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Inhoud 
 
 
 

Productbeschrijving 
 
De pompmodule PCU 60 heeft de 
volgende kenmerken:  
§ regeling van de zonne-

installatie via de regelaar 
SMT 100 

§ Sturing van de pomp door 
temperatuurmeting aan de 
collector en de warmtewisse-
laarterugloop 

§ Levering van de elementen 
en aansluit onderdelen in één 
verpakking 

§ Hydraulisch snel-montage-
systeem 

§ Corrosiebeveiligde elementen 

Toebehoren 
§ Voelerverlengsnoer 10 m 
§ Expansievat (18 l, 25 l) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afmetingen expansievat 
Bij gebruik van vacuümbuiscol-
lectoren ASTRON TMO 500 moet 
het expansievat de volledige col-
lectorinhoud kunnen bevatten.  
Daarom bevelen we de volgende 
minimumafmetingen aan:  
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Hydraulisch schema 
SP     Boiler VISTRON 
P1      Pomp zonne-energiekring 
SV     Veiligheidsklep 
TWM  Thermische warmwatermen-

ger (toebehoren) -> beveili-
ging tegen brandwonden 

WW    Warmwater 
kW     Koud water 
EV     Ontluchter 
MAG  Expansievat 
VA     Vacuümbuizencollector AS-

TRON TMO 500 
WT     Warmtewisselaar 
DR     Taco-setter 
          (regeling doorstroomhoe-

veelheid) 
SR     Regelaar SMT 100 
TC     Collectorvoeler 
TR     Retourvoeler 
TT      Boilervoeler 
FE      Vul- en aflaatkraan 
 
Aanwijzing: 
Bij collectoren met max. 60 vacu-
umbuizen moeten alle koperleidin-
gen van de collectorkringloop een 
doorsnede Ø 15 hebben.  

TECHNISCHE KENMERKEN 
 
 
Inhoud 

Overzicht 
 
Leveringsomvang  
Hydraulisch schema  

Leveringsomvang Leveringsomvang 
- Vul- en aflaatkraan 
- Aansluit messingkruis 
- Expansievat met muurhouder 

(toebehoren) 
- Drukmeter 
- Veiligheidsklep 3,5 bar 
- Schroeven, muurpluggen 
- Aansluitslang 
- Reductiestukken 
- T-stuk, Ø 22 
- Regelaar SMT 100 
- Terugslagklep 
- Koperbuis, verbindingsstuk 
- Boog Ø 22 
- Retourvoeler met dompelhuls 
- Doorstroommeter (Taco-setter) 
- BSP-dichting 
- Boilervoeler 
- Kogelkraan 
- Collectorveler met dompelhuls 
- Pomp 
- Basisplaat pompmodule 
- Rechte koppeling 
- Isolerend deksel 
 
Het expansievat (toebehoren) kan 
links of rechts van de pompmodule 
worden gemonteerd.  

Hydraulisch schema (voorbeeld) 
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Montage 
 
 
Wandmontage 

Wandmontage 

Systeemopbouw 
(voorbeeld) 

De pompmodule PCU 60 is voor 
muurmontage bestemd.  
 
Werkwijze: 
• 4 boringen Ø 8 mm volgens 

boorschema.  
• Pluggen plaatsen en bovenste 2 

schroeven indraaien. 
• Pompmodule recht ophangen. 
• Onderste schroeven indraaien.  
• Alle schroeven vastdraaien.  
 
Expansievat (toebehoren) aanslui-
ten 
• Vul- en aflaatkraan met mano-

meter en veiligheidsklep water-
dicht op het expansievat aan-
brengen. 

• Het expansievat links of rechts 
van de pompmodule PCU 60 
aan de muur bevestigen. 

• Indien nodig het reduceerset op 
Ø 15 mm in het T-stuk Ø 22 van 
links naar rechts brengen.  

• De pompmodule en het expan-
sievat met de soepele metalen 
slang verbinden.  

 
Aanwijzing 
Voor de ontluchting van het expan-
sievat en de metalen slang: 
- Expansievat onder de ontluch-

ters installeren. 
- De metalen slang stijgend aan-

brengen. 
 
Doorstroommeter aanbrengen 
• Taco-setter-module en vlakaf-

dichting aan de pomp vast-
schroeven 

• De pomp met de meegeleverde 
kabelbinder aan de houdclip 
vastmaken (cfr. drukzijde van de 
pomp) 

 
Koperbuisverbinding 
• Koperbuisverbindingsstuk en 

boog met T-stuk tegenover aan-
sluiting expansievat vastschroe-
ven.  
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Montage 
 
Elektrische verbinding 
Beveiliging tegen brandwonden 

Aanwijzing 
Alle elektrische aansluitingen mo-
gen alleen door een gekwalificeerd 
elektronicus worden uitgevoerd.  
 
Regelaar SMT 100 aansluiten 
Nadat u het regelapparaat van de 
sokkel hebt verwijderd door de twee 
bevestigingsschroeven aan de zij-
kant los te schroeven, kunnen de 
voelers worden aangesloten en kan 
het apparaat met het stroomnet 
worden verbonden.  
 
Aansluiting op het stroomnet 
De aansluiting op het net gebeurt 
via de in de regelaar ingebouwde 
klemmenlijst 

Voelers 
• Voelerkabels door steekverbin-

dingen met de regelaar verbin-
den. 

• Verlenging van de voelerleidin-
gen via verlengsnoer van 10 m 
(toebehoren). 

• Indien nodig kunnen de voeler-
kabels ook worden verlengd met 
passende 3- of 4-
draadverlengsnoeren. 
wit / rood      =  massa 
blauw           = signaal 
groen           = compensatie 

• Het netsnoer niet bij de voelerka-
bel aanbrengen (voelerkabel = 
beschermde kabel). 

 
Collectorvoeler TC 
• Dompelhuls (125 mm) aan de 

uitgang (voorloop) van de collec-
tor vastmaken. 

• Voeler inschuiven en met krimp-
slang afdichten en beveiligen.  

 
Retourvoeler TR 
• Dompelhuls (210 mm) in de re-

touraansluiting van de warmte-
wisselaar bevestigen. 

• Voeler installeren en met krimp-
slang afdichten en beveiligen.  

FDe voeler moet contact hebben 
met het warmwaterbereik (zie 
schets links) 

 
Boilervoeler TT 
• Boilervoeler met voelerklemmen 

aan de VISTRON-boiler-wand 
bevestigen. (aanlegvoeler)  

 
Circulatiepomp 
Bedrading met regelaar werd reeds 
in de fabriek gerealiseerd. 
 
 

Equipotentiaal verbinding, blik-
sembeveiliging 
De vertrek en retour leiding van de 
zonne installatie moeten met de 
aarding verbonden zijn d.m.v. een 
equipotentiale verbinding. Ook met 
warmwaterreservoirs met elektri-
sche naverwarming moet rekening 
worden gehouden. In zoverre een 
bliksemafleider voorhanden is, 
moeten de collectors daarop wor-
den aangesloten. De plaatselijke 
bliksembeveiligingsvoorschriften 
dienen te worden nageleefd.  
 
Beveiliging tegen brandwon-
den 
Om te hoge watertemperaturen 
aan het aftappunt en brandwon-
den te voorkomen moet een ther-
mische menger worden geïnstal-
leerd op de warmwaterleiding.   

Inbouw van de retourvoeler in 
de boiler 
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1. Afzonderlijke functies  
2. Temperatuurweergave 
3. Toetsen voor de instelling   
van de temperatuur 
4. Controletoets  
5. Vorstbeveiligingstempe-
ratuur toets(niet zichtbaar) 
6. Weergave pompstatus  

Bediening regelaar SMT 100 
 
Productbeschrijving 
Basisinstelling 

Productbeschrijving 
Afhankelijk van de in het zonne-systeem ge-
meten temperaturen wordt de pomp zo ge-
stuurd dat uit de collector een optimale hoe-
veelheid zonne-energie kan worden gehaald. 
Het zonneboiler wordt met de gewonnen 
warmte-energie opgeladen. De regeling van 
boiler naverwarming, de 2-boiler systemen en 
de afvoer van de overtollige energie is moge-
lijk. De temperaturen en de pompstatus kun-
nen heel eenvoudig worden opgeroepen.  
 
Functies 
• Digitale weergave van 

- de collectortemperatuur 
- het temperatuurverschil ∆T 
- de boilertemperatuur 

• Hulprelais voor naverwarming of aanstu-
ring van een tweede verbruiker of max i-
mumtemp.  

• Instelbare minimumtemp collector 
• Instelbare minimumtemp. boiler 
• Instelbaar temp. verschil DT 
• Manuele pomptest 
 
Technische gegevens 
Netspanning                             230 V, 50 Hz 
Zekeringen                                           6,3 A 
Type pomp                  Grundfoss UPS 20-60 
Verbruik max.                                   180 kW 
(Continu werking pomp gedurende 2.000 u)  
Pomprelaisuitgang                   2 A, tweepolig 
Hulprelaisuitg.                           3 A éénpolig 
Afmetingen:                  165x100x95 (BxHxD) 
Gewicht:                                           0,96 kg 
Voeler:                    SXTM PT100, Ø 7,3 mm, 
                          3 geleiders gecompenseerd 
 
Beschrijving van bedieningselementen 
Afzonderlijke functies (N° 1) 
• In weergavemodus bij geactiveerde toets-

vergrendeling: ledlichtjes van afzonderlijke 
functies branden 
– C  weergave collectortemperatuur 
– T   weergave boiler-(tank -) temp. 
- ∆T        actuele Delta T temperatuur 

• In de programmeermodus bij niet geacti-
veerde toetsvergrendeling: ledlichtjes af-
zonderlijke functies flikkeren 
– C  Ingestelde minimumtemp. van   col-
lector (TC) 
– T  Ingestelde waarde boiler (tank) of 
bijkomend relais (TT)  
- ∆T  Ingestelde Delta T temperatuur 

Temperatuurmelding (N° 2) 
Op het display verschijnt de temperatuur van 
de overeenkomstig geselecteerde afzonderlij-
ke functie.  
Temperatuurinstelling (N° 3) 
Door het indrukken van deze toetsen kunnen 
ingestelde temperatuurwaarden worden ver-
laagd of verhoogd.  

Controletoets (N° 4) 
Door het indrukken van deze toets worden de 
afzonderlijke opties opgeroepen. Afhankelijk 
van de status van het apparaat kunnen sys-
teemwaarden of ingestelde waarden worden 
opgeroepen en/of bevestigd.  
De toetsvergrendeling wordt geactiveerd of 
uitgeschakeld door deze toets gedurende 8 
sec. ingedrukt te houden.  
 
Bedieningsprincipe 
 
Pompbediening 
In de standaarduitvoering heeft het zonne-
energiesysteem twee sensors/voelers nodig.  
De collectorvoeler  C  wordt geïnstalleerd op 
de warme zijde van de collector 
(collectorvoorloop).  
De terugloopvoeler  R  wordt zo aangebracht 
dat hij de temperatuur van het naar de collec-
tor terugstromende warmtedraagmiddel meet 
nadat het reservoir de warmte heeft opgeno-
men. Twee voorwaarden moeten absoluut 
vervuld zijn voordat de pomp in bedrijf wordt 
gesteld:  
− Schijnt de zon op de collector , registreert 

de collectorvoeler de temperatuurstijging 
terwijl de retourvoeler de constante tempe-
ratuur in de retour meet. Het verschil tussen 
beide temperaturen wordt Delta T (∆T) 
genoemd. Wanneer ∆T bijvoorbeeld op 8 is 
ingesteld (vooraf ingestelde waarde), moet 
de collectortemperatuur minimum 8 K bo-
ven de retourtemperatuur uitstijgen voordat 
de pomp in werking treedt.  

− De collectortemperatuur moet boven de 
ingestelde minimale collectortemperatuur 
TC liggen (vooraf ingestelde temperatuur: 
20° C) om het gebruik van de zonne-
collector te optimaliseren.  

− De bedrijfsstatus van de pomp wordt door 
nummer 5 aangeduid.  

 

Hulpthermostaat 
De regelaar biedt de mogelijkheid om met de 
boilervoeler  T   een bijkomende verwarming 
voor de verhoging van de temperatuur te acti-
veren, een tweede boiler te laden of de over-
tollige warmte naar een andere kringloop over 
te brengen. Deze functie met een afzonderlij-
ke voeler en een uitgangsrelais AUX wordt 
onafhankelijk van de pompsturing bediend, 
Is de boilertemperatuur  T   lager dan de inge-
stelde thermostaatwaarde TT , dan wordt de 
uitgang AUX1 geactiveerd. Wordt de boiler-
temperatuur  T   hoger dan de ingestelde 
waarde TT  (vooraf ingestelde waarde: 45° C), 
dan wordt de uitgang AUX2 geactiveerd.  
 
Vorstbeveiliging 
Voor de bescherming van de zonne-installatie 
is de regelaar met een vorstbeveiliging uitge-
rust. Als de collectorvoeler een temperatuur 
meet die lager is dan –25° C, dan wordt de 
pomp geactiveerd om het waterglycolmengsel 
door het systeem te laten circuleren. Sys-
teemdefecten ingevolge het vervriezen van 
het warmtedraagmiddel worden hierdoor voor-
komen. De minimale systeemtemperatuur 
(TF) is vooraf ingesteld op –25° C. Deze 
waarde kan in de programmeermodus worden 
gewijzigd.  
In normale gevallen wordt de vorstbeveiliging 
tot –25° C gewaarborgd door een voldoende 
concentratie van het waterglycolmengsel 
(60% water, 40% glycol).  
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Wanneer  T  <  TT         AUX1 = AAN, AUX2 = UIT H  = AAN 

Wanneer  T  >  TT         AUX1 = UIT, AUX2 = AAN H  = AAN 

Werking van de naverwarmingsregeling 
Is de boilertemperatuur  T  lager dan de 
ingestelde waarde TT, dan wordt de na-
verwarming  H  geactiveerd (AUX1 = AAN, 
AUX2 = UIT). 
Als de boilertemperatuur  T  hoger is dan 
de ingestelde waarde TT, dan wordt de 
naverwarming  H  uitgeschakeld (AUX1 = 
UIT, AUX2 = AAN).  
Indien nodig kan het intern relais AUX 1/2 
ook worden gebruikt als een potentiaalvrij 
relais voor de onderbreking en/of uitscha-
keling van een warmwatervoeler van de 
verwarmingsketel. In dergelijk geval zijn 
de verbindingen van de AUX-relais met de 
nulgeleider N en Fase L niet nodig.  

Systeemvariante regelaar SMT 100  
 
 
Boiler met naverwarming 

Elektrische aansluiting 
• Een brug van aansluiting MAINS L naar 

AUX C leggen.  
• Pomp en elektronische verwarming volgens 

aansluitplan bedraden.  
• Bij de aansluiting van stroomverbruikers > 

3A moeten leidingen en vermogenbescher-
ming (bouwmatig) worden verplaatst.  

• De netaansluiting gebeurt via de aansluiti n-
gen ‘MAINS’.  

• Bovendeel van het regelapparaat op de 
sokkel plaatsen en met twee schroeven 
vastmaken. 
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Systeemvariante regelaar SMT 100  
 
Twee boilersysteem  
met twee pompen 

Werking van de 2 -boilerregeling 
met twee pompen 
Het systeem beschikt over twee ver-
bruikers (b.v. warmwaterboiler en ver-
warmingsbuffer). Is de boilertempera-
tuur  T  van boiler 1 lager dan de inge-
stelde waarde TT, dan wordt boiler 1 
geladen, d.w.z. P1 werkt, P2 is uitge-
schakeld. Is de boilertemperatuur  T 
van boiler 1 hoger dan de ingestelde 
waarde TT, dan wordt boiler 2 gela-
den, d.w.z. P2 werkt en P1 staat stil.  
 
Opgelet:  
Bij 2-boilersystemen moet de retour-
voeler  R  in de gemeenschappelijke 
retour naar de collector worden aange-
bracht.  
Om frequent aanslaan en warmtever-
liezen van de installatie te vermijden 
moet de minimale collectortemp. TC 
van 20 naar 35°C worden opgetrokken  

Wanneer  C  <  TC 
 

 AUX1 = AAN 
AUX2 = UIT 

  P1  = UIT 
  P2  = UIT 

Wanneer  C  >  TC 
En  C  -  R  >  ∆ ∆ T 

Wanneer  T  <  TT AUX1 = AAN 
AUX2 = UIT 

  P1  = AAN 
  P2  = UIT  

Wanneer  C  >  TC 
En  C  -  R  >  ∆ ∆ T 

Wanneer  T  >  TT AUX1 = UIT 
AUX2 = AAN 

  P1  = UIT 
  P2  = AAN 

Elektrische aansluiting 
• Een brug van aansluiting MAINS L naar 

AUX C leggen.  
• P1 en P2 volgens aansluitplan bedraden.  
• De netaansluiting gebeurt via de aansluiti n-

gen ‘MAINS’.  
• Pompen aarden.  
• Bovendeel van het regelapparaat op de 

sokkel plaatsen en met twee schroeven 
vastmaken. 
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Systeemvariante regelaar SMT 100  
 
Boiler met afvoer  
overtollige energie 

Werking 
afvoer van overtollige energie 
Als de boilertemperatuur T hoger is dan de 
ingestelde waarde TT, dan wordt bij een 
functionerende collectorpomp P1 de af-
voer van de overtollige energie P2 geacti-
veerd. Voor de afvoer van de warmteover-
schotten kunnen b.v. warmwatercirculatie-
pompen worden ingezet.  
Wordt in plaats van pomp P2 een 3-
wegventiel in de zonne-energiekring aan-
gestuurd, dan kunnen op die manier ook 
2-boilersystemen met 3-wegventielen wor-
den geregeld.  

Elektrische aansluiting 
• Een brug van aansluiting MAINS L naar 

AUX C leggen.  
• P1 en P2 volgens aansluitplan bedraden.  
• De netaansluiting gebeurt via de aansluiti n-

gen ‘MAINS’.  
• Pompen aarden.  
• Bovendeel van het regelapparaat op de 

sokkel plaatsen en met twee schroeven 
vastmaken. 

Wanneer  C  <  TC 
 

 AUX2 = UIT   P1  = UIT 
  P2  = UIT 

Wanneer  C  >  TC 
En  C  -  R  >  ∆ ∆ T 

Wanneer  T  <  TT AUX2 = UIT   P1  = AAN 
  P2  = UIT  

Wanneer  C  >  TC 
En  C  -  R  >  ∆ ∆ T 

Wanneer  T  >  TT AUX2 = AAN   P1  = AAN 
  P2  = AAN 
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Weergave van de collectortempe-
ratuur 
Wanneer de regelaar wordt inge-
schakeld, start een routineprocedu-
re die ongeveer 3 seconden duurt 
en met 2 signalen eindigt. Na de 
inschakeling toont het toestel de 
collectortemperatuur. Op de tempe-
ratuurweergave ziet u een ‘punt’. 
De regelaar bevindt zich in de 
weergavemodus.  
LED naast: 

 
functieweergave brandt. 
 
toets indrukken 

 
de controleweergave gaat naar de 
volgende optie. 
 
Weergave van de boilertemperetuur 

 
toets indrukken tot LED 
naast de  
functietoets brandt.  

 
Weergave van de actuele Delta T 
temperatuur 

 
toets indrukken tot LED 
naast de 
functietoets brandt.  

 
De collectortemperatuur min de te-
ruglooptemperatuur wordt getoond.  
 
Uitschakeling van de toetsvergrende-
ling – programmeermodus instellen 
 

toets 8 sec. ingedrukt hou-
den. 

 
De regelaar bevindt zich nu in de 
programmeermodus. LED naast de 
functieweergave C flikkert. Op het 
temperatuurdisplay ziet u geen punt 
meer.  
 
Instelling van de minimale  
collectortemperatuur 

 
toets indrukken tot  
 
functieweergave flikkert. 
 
toetsen indrukken voor de     
instelling van de minimale 

 collectortemperatuur TC (min. 0°
C, max. 90°C). Vooraf ingestelde 
waarde: 20°C.   

C 

Bediening 
 
 
Programmering van de regelaar 

T 

S 

S 

C 

S 

S 

S 

Instelling van de maximum  
boilertemperatuur 

 
toets indrukken  
functieweergave flikkert.  

 
Niet zichtbare TF-toets 2x indruk-
ken. De actuele waarde voor de 
maximum boilertemperatuur wordt 
getoond.  

toetsen indrukken voor de 
instelling van de gewenste  

waarde (min 60°C, max. 90°C). 
Vooraf ingestelde temp.: 90° C. 
 

toets 2 x indrukken voor de 
bevestiging van de inge-
voerde waarde. 

 
Controle van de ingevoerde waarde 
 

toets indrukken – controle-
weergave gaat naar de vol-
gende optie.  

 
Activering van de toetsvergrende-
ling – weergavemodus instellen 

 
toets 8sec. ingedrukt houden 

 
Functieweergave flikkert niet meer. 
De regelaar bevindt zich nu in de 
weergavemodus. Op het tempera-
tuurdisplay verschijnt een punt.  
 
Manuele pompbediening 
Met het oog op de controle van de 
betreffende werking kan de pomp 
op elk ogenblik manueel worden 
ingeschakeld.  

 
toetsen samen indrukken 
 

Pomp wordt manueel ingeschakeld.  
 
toetsen loslaten 
 

Pomp wordt teruggeschakeld naar 
automatisch bedrijf.  

Inschakeltemperatuur voor de 
activering van het hulprelais 

 
toets indrukken tot LED 
naast de 
functietoets flikkert.  
 
toetsen indrukken voor de 
instelling van de  

vereiste reservoirtemperatuur TT  
(min. 0°C, max. 90°C). 
Vooraf ingestelde waarde: 45°C. 
 
Instelling van de Delta T tempera-
tuur 

 
toets indrukken tot LED 
naast de  
functietoets flikkert.  
 
toetsen indrukken voor  
de instelling van de DT- 

temperatuur(min. 4°C, max. +20°C) 
Vooraf ingestelde temperatuur: 8°C 
 
Instelling van de vorstbeveili-
gingstemperatuur 

 
toets indrukken  
functieweergave flikkert.  

 
Niet zichtbare TF-toets indrukken. 
De huidige TF-waarde wordt ge-
toond.  
 

toetsen indrukken voor de 
instelling van de vereiste  

TF-waarde (min –30°C, max. 0°C). 
Vooraf ingestelde temp.: -25° C. 
 

toets indrukken 
voor de bevestiging van de 
ingevoerde waarde.  
 

T 

S 

S 

∆∆T 

S 

C 

S 

∆∆T 

S 

C 

S 

S 

S 
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Probleem Oorzaak Oplossing 

Geen enkel LED brandt hoewel het 
toestel op het net is aangesloten.  

De zekering kan doorgebrand zijn. Zekering testen of vervangen. Als 
de zekering weer doorbrandt, moet 
u de servicetechnicus verwittigen 
 

Temperatuurweergave verandert 
voortdurend 

Een van de voeleraansluitingen kan 
los zitten 

Controleren of de voeleraansluitin-
gen goed vastzitten.  
 

Instelling van de parameters is niet 
mogelijk. 
Toets functioneert niet. 

De toetsvergrendeling is geacti-
veerd.  

De toetsvergrendeling uitschakelen.  

Voor een van de voelers wordt ‘F’ 
gemeld 

De voeler is beschadigd, de voeler 
is niet correct aangesloten of de 
temperatuur is hoger dan 100° C 
geworden.  

Voeleraansluitingen controleren of 
voeler vervangen.  
Collectortemperaturen boven 100°C 
bij een uitgeschakelde installatie en 
bij hoge straling zijn normaal.  

Bij een defect van de boilervoeler wordt de relaisuitgang AUX2 automatisch geactiveerd, AUX1 wordt uitgeschakeld 

Bij een defect van de collectorvoeler wordt de zonne-energiepomp automatisch naar manueel AAN geschakeld.   

Bij een defect van de terugloopvoeler wordt de zonne-energiepomp automatisch naar manueel AAN geschakeld.  

Zoeken en oplossen problemen  
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ELCO-MAT N.V. 

 
Research Park 

 
Pontbeeklaan 53 

 
1731ZELLIK 

 
TEL. : 02/463.19.05 
FAX  : 02/463.17.05 


