!

Beeld 2 Boor aan de hand van het
afgebeelde boor sjabloon de
bevestigingsgaten.

er
Zek
ing
2AT
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Verwarmingskring

Ta

P3

Ketel

P1: Zonnecirculatie pomp
P2: Boiler oplaadpomp
P3: Verwarmingskring pomp
Ttw: Warm water voeler (verwarmingsketel)
Ta: Buitenvoeler

T1: Collectorvoeler
T2: Zonne spiraalvoeler
T3: Boilervoeler (optie)
A1: Sturing zonnecirculatie pomp

P2

Ttw

Koud water

Warm water

A1 T1 T2 T3

Zonneregeling Solar Unit 1

T2

T3

Helio Mix

Collectorveld

SL ME 400

T1

P1

Zonne circulatiestation

1.3

excellence in hot water

Beeld 4 Standaard 1 boiler systeem aangesloten aan de Solar Unit 1.
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ZICH OVER DE WAARDE INFORMEREN.

Menu «instellen»
Menupunt


Omschrijving

Aanduiding

Collectortemperatuur (T1)

meetwaarden

°C

Collectortemperatuur

balanswaarden; minimum
waarden, terugzetbaar

°C

Collectortemperatuur

balanswaarden; maximum
waarden, terugzetbaar

°C

Collectortemperatuur, onder (T2)

meetwaarden

°C

Collectortemperatuur, onder

balanswaarden; minimum
waarden, terugzetbaar

°C

Collectortemperatuur, onder

balanswaarden; maximum
waarden, terugzetbaar

°C

Boilertemperatuur, boven (T3)1

meetwaarden

°C

meetwaarden

h

Opnieuw in te stellen bedrijfsuren;
(draaiduur zonnesysteem sinds laatste reset)

meetwaarden, aanduidingswaarden, terugzetbaar

h

Pompsymbool statisch:
Temperatuursverschil (collector, boiler)
is lager dan de inschakeltemperatuur de
zonnecirculatie pomp uit.

functieaanduiding

-

Pompsymbool draaien:
Temperatuursverschil (collector, boiler)
is hoger dan de inschakeltemperatuur de
zonnecirculatie pomp aan.

functieaanduiding

-














Totaal bedrijfsuren (niet aanpasbaar).


R



1

Wanneer de meetvoeler buiten het toegelaten bereik is (-35 °C tot +250 °C) wordt dit aangeduid. Dit gebeurt alleen wanneer hij niet
aangesloten of defect is .
Op de display aan de voeler aanduiding wordt dit optisch voorgesteld (kortsluiting of een onderbreking).
Bij het verlaten van deze aanduiding wordt daarna de voeler weergegeven .
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INSTELLING VAN DE BASISWAARDE WIJZIGEN.

Menu “instellen”
Menupunt

Omschrijving

Bereik

Basiswaarde

15 - 90 °C

85 °C

Inschakelverschil tussen collector en boiler

3 - 40 K

10 K

Uitschakelverschil tussen collector en boiler

2 - 35 K

3K

Grenstemperatuur waarop de toerental regeling wordt ingesteld

2 - 50 K

10 K

30 - 100 %

30 %



Begrenzingtemperatuur boiler onder



 


 








Minimaal toerental van de zonnecirculatie pomp in stappen van 10% 1

1

De zonnecirculatie pomp 230 V uitgang A1 wordt standaard toerental geregeld. Naargelang de zonne-instraling wordt het pomp
vermogen trapsgewijs geregeld van 30 – 100%, zodat het inschakelverschil boiler “dT max ” zolang als het mogelijk is constant gehouden wordt. Het uitschakelen gebeurt wanneer het uitschakelverschil “boiler dT min.” onderschreden wordt.
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IN HANDBEDIENING ZONNECIRCULATIE POMP AAN- EN UITSCHAKELEN.

Menu “handbediening”
Menupunt



Omschrijving
UIT = 0/ AAN = 1
Handbediend aan-/ uitschakelen van de zonnecirculatie pomp (A1)
Opmerking: Met de handbediening gebeurt er geen automatische
regeling van het systeem.
Na ca. 8 uren schakelt de regeling van handbediening naar het menu
informatie en regelt het systeem zich weer automatisch naar het temperatuursverschil.

Bereik

Basiswaarde

0-1

0

0 - 600 min

0 min

t2 min
Activatie van de timer in handbediening
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BIJZONDERE FUNCTIES INSTELLEN
In de eerste minuut na het inschakelen van de regeling
het menu bijzondere functie kiezen,om de parameters van de bijzondere functie te veranderen. Na het verlaten van het menu kan men
deze nog alleen bekijken of men schakelt de regeling kortstondig spanningsvrij. Daarna kan men de bijzondere functie terug beïnvloeden.

Menu “Bijzondere functies”
Menu
punt
0

1

Functie
Systeemkeuze

Systeem
beveiliging

Omschrijving
0 – 1: Standaard -een boiler systeem
Uit = 0 / aan = 1
Wordt de ingestelde start temperatuur van de systeem bescherming overschreden wordt de aansturing van de zonnecirculatie pomp
onderbroken, niettegenstaande er een temperatuursverschil tussen
de collectoren de boilervoeler is.

2

Start temperatuur systeem beveiliging

3

Uit = 0 / aan = 1
Is de boiler tot zijn begrenzingtemperatuur, boiler onder opgeladen,
wordt de zonnecirculatie pomp uitgeschakeld. Stijgt de
collectortemperatuur boven de ingestelde waarden van de collector
koelfunctie (standaard = 110°) “ dan wordt de zonnecirculatie pomp
terug ingeschakeld, tot de collectortemperatuur met 10 K gedaald
is.
Deze bijkomende interval oplading verhindert dat zelden of nooit de
collector in een stilstandfase komt. Het systeem schakelt volledig
uit, wanneer de begrenzingtemperatuur boiler onder met 5 K
overschreden wordt.

Collector
koelfunctie

4

Starttemperatuur collectorkoeling

5

Uit = 0 / aan = 1 (wanneer collector -koelfunctie = 1)
activeer “boiler – koelfunctie” deze wordt ingeschakeld wanneer de
collector temperatuur met 2 K onder de boilertemperatuur daalt. De
overvloedige boilertemperatuur (boiler koelen) wordt over de collector afgegeven tot de ingestelde grenswaarde van de boiler koelfunctie (menu” bijzondere functies). De boiler koelfunctie kan alleen
bij een ingestelde collector koelfunctie geactiveerd worden.

Boilerkoeling

6

Uitschakeltemperatuur

Bereik

Beginwaarde

1

1

0 ou 1

1

115 - 200° C

135° C*

0 ou 1

0

100 - 150° C

110° C

0 ou 1

0

30 - 90° C

60° C

*Indien men deze t° behaald, is er een probleem! Vermijd de installatie te herstarten (indien ketel afkoelt) met de stagnatie van de collector.

Alleen geschoold personeel
mag veranderingen in het menu bijzondere functies en instellingen uitvoeren. Foute instellingen beïnvloeden de werking
van het zonnesysteem.
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SERVICE – SYSTEEMMELDINGEN
Systeem informatie met aanduiding
Display-aanduiding

Omschrijving

Oplossing

Onderbreking
De aangeduide voeler /
de voelergeleider heeft geen verbinding
met de regeling.
Kortsluiting
De aangeduide voeler / de voelergeleider of de voeleringang aan de
regeling is kortgesloten.
dT te hoog
Voor het temperatuursverschil tussen de collector- en de boilervoeler
wordt een vaste waarde van 20 K
aangenomen. De melding wordt
aangeduid wanneer na 30 min. het
temperatuursverschil niet is verminderd.

så7EERSTANDSWAARDEåVANåDEåVOELER
controleren en met de weerstandstabel
vergelijken.
så!LLEåAANSLUITCONTACTENåTOTåAANåDEåVOELER
controleren.

så0OMPååPOMPAANSLUITINGåBEKABELINGå
op haar werking controleren
så3YSTEEMåOPåLUCHTåCONTROLERENåINDIEN
nodig ontluchten
så6OELERåENåVOELERLEIDINGENåOPåHAAR
werking controleren en indien nodig
voeler vervangen.

Systeemmelding
Alle optredende systeemmeldingen worden bijkomend met een knipperend
gevarensymbool aangeduid. Bij fouten aan de voelers worden deze bijkomend
voorzien met het symbool kortsluiting of onderbreking.

Systeeminformatie zonder aanduiding
Omschrijving

Mogelijke oorzaken

Oplossingen

– Geen 230 V netspanning.

så2EGELINGåAANSLUITEN
så2EGELINGåOVERåEENåEXTERNEå!!.åå5)4
schakelaar
så(UISåZEKERINGENåCONTROLEREN

– Interne zekering defect.

så:EKERINGåCONTROLERENåINDIENåNODIGåDE
2 A/T vervangen.
så:ONNECIRCULATIEåPOMPåOPåKORTSLUITING
controleren.

– Apparaat compleet defect.

så"ELå!#6åOPåååå

Regeling werkt niet.

– Handbediening van de regeling
inschakelen.
– Inschakel voorwaarden zijn niet
vervuld.

så-ENUåhHANDvåVERLATEN
s7ACHTENåTOTåINSCHAKELåVOORWAARDENåZIJN
vervuld.

“Pompsymbool draait”
maar de pomp draait niet.

–Aansluiting van de pomp onderbroken.
– Pomp zit vast.
– Geen spanning aan de schakeluitgang A1.

så+ABELåNAARåDEåPOMPåCONTROLEREN
så0OMPåVRIJåMAKEN
så"ELå!#6åOPåååå

Temperatuur aanduiding wisselt sterk
gedurende korte tijdsperiode.

– Verbindingskabels van de voelers geplaats in nabijheid van 230 V leidingen.
– Verbindingskabels van de voeler te
lang en niet gewapend.
– Defecte regeling.

så6OELERLEIDINGENåANDERSåOFåAFGESCHERMD
plaatsen.
så6OELERLEIDINGENåAFSCHERMEN
så"ELå!#6åOPåååå

Geen displayaanduiding

SERVICE – CONTROLE VAN DE VOELERS
Weerstandswaarden voor Pt1000 voeler zijn afhankelijk van de temperatuur
-10° C

0° C

10° C

20° C

30° C

40° C

50° C

60° C

70° C

80° C

90° C

100° C

110° C

961 Ω

1000 Ω

1039 Ω

1078 Ω

1117 Ω

1155 Ω

1194 Ω

1232 Ω

1271 Ω

1309 Ω

1347 Ω

1385 Ω

1423 Ω

De correcte functie van de temperatuurvoelers kan men aan de hand van deze tabel met een multimeter controleren.
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Voeler aansluitdoos
Met geïntegreerde overspanningbescherming
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Verplicht om de zonne-installatie te beschermen bij onweer.

TECHNISCHE GEGEVENS
Behuizing: kunststof, grijs
Bevestigingsklemmen, buitenzijde
Beschermklasse: IP 65
Afmetingen: 80 x 80 x 50 mm
Omgevingstemperatuur: -25 – 70 °C

FUNCTIE
De geïntegreerde overspanningbeveiliging houdt een bepaald
aandeel van de atmosferische opladingen tegen.
Hierdoor wordt de voeler (type PT1000 bvb.KTY) ende bijkomende elektronica beschermd. De voeler aansluitdoos
dient ook om de voelerkabel aande collector te verlengen.

De voelerleiding is laagspanning daarom moet deze verwijderd
liggen van de 230V leidingen om storingsinvloeden
te vermijden.

Beeld 1 Voeler aansluitdoos / schema aansluitprint.

MONTAGE / ELEKTRISCHE AANSLUITING
Aan de buitenzijde van de behuizing zijn klemmen voor
een eenvoudige wandmontage.
De collectorvoeler wordt over de ingangklemmen E1 en
E2 met de print verbonden (beeld 1). De voeler verlengkabel
van de print naar de regeling wordt over de uitgangklemmen A1
en A2 aangesloten. De aansluiting aan de in- en uitgang hebben
geen polariteit.
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LEIDINGEN HELIOLINE

Model HelioLine
2 x Ribbelbuis uit
edelstaal

DN 16

DN 20

Isolatieslang met
geïntereerde voelerkabel

Ep 17 mm
Ep 19 mm
λ = 0,040 W/mK λ = 0,040 W/mK

UV bestendige buitenmantel met kortstondige
temperatuur belasting
van:

190°C

190°C

Lengte

15 m

15 m

Afmetingen

93 x 55 mm

105 x 62 mm

Max. druk aan 250°C

1100 kPa

650 kPa

1.3

Beeld 1 HelioLine - snelkoppeling buizen systeem om eenvoudig en snel
een zonnecirculatie aan te sluiten.

Drukverlies (mbar/m)
100
90
80
70
60

DN 16

50

DN 20

40
30
20
10
0

0

200

400

600

800

1000

1200

Beeld 2 De snelle en betrouwbare HelioLine verbinding bestaat uit:
wartelmoer, klemring, dichtingen en nippel met overgang van 18 bvb. 22
mm koperbuis.

Debiet (l/u)
Grafiek.1 Drukverliezen van de HelioLine DN 2-16 / 2-20 per m is
afhankelijk van de volumestromen, zonnevloeistof gemengd 40/60,
bedrijfdruk 4 bar, bedrijfstemperatuur 40 °C.

Kies zorgvuldig de baan die de HelioLine leiding zal
afleggen om de luchtafvoer te vergemakkelijken. Gebruik
bijvoorbeeld zo breed mogelijke bochten.
Gebruik speciale tape voor de dampdichte laag te herstellen.
Plaats een luchtkoker in de muur en maak dicht met
isolatie.
Let op dat alle delen van de leiding met isolatie bedekt is.
Maak gebruik van de speciale tape om verschillende isolatiedelen te verbinden.

Beeld 3 De HelioLine isolatie bestaat uit zeer soepel EDPM kunststof met
een robuuste UV vaste buitenmandel. Op de gewenste plaats de isolatie
met een scherp mes insnijden en opzij duwen.

Pas op bij het binnenkomen van de leiding in het dak dat
de helling de regeninslag niet bevorderd.
64
Vergissingen en veranderingen voorbehouden

excellence in hot water

Beeld 4 Snij de ringdarm in een groef naar lengte. Vervolgens afbramen.

Beeld 5 Trek de ringdarm door de moer en plaats de clip in de laatste
groef. Sluit de clip en controleer dat niets vervormd is.

Beeld 6 Plaats vervolgens de tussenschijf en de nippel tegen het uiteinde
van de darm en schuif de moet tegen de nippel.

Beeld 7 Hou de moer vast met een sleutel en draai de nippel d.m.v. een
tweede sleutel vast. Als dit gebeurd is, draai alles opnieuw open en verwijder de tussenschijf.

Beeld 8 Controleer dat het uiteinde van de darm mooi platgedrukt is en
plaats vervolgens de dichting en de nippel. Het geheel opnieuw vastdraaien zoals met de tussenschijf.

Beeld 9 Let goed op de hele darm te bedekken met de isolatie en het
geheel te sluiten met hersteltape.
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Inbedrijfstelling van de installatie
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Essentiële instructie voor de veiligheid van de
personen en het leefmilieu:
Sluit een kopere buis aan aan het uiteinde van
de veiligheidsklep om:
så MOGELIJKEåSTOOMUISTOOTåTEåVERMIJDENå
så DEåFLUIDåTEåVERZAMELENåDIEåUITåDEåKLEPåZOUå
kunnen ontsnappen.
så TEåVERMIJDENåHETåVATåWEGåTEåNEMEN

INHOUD
1.
2.
3.
4.

Zonnecircuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inbedrijfstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oplossen van eventuele pannes . . . . . . . . . . . . . .
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
3
8
8

1. ZONNECIRCUIT
Onderdelen
så ,EIDINGEN
så +OPPELINGENåENåVERBINDINGENåVANåDEåLEIDINGENå
(te schroeven, te lassen, op te zetten, enz).
så )SOLATIEåVANåDEåLEIDINGENå
 16
så %LEMENTENåPOMPGROEP åDEBIETMETER
ontluchter, enz.)
så ."å$EåAUTOMATISCHEåONTLUCHTERåENåZIJNåISOLATIEKRAAN
zijn niet nodig wanneer u gebruik maakt van een elektrische
vulpomp.

11

23

2
3
5

6

1
+

+

4
21
7

8
22
15

10

18

20

9

17

+

Beeld 1 Onderdelen van het zonne circuit
1 sferische schuifafsluiter van de veiligheidsgroep 2 veiligheidsklep met recuperatiebuis 3 manometer 4 expansievat met membraan 5 en 6 sferische schuifafsluiters
met terugslagklep voor toevoer en retour 7 luchtafscheider van de pompgroep 8 klep
voor vullen en ledigen debietmeter 9 ontluchter retour zonne circuit 10 ontluchter
toevoer zonne circuit 11 sferische schuifafsluiter gemonteerd onder de automatische ontluchter, als de ontluchtingsbuis (7) niet geïnstalleerd of ontoereikend is 15
recuperatievat, vb. het leeg vat van de warmtegeleidende vloeistof 16 ontluchtingsklep
op verticale leiding (als de ontluchtingsbuis (7) niet geïnstalleerd is) 17 afsluitklep op
de vulpomp – zijde aanzuiging 18 afsluitklep op de vulpomp – drukzijde 19 krachtige
vulpomp van 20 liter 21 pomp zonne circuit 22 debietmeter 23 sonde

19

+
+

Klep open
Terugslagklep
in bedrijf

Klep gesloten

Klep open
Terugslagklep
niet in bedrijf

Beeld 2 De posities van de sferische schuifafsluiters (5) en (6) van de zonneoverdrachtsgroep 79
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2. INBEDRIJFSTELLING
såå #ONTROLEERåDEåCONFORMITEITåVANåHETåVOLUMEåVANåHETå
expansievat (paragraaf 2.6

2.1 HET ZONNECIRCUIT SPOELEN
såå $EåINSTALLATIEåSPOELENåMETåWATER
så #IRCULATIERICHTINGåVANåDEåVOELERåNAARåDEåBOILERå
så %RåBESTAATåEENåRISICOåVOORåBRANDWONDENåWANNEERå
het zonne circuit (voelers > 60 °C) hoge temperaturen
gistreert!
så "IJåSTERKåZONLICHTåKUNNENåDEåVOELERSåSTAGNERENåENåKANå
waterdamp ontstaan.
så $EåVULPOMPåNIETåZONDERåWATERåINSCHAKELENå
så /MåDEåPOMPåOPåTEåSTARTEN åDIENTåUåDEZEåTEåVULLENåMETå
ongeveer 2 l zonnevloeistof.
så 'EBRUIKåDEåFILTERå 

11

Werkwijzen
såå /PENåDEåVUL åENåAFVOERKLEPPENå åENå
så 0LAATSåDEåSFERISCHEåSCHUIFAFSLUITERå åOPåª
så 0LAATSåDEåSFERISCHEåSCHUIFAFSLUITERå åHORIZONTAAL
så 3LUITåDEåSFERISCHEåSCHUIFAFSLUITERå
så 3CHAKELåDEåVULPOMPåIN

5

6

+

1

+

Beeld. 7 Spoelen van het zonne circuit

8

9

18

17

19

15

Tips
såå 'EBRUIKåEENåVULPOMP
så 3POELåBIJåEENåHOGEåDRUKåVANåONGEVEERåånååBAR
så 6ERMIJDåHETåPLAATSENåVANåDEåAANZUIGDARMåONDERAANåINåHETå
zonnevloeistofvat.

Beeld 8 Vulpomp (niet meegeleverd)
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2.2 CONTROLE VAN DE DICHTHEID
så #ONTROLEERåOPåZICHTåALLEåTOTåSTANDåGEBRACHTEåVERBINDINGEN
så :ELFSåWANNEERåDEåINSTALLATIEåVOLLEDIGåGELEDIGDåWERD åBLIJFTåERå
wat vloeistof achter in de collectoren. Als met water gespoeld
werd, moet het circuit absoluut gevuld worden met warmtegeleidende vloeistof met antivriesmiddel, zo niet kan de vorst
de absorber beschadigen!
så 4ESTåDEåDRUKåTOTååBAR
så $EåDRUKåKANåVARIÐRENåVOLGENSåHETåZONLICHT
så /MåDRUKDALINGENåTEåTESTEN åMOETåDEåAFSLUITKLEPåVOORåHETåONderhoud van het expansievat in het zonne circuit dicht zijn.

11

Werkwijzen
såå 3LUITåDEåVULKLEPå
så 3LUITåDEåVULKLEPå åNADATåDEåTESTDRUKåBEREIKTåWERD
så 0OSITIONEERåDEåSFERISCHEåSCHUIFAFSLUITERSå åENå åOPåªå åå
så $EåSFERISCHEåSCHUIFAFSLUITERå åMOETåGESLOTENåZIJNåZOåNIETåISå
drukverlies aan de ontluchtingsklep mogelijk)

4-5
bar

5

6
+

1

+

8

Beeld 9 Controle van de dichtheid

9

18

19

20
17

2.3 LEDIGEN
11

Werkwijzen
såå 3TOPåDEåVULPOMPå
så 6ERWIJDERåDEåAANZUIGSLANGåVANåDEåAFVOERKLEPå åENåSLUITåHEMå
aan op de afvoerklep (9)
så /PENåDEåAFVOERKLEPå
så /PENåDEåVULKLEPå

6

5

1

+

+

8

Beeld 10 Lediging

9

18

17
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2.4 MENGING VAN DE WARMTEGELEIDENDE
VLOEISTOF
Voeg aan de warmtegeleidende vloeistof met antivriesmiddel een
volume water toe om een bescherming tegen vorst te verkrijgen,
volgens het plaatselijke klimaat. Respecteer hierbij een minimaal
volume warmtegeleidende vloeistof van 30% en meng het geheel
goed.

Volume warmtegeleidende
vloeistof

Vriestemperatuur [°C]

30

- 14

40

- 21

50

- 32

100

- 50

60% H2O
40%
Warmtegeleidende
vloeistof
Beeld 12 Warmtegeleidende vloeistof voor installatie met vlakke zonnepanelen

Tab. 1 Percentage mengsel voor warmtegeleidende vloeistof meegeleverd

Volume van de interne leidingen van de verschillende
materiaalelementen van een installatie, voor raming van
het algemeen volume van de installatie *
Materiaal
HelioPlan
Spiraal zonneboiler SWW

1,3
8 - 16

Koppeling [liter/meter]
Cu 28x1 mm

0,52

Cu 22x1 mm

0,31

Cu 18x1 mm

0,20

Cu 15x1 mm

0,13

Buis inox DN 16

0,28

Buis inox DN 20

0,44

* exclusief volume van het expansievat
Tab. 2 Volume interne leidingen van de verschillende elementen van een installatie
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2.5 VULLEN EN ONTLUCHTEN
Werkwijzen
såå 6ERWIJDERåDEåAANZUIGSLANGåVANåDEåAFVOERKLEPå åENåSLUITåZEåAANå
op de afvoerklep (8)
så 3LUITåDEåAFVOERKLEPå
så /PENåDEåAFVOERKLEPPENå åENåVULKLEPPENå
så 0LAATSåDEåSFERISCHEåSCHUIFAFSLUITERå åHORIZONTAAL
så 3LUITåDEåSFERISCHEåSCHUIFAFSLUITERå
så 3CHAKELåDEåVULPOMPå åIN
så ,AATåDEåPOMPåDRAAIENåTOTåERåGEENåLUCHTBELLENåMEERåZICHTBAARå
zijn in het vat (15)
så 6OERåDEåLUCHTåAFåDIEåINåDEåKOPPELINGENåENåEVENTUEELåINåDEå
zonne circulatiepomp zit (Afb. 14)
så 3LUITåDEåSFERISCHEåSCHUIFAFSLUITERå
så 3LUITåDEåVULKLEPå åALSåDEåGEWENSTEåDRUKåBEREIKTåISåZIEåHOOFDstuk 2.6).
så /PENåDEåSFERISCHEåSCHUIFAFSLUITERå åONDERåDEåAUTOMATISCHEå
ontluchtingsklep om de resterende lucht af te voeren

11

6

5
+

1

+

8

Beeld 13 Vullen en ontluchten

9

18
20
17

19

De lucht in de koppelingen afvoeren
såå 0LAATSåDEåSFERISCHEåSCHUIFAFSLUITERåHORIZONTAALå å
en de klep (5) op 45°
så ,AATåDEåVULPOMPå åONGEVEERååSECåDRAAIEN
så 3LUITåDEåSFERISCHEåSCHUIFAFSLUITERSå åENå åENåSTOPåDEåVULPOMPå
(19)
11

De pomp van het zonne circuit indien nodig ontluchten
såå 3TARTåKORTåDEåPOMPåVANåHETåZONNEåCIRCUITå åSELECTEERåDEå
maximale debietsnelheid) en voer de lucht af met behulp van
de messing schroef. Respecteer de voorschriften van de
pompfabrikant.
så .AåENKELEåDAGENåWORDTåDEåLUCHTåINåDEåONTLUCHTINGSBUISåAFGEvoerd
Tips
såå 6ULåHETåCIRCUITåMETåEENåDRUKåVANåånååBAR
så $OORåDEåVULPOMPåHERHAALDELIJKåAANåENåUITåTEåZETTEN åWORDTåHETå
ontluchtingsproces versneld
så 3LUITåDEåSFERISCHEåSCHUIFAFSLUITERå åHEELåEVENåOMåDEåDRUKåTEå
doen toenemen. De klep vervolgens terug snel openen om de
luchtbellen te verwijderen
så 6ERANDERåEVENTUEELåDEåSTROOMRICHTINGåVANåDEåVLOEISTOF åOMåDEå
wisselaar van de boiler volledig te ontluchten

5
+

1

+

Beeld 14 Het zonne circuit ontluchten

6

8

9

18
20
17
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2.6 DE INSTALLATIEDRUK REGELEN

2.8 HET DEBIET REGELEN

såå "ASISVOORWAARDEåDEåNOMINALEåDRUKåVANåHETåEXPANSIEVATåMOETå
correct zijn. De druk van een reeds gevuld expansievat kan
pas bepaald worden als de afsluitkraan van het expansievat
gesloten is en niet onder druk staat.
så (ETåKANåVOORKOMENåDATåDEåINSTALLATIEDRUKåENKELEåDAGENåNAåDEå
inbedrijfstelling afgenomen is omwille van de laatste luchtbellen.

såå 3TELåDEåDEBIETMETERåVANåDEåPOMPGROEPåAFåOPåDEåMAXIMALEå
waarde. De regelschroef hiervoor met een zeskantsleutel volledig naar links draaien.
så 3TELåDEåPOMPåAFåOPåDEåMINIMALEåDEBIETSNELHEID
så $RIJFåHETåVARIABELåDEBIETåVANåDEåPOMPåHANDMATIGåOPåDOORåHETå
debiet op de zonneregeling af te stellen op 100%
så !ANBEVOLENåDEBIETåBEHALVEåVOORåDEåINSTALLATIESå,OW &LOW åå
liter/u per m2 absorber oppervlak. Voorbeeld: 12m2 zonnepaneel => debiet [liter/min] = 40l/m2u x 12m2 / 60 min/u =
8 l/min
så +IESåHETåTOERENTALåVANåDEåCIRCULATIEPOMPåOPåDUSDANIGEåMANIERå
dat het aanbevolen debiet gehaald wordt.

Tip
Bij het vullen de installatiedruk met 0,1 – 0,2 bar opdrijven ten
opzichte van de waarden in de tabel

Aanbevolen installatiedruk

liter / min.

Installatiehoogte
[m]

Begindruk van het
expansievat [bar]

Druk van de
installatie *
[bar]

5

0.6 - 0,7

0.7 - 0.8

8

0.9 - 1

1.0 - 1.2

10

1.2

1.2 - 1.3

15

1.7

1.7 - 1.8

20

2.3

2.3 - 2.5

4 mm
Voorbeeld
8 liter / min.

14
12
10
8
6
4
2

* druk gemeten bij koude installatie
Tab. 3 Aanbevolen installatiedruk

Beeld 12 Warmtegeleidende vloeistof voor installatie met vlakke zonnepanelen
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2.7 EINDTOESTAND
såå
så
så
så

0OSITIEåVANåDEåVERSCHILLENDEåELEMENTENåINåHUNåEINDTOESTANDå!FBå
0LAATSåEENåLEEGåVATåONDERåDEåUITGANGåVANåDEåVEILIGHEIDSKLEPå
3LUITåDEåSFERISCHEåSCHUIFAFSLUITERå åNAåENKELEåDAGEN
/MåEVENTUELEåVERDAMPINGåTEåVOORKOMENåALSåDEåINSTALLATIEåSTILåLIGT å
moet de sferische schuifafsluiter (11) dicht zijn in de continue werking.

2

5

6

1
+

+

21
8

10

15
9

Beeld 15 Eindtoestand
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Panne

Oorzaak

Oplossing

Geen stroomtoevoer

Controleer de elektrische aansluitingen

Delta T van de regeling niet bereikt

Controleer de regelwaarden

De maximale temperatuur van de boiler is
bereikt

Indien mogelijk, de maximale temperatuur van de
boiler meten

Pompschroef vastgelopen

så-AXIMAALåDEBIETåENåVERMOGENåPOMP
selecteren (op regeling)
så6ERWIJDERåDEåAFTAPSCHROEFåENåMAAKåHETåSCHOEPENwiel vrij met behulp van een schroevendraaier

Het zonne circuit is verstopt ter hoogte van:
såDEåDEBIETMETER
såDEåKLEPPENåVANåHETåCIRCULATIESTATIONå

Open de klep of de debietmeter in kwestie

Aanwezigheid van lucht in het zonne circuit

Leid de lucht om naar de ontluchtingskleppen of vul
eventueel warmtegeleidende vloeistof toe met de
vulpomp

De pomp is niet ontlucht

Ontlucht de pomp

Aanwezigheid van lucht in het zonne circuit

Zie “De pomp werkt maar er vindt geen stroming
plaats

Omkering van de koppelingen voor toevoer
en retour

Keer de koppelingen om

Delta T van de regeling te klein

Verhoog de Delta T

La pompe ne s’arrête pas

De temperatuurvoeler is defect

såCONTROLEERåDEåELEKTRISCHEåCONTACTEN
såVERGELIJKåDEåWEERSTANDåVANåDEåSONDEåMETåDEå
waarden in de tabel

Het temperatuurverschil tussen toevoer en retour
is te groot

Het toerental van de pomp is te laag

Kies een hoger toerental

Aanwezigheid van lucht in het zonne circuit

Zie “De pomp werkt maar er vindt geen stroming
plaats”

De pomp werkt niet – geen geluid,
geen trillingen

De pomp werkt niet maar maakt wel
lawaai

De pomp werkt, maar er vindt geen
circulatie plaats

De pomp maakt veel lawaai

Onregelmatig pompdebiet

De terugslagkleppen zijn verkeerd
geplaatst.
De terugslagkleppen zijn vuil

De boiler koelt af

Drukval ter hoogte van de
manometer

Breng in de werkingspositie
Stel de pomp af op het maximaal toerental; open
en sluit de kleppen van de pompgroep vervolgens
herhaaldelijk

De terugslagkleppen zijn defect

Vervang de terugslagkleppen

Thermosifoneffect in het SWW-circuit

Installeer een terugslagklep of controleer de
bestaande klep

De werkingstijd van de circulatielus is te lang

Beperk de werkingstijd en verminder eventueel de
regeltemperatuur

De temperatuurvoeler van de boiler is te laag
geplaatst

De correcte positie is tussen het onderste derde en
het midden van de wisselaar

Er werd lucht afgevoerd via de ontluchtingers

Voeg vloeistof toe in het zonne circuit

Het zonne circuit heeft een lek

Controleer alle schroefverbindingen en koppelingen

4. ONDERHOUD
Vorstbescherming

Bescherming tegen corrosie te wijten
aan de warmtegeleidende vloeistof

Controle van de initiële druk van het
zonne-expantievat

så!ANBEVOLENåTEMPERATUURåVOORåDEåBEScherming tegen vorst: -19°C, controleren
bij het vullen
så6ERVOLGENSåMINSTENSåOMåDEåTWEEåJAARå
controleren

såP(åå 
såZOåNIETåDEåWARMTEGELEIDENDEåVLOEISTOFå
veranderen
så#ONTROLEåVANåDEåP(åOMåDEåTWEEåJAAR
så$EåWARMTEGELEIDENDEåVLOEISTOFåDIEåINå
een afgetapte installatie achterblijft kan bij
contact met de lucht corrosief worden

såONTKOPPELåHETåZONNEVATåVANåDEåINSTALLATIEå
(indien een ontkoppelelement bestaat)
såCONTROLEERåDEåDRUKåVANåHETåVATåENå
vergelijk de waarde van de inspectielijst.
Indien nodig, opblazen, en daarna
terugmonteren.

Installatiedruk

Installatiedruk

Visuele controle

så#ONTROLEERåDEåINSTALLATIEDRUK
så/MåDEåAANVAARDBAREåWAARDENåTEåKENnen, zie 2.6
så7ANNEERåMEERMAALSåWATERåTOEGEVOEGDå
werd, de antivrieseigenschappen controleren

så!ANBEVOLENåDEBIETåPERåVIERKANTEåMETERå
zonnepaneel = 0,5 – 0,8 l/min

så#ONTROLEERåDEåVOELERSåENåVOORALåDEå
verbindingen en de isolatie van de koppelingen
så#ONTROLEERåDEåVOERLKABELS
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Beeld 1 Zonnevloeistof betrouwbare vorst- en corrosiebescherming voor zonnesystemen.

DE EIGENSCHAPPEN
De zonnevloeistof is een vorstbescherming middel dat uit propyleenglycol (94%) en beschermende inhibitoren (6%) is samengesteld. Naargelang de gewenste vorstbescherming wordt de
zonnevloeistof met water verdund. Het water moet een kwaliteit
hebben van drinkbaar water met max. 100 mg/kg chloride of
gedemineraliseerd zijn, het water aandeel van de mengeling moet
tussen de 25% – 70% liggen.
De zonnevloeistof is geschikt als warmte transportvloeistof in zonnesystemen, in verwarming en koelsystemen. Hij bezit volgende
karakteristieke eigenschappen:
Betere warmteoverdracht
De zonnevloeistof verdund met water bezit een zeer hoge warmtecapaciteit en heeft gelijktijdig ook bij lage temperaturen een
goede viscositeit. Hierdoor bespaart U pomp energie en kan men
de buizendiameter klein houden.
Betrouwbare corrosiebescherming
Speciale inhibitoren beschermen het zonnecircuit bij verbindingen
van verschillende metalen veilig tegen corrosie.

De goede corrosiebescherming wordt ook door Solartest der
Eidgenössischen Material- und Prüfungsanstalt in Zwitserland
bevestigd.
Compatibel met kunststoffen
Mengsels bestaande uit zonnevloeistof en water zijn compatibel
met in de handel verkrijgbare elastomeren. In geval van twijfel
gelieve een attest te vragen.
Ongevaarlijk voor mens en milieu
De zonnevloeistof is geen gevaarlijk product in de zin van de EGreglementering.
Het is gemakkelijk biologisch afbreekbaar en weinig waterverontreinigend. Desondanks is het aangewezen de zonnevloeistof
zorgvuldig te behandelen, en een aanraking met huid en ogen te
vermijden.

Wij verzoeken U om de voorschriften op het veiligheidsblad
blz. 75 en 76 na te lezen.
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FYSIEKE WAARDEN
Eigenschappen

Volume in %

Warmtegeleiding (W/mK)

Specifieke warmte (kJ/kgK)

Kinetische viscositeit

(mm2/s)

Kookpunt bij 1.013 bar(°C)
Dichtheid bij +20 °C
Vriespunt (°C)

(g/cm3)

30

40

50

60

70

100

-10 °C

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

+20 °C

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

+100 °C

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

0,2

-10 °C

3,8

3,7

3,5

3,3

3,1

2,3

+20 °C

3,9

3,7

3,6

3,4

3,2

2,4

+100 °C

4,1

0,4

3,9

3,7

3,6

2,9

-10 °C

13

22

34

55

90

760

+20 °C

3,1

4,3

6,2

9,0

13,1

70,0

+100 °C

0,6

0,7

0,9

1,0

1,3

3,3

102

103

104

106

108

166

1028

1036

1043

1048

1052

1055

-12

-19

-29

-44

-51

-51

Tabel 1 Fysieke waarde

Vorstbescherming controleren
Er zijn in de handel vorstbeschermingstesters beschikbaar.

TOEPASSING
Zonnevloeistof mengen
Eerst het volume van het zonnesysteem bepalen.Wanneer het
volume bepaald wordt in liters, het rest water dat nog in de collectors verblijft nog bij tellen. Voor het berekenen van het systeem
volume vindt U in de bedieningshandleiding “ systeem in gebruik
nemen”.
Kies de gewenste vorstbescherming temperatuur enneem uit de
tabel 1 het volume aandeel. Op basis van de corrosie bescherming moet er minstens 25% zonnevloeistof gebruikt worden.Voor
het plaatsen in de Benelux is het aan te raden 40% zonnevloeistof
te gebruiken. Ook bij lagere temperaturen dan -19 °C vormt er
zich een ijs brij zonder spring werking. Wanneer U 10 liter zonnevloeistof in een 25 l vat bestelt en dit met water bijvult bekomt U
een volume aandeel van 40%.

Let er aub op dat de vloeistof een temperatuur heeft van
ongeveer 20 °C zodat de vriespunt aanduiding juist is.
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HET VEILIGHEID GEGEVENSBLAD
1. Samenstelling- en firma informatie
Leverancier

ACV

Dienst na verkoop

Tel. 02 334 82 45

Noodoproep

så,OKAALåANTI GIFCENTRUM
så"RANDWEER

2. Samenstelling / gegevens over stoffen
Chemische samenstelling

6. Voorzorgen bij het onvrijwillig vrijkomen van de
vloeistof
Persoonlijke bescherming

Persoonlijke bescherming
gebruiken.

Milieu bescherming

Verontreinigd water opvangen
niet in de riolering /
grondwater / oppervlakte water
laten lopen.

Toepassingen
bij reiniging /opname

Uitgelopen materiaal indammen en
met een grote hoeveelheid zand of
ander absorberend materiaal
afdekken, dan om te verwijderen
goed samen borstelen.
De mengeling in een, opslagvat of
plastiek zakken vullen en voor het
verwijderen naar een containerpark
brengen. Kleine hoeveelheden (spritsen) met veel water weg spoelen. Bij
grote hoeveelheden oppompen,
verzamelen naar het containerpark
brengen. Bij grote hoeveelheden
die in de drainage of riolering is
terechtgekomen de verantwoordelijke van de rioleringsmaatschappij
verwittigen.

Propyleenglycol met corrosie
inhibitoren
CAS-Nr. 57-55-6

3. Mogelijke gevaren
Bijzondere gevaren voor mens
en milieu

Geen bijzondere risico‘s
bekend

4. Eerste hulp voorzorgen
Algemene informatie

Besmeurde kleren verwijderen

Na inademing

Bij klachten na het ademen
van damp/aërosol: verse lucht,
doktershulp.

Na huidcontact

Met water en zeep afwassen

Na oogcontact

Minstens 15 minuten met
stromend water en de ogen
open spoelen

Na het innemen

Mond goed spoelen en dan
veel water drinken

Informatie voor de dokter

Symptomatische behandeling
(dencontaminatie, vitale
functies). Er is geen specifiek
anti-gif bekend

7. Behandeling en opslag
Behandeling

Goede bewaar en verluchting
voor stokkage en werkplaats.

Brand- en explosie
bescherming

Maatregelen tegen
elektrostatische oplading
treffen. Elektrische apparaten
moeten voor de
temperatuurklasse T2 (VDE
0165) geschikt zijn (D).
Bij een vat dat warm kan
worden met water koelen.

Stokkeren

Product is hygroscopisch. Vat
gesloten en op een droge
plaats bewaren. Niet in een
zinken vat opslaan.

5. Voorzorgen bij brand
Aangewezen blusmiddel

Sproeiwater,
droogoplosmiddel, alcohol
bestand schuim, kooldioxide
(CO2)

Gevaarlijke
verbrandingsproducten

Schadelijke dampen,
ontwikkeling van rook / nevel.
De genoemde stoffen of
groepen kunnen bij een brand
vrijkomen.

Bijzondere beschermuitrusting

In geval van brand een
zuurstofmasker dragen

Verdere gegevens

Het gevaar hangt van de
verbrandende stoffen en soort
brand af. Gecontamineerd
bluswater moet naar de
plaatselijk geldende
voorschriften verwijderd
worden

8. Grenswaarden en persoonlijke beschermuitrusting

Persoonlijke bescherming
Beschermuitrusting

så!DEMåBESCHERMING
Adem bescherming bij het
vrijkomen van dampen /
aërosol.
så(ANDBESCHERMING
Handschoenen bestand
tegen chemicaliën (EN 374)
aan te bevelen: (NBR)
beschermindex 6. Wegens
het grote aanbod de
gebruiksaanwijzing van de
fabrikant na lezen.
så/GENåBESCHERMING
Bril met zijdelingse
bescherming dragen.

Algemene bescherm- en
hygïenische voorzorgen

så"IJåHETåGEBRUIKENåVAN
chemicaliën de noodzakelijke
voorzorgen nemen
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9. Fysieke en chemische eigenschappen

12. Ecologische gegevens

Vorm

Vloeibaar

Kleur

Kleurloos

Geur

Geurloos

ph (500g/l, 20 °C)

6.5 – 8.5 (ASTM D 1287)

Verdikkingstemperatuur

< – 50 °C (DIN 51583)

Kooktemperatuur

> 150 °C (ASTM D 1120)

Ontbrandingspunt

> 100 °C (DIN 51758)

Onderste explosiegrens

2.6 Vol.-%
(polypropyleenglycol)

Bovenste explosiegrens

12,6 Vol.-%
(polypropyleenglycol)

Vis toxicologisch
Oncorhynchus mykiss/LC50
(96h): > 100 mg/

Ontstekingstemperatuur

> 200 °C (DIN 51794)

Dampdruk (20 °C)

2 mbar

Dichtheid (20 °C)

1,06 g/cm3

Oplosbaar in water

Volledig oplosbaar

Oplosbaar in andere
oplosmiddelen

Oplosbaar in gepolariseerde
oplosmiddelen

Viscositeit (kinetisch, 20 °C

ca. 70 mm²/s (DIN 51562)

Aquatische Invertebraten EC50
(48h): > 100 mg/l
Ecologisch toxicologisch

Micro organisme / werking op
bezinksel: DEV-L2 > 1000 mg/l.
Bij toevoeging van kleinehoeveelheden in een biologisch
zuiveringssysteem zijn geen
storingen en afbouw activiteiten
in het bezinksel te verwachten.
Beoordeling aquatisch
Toxiciteit

Dit product is niet getest. De
verklaring is afgeleid van de
stof eigenschappen van de
aparte componenten.

Resistentie en afbreekbaarheid

Gegevens van de eliminatie:
Onderzoek methode OECD
301A (nieuwe versie)
Analyse methode: DOC- afname
Eliminatiegraad: > 70%
Waarde: licht biologisch
afbreekbaar

Bijkomende informatie

Andere ecologisch
toxicologische aanwijzingen:
product mag niet zonder voor
behandeling in het water
komen.

10. Stabiliteit en reactiviteit
Te vermijden stoffen

Sterke oxidatiemiddelen

Gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties,
wanneer de voorschriften /
aanduidingen voor opslag en
omgang toegepast worden.

Gevaarlijke
ondermijnde producten

Geen gevaarlijke ondermijnde
producten, wanneer de
voorschriften / aanduidingen
voor opslag en omgang
toegepast worden.

11. Toxicologische gegevens
LD50 / oraal / ratten

> 2000 mg/kg

Primaire prikkeling / konijn

Niet prikkelen
(OECD- richtlijn 404)

Primaire slijmhuid prikkeling /
konijn

Niet prikkelen
(OECD- richtlijn 405)

Bijkomende informatie

Dit product is niet getest. De
informatie is alleen van de
bestaande eigenschappen van
de componenten afgeleid.

Waterplanten
EC50 (72h): > 100 mg/l

13. Bestaande voorschriften m.b.t afvalverwerking
De zonnevloeistof moet naar de bestaande voorschriften bvb.
een geschikt container park of naar een geschikte verbrandingsoven gebracht worden. Bij hoeveelheden onder de 100 l
meegeven bij de speciale ophaaldienst van stad of gemeente.
Niet gereinigde verpakking: Niet verontreinigde verpakking kan
men opnieuw gebruiken. Verontreinigde verpakking moet men
verwijderen zoals de vloeistof zelf.
14. Transportrichtlijnen
Geen gevaarlijk product naar de transport voorschriften.
(ADRRIDADNRIMDG/GGVSeeICAO/IATA)
15. Voorschriften
Voorschriften van de Europese unie (kenteken) /
Nationale voorschriften

Geen kenteken verplicht

Andere voorschriften

Voor water gevaarlijke klasse
WGK 1: licht water besmetten
(Duitsland, VwVwS van
17.05.1999)

16. Overige informatie
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Oudere uitgaven verliezen hiermee hun geldigheid. De gegevens
in dit veiligheid informatieblad zijn gebaseerd op onze kennis en
ervaring tot op heden. Het veiligheid informatieblad is bestemd,
om bij de omgang met deze chemische producten en toebereidingen de fysieke veiligheid technisch, toxicologische en
ecologische informatie te geven, tevens aanbevelingen voor het
omgaan bvb. opslag, behandeling en transport te informeren.
Een klacht voor schade in samenhang met het gebruik van dit
veiligheidblad voor het toepassen van de omschreven producten is uitgesloten. Dit geldt niet zover wij een grove nalatigheid
vaststellen. De aansprakelijkheid voor kleine schade is uitgesloten. Deze aanduiding geeft geen waarborg op de product
eigenschappen.
Vergissingen en veranderingen voorbehouden

CHECKLIST ONDERHOUD
1. ZONNECIRCUIT
Serienummer:

O.K.

Maatregelen ter correctie van de gebreken

Uitgevoerd
op

Bedrijfsdruk ............ bar bij temperatuur voor het primair circuit van ............ °C
Controle, indien mogelijk, van de initiële druk van het zonnevat
Controle van de dichtheid van het zonne circuit (voor zover dit mogelijk is)
Vat onder de veiligheidsklep is leeg
pH-waarde warmtegeleidende vloeistof ………… (min. 7,0)
Antivorsteigenschap van de zonnevloeistof tot …………… °C
Lucht in het circuit (lawaai in de pomp)
Terugslagklep in werking
De mengkraan levert een bedrijfstemperatuur van ………… °C
De pomp van het zonne circuit werkt op de drie snelheden
2. ZONNEVOELERS Type:
Visuele controle van de netheid van de voelers
Visuele controle van de stabiliteit van de voelers
Controle van de isolatie van de buitenleidingen
3. OPSLAGBOILER
Verificatie van de sanitaire aansluitingen
Verificatie van de ketelaansluitingen
4. REGELING
Controle van de circulatiepomp in de standen Start / Stop / Automatisch
De regeling geeft ............... werkingsuren weer van ............... tot ...............
Waarde van de herinitialisatie: ...............
Controle van de aangegeven temperatuur voor elke sonde
Tvoeler .............°C Tond. boiler ............ °C Tbov. boiler ............ °C
Temperatuur van de voelers Tvoeler min ............. °C Tvoeler max ............. °C
Temperatuur van de opslagboiler Tboiler min ..........°C Tboiler max .......... °C
5. BIJVULLEN
De regeltemperatuur van ............... °C werd gerespecteerd
6. DEBIET
De debietmeter werkt probleemloos bij ............... l/min
met een temperatuur voor de toevoer = ........... °C en
een temperatuur voor de retour = ...... °C
De warmteteller geeft .......... kWu aan, de debietmeter .......... l/min
7. CIRCULATIELUS (OPTIE)
De circulatiepomp werkt
De timer is correct geregeld van ............... tot ...............
8. ONDERHOUD
Naam installateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opmerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................................................
....................................................................................................

Installatie
Naam klant :
Adres :
Postcode :

Plaats :

GSM / Tel :

E-mail :

Handtekening en stempel van de installateur :
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INSPECTIELIJST
1. INSTALLATIE / MONTAGE

O.K.

Opmerkingen - Waarde

Orientatie (waarde geven)
Helling (waarde geven)
Schaduw
Model en aantal collectoren
Model en volume stockagereservoir
Type van plaatsing van de collectoren (integratie, in-dak, plat dak, andere...)
Rekening gehouden met risico voor storm bij plaatsing van de zonnepanelen
Primair zonnecircuit geaard
Beschermingsdoos tegen overspanning voor de temperatuursonde geïnstalleerd
Recuperatievat geïnstalleerd onder de veiligheidsklep
Sanitaire veiligheidsklep geplaatst op opslagboiler
HelioLine leidingen niet onder mechanische spanning en zonder hoogtepunt
Warmwatermengkraan geïnstalleerd bij de uitgang met een regeltemperatuur van ……………. °C
2. INBEDRIJFSTELLING
Primair zonne circuit gespoeld
Bedrijfsdruk bij toevoer water van .................. bar gecontroleerd
Circuit gevuld met warmtegeleidende vloeistof met antivriesmiddel bestendig tot - .................... °C
Initiële druk van het zonne-expansievat .................. bar (controle vóór vullen)
Bedrijfsdruk van de zonne-installatie .................. bar bij .................. °C
Controle van alle aansluitingen
Pomp, wisselaar en voelers ontlucht
Automatische ontluchter en afsluiter ontluchting gesloten (indien geïnstalleerd)
Kleppen op toevoer en retour
Beschermkappen voor de afvoerklep bevestigd
3. REGELING
De temperatuurvoelers op Solar Unit 1 geven realistische waarden weer :
voor het opstarten:

.................. °C

.................. °C

................. °C

na ingebruiksname:

.................. °C

.................. °C

................. °C

De circulatiepomp werkt bij variabel debiet, Debiet .................. l/min.
De opslagboiler verwarmt aan de onderkant
Bij mooi weer, bedraagt het temperatuurverschil tussen de voelers en de boiler van 12 tot 18°C
Optie: Werkingsperiode van de pomp van de circulatielus tussen .......... u en .......... u
Optie: De pomp van de circulatielus werkt alleen bij een retourtemperatuur van minder dan
………………. °C
4. INSTRUCTIES VAN DE INSTALLATEUR
Belangrijkste functies en gebruiksaanwijzingen voor de regeling en de circulatiepomp
Functies en gebruiksaanwijzingen voor de bijkomende verwarming
Werking van de ontluchter van het zonne-station
Overhandiging van het document aan de gebruiker
Informatie over de onderhoudskalender
Overhandiging van de garantievoorwaarden
5. INSTALLATEUR
Naam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opmerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................................................
....................................................................................................

Installatie
Naam klant :
Adres :
Postcode :

Plaats :

GSM / Tel :

E-mail :

De technicus :

Exemplaar dient bewaard te worden door de eindklant.
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