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Algemene richtlijnen 
Installatie, opstelling, elektrische aan- 
sluiting en eerste inbedrijfname zijn 
uitte voeren door een erkend vakman. 
Hij draagt de verantwoordelijkheid 
voor een vakkundige uitvoering. 
 
Garantie 
• 2 jaar volledige omnium garantie 
• 10 jaar op de ASTRON zonnepane-

len 
• 5 jaar op de zonneboiler 
• 2 jaar op de elektrische onderdelen 
 
 
Toelichtingen bij onze garantievoor- 
waarden 
Wij moeten elke schade uit de waar- 
borg sluiten als gevolg van: 
− Oneigenlijk en niet-vakkundig ge-

bruik 
− Foutieve montage of inbrengen van 

vreemde onderdelen 
− Indienstnemening van een niet ge-

vulde installatie 
− Installatie meerdere dagen zonder 

vulling laten  
− De installatie laten werken met een 

overdruk  
− Gebruik van een niet toegelaten 

antivriesmiddel 
 
Voorwaarden voor de garantie zijn: 
− De correcte bediening van de in-

stallatie  
− De werking van de installatie bin-

nen de prestatiegegevens 

Bestemming 
Voor een veilige, milieuvriendelijke en 
energiebesparende werking dient er 
een strikte toepassing van de gelden- 
de normen en regels in acht genomen 
te worden. 
 
Normen welke specifiek aandacht 
verdienen 
 
prEN 806-1 
Compatibiliteit met drinkwater 
 
prEN 1717 
Besmetting van drinkwater 
 
EN 12976-2 
Vorstbestendigheid 
Bescherming tegen omkering van de 
stroomrichting 
 
prEN 12897 
Drukbestendigheid 
 
EN 60335-1 
EN 60335-2-21 
Elektrische veiligheid 

Deze handleiding dient steeds bij 
de installatie, op een goed zichtba-
re plaats, aanwezig te zijn.  

Overzicht  
 
 
Algemene richtlijnen 
Bestemming 
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1.1 Stralingsenergie van de zon 
 
De grootste en naar onze maatsta-
ven onuitputtelijke energiebron 
voor de aarde is de zon. 
In het heelal bedraagt de zonne-
straling 1352 W/m². Treden de 
zonnestralen in de atmosfeer dan 
worden zij door stof, waterdamp en 
andere bestanddelen gedeeltelijk 
geabsorbeerd , gedeeltelijk gere-
flecteerd. Daardoor bereiken ons 
op de aarde slechts 66 % van de 
zonnestralen ons. De weg afge-
legd door de zonnestralen uit het 
heelal naar de aardbodem wordt in 
nevenstaande figuur geïllustreerd. 
 
De op de aarde per m² aanwezige 
stralingsenergie is in midden-
Europa ongeveer 1000 Watt. 
        
Op een mooie junidag wordt  
8 kW/m²/dag, zowat 50 maal meer 
van wat op een bewolkte dag in 
januari met 0,16 kW/m²/dag afge-
geven. De over een jaar afgege-
ven zonne-energie hoeveelheid 
bedraagt ca. 1000 kW/m². Wij kun-
nen daarvan ca 40-50% benutten 
met een zonnecollector. Circa 75 
% van de jaarlijkse afgeven stra-
ling valt tussen april en september,  
van november tot februari onge-
veer 15 %.  
 
 
1.2 Beschikbare globale straling  
 
De gemiddelde dagelijkse instra-
ling, op bijvoorbeeld wolkenloze 
dagen, hangt af van het jaargetij-
de, de breedtegraad en de bezoe-
deling factor. De globale instraling, 
gedurende de verschillende maan-
den van een jaar bij wolkenloze 
dagen, op een horizontaal vlak per 
m², kan men op fig. 1 aflezen. 
 Houdt men rekening met de be-
wolking in onze regionen dan gel-
den de waarden in fig. 2.  

 

Overzicht  
 
 
Belangrijke gegevens 
Zonne-energie 
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Overzicht 
 
 
Algemene richtlijnen 
Technische kenmerken 

1.3 RICHTING EN HELLINGSHOEK VAN 
DE ZONNEKOLLEKTOR 
 
De goede werking van de zonne-
collector is afhankelijk van de juis-
te opstelling.(Afwijking van de 
zuid-richting en helling t.o.v. het 
horizontaal vlak) 
 
De maximale werkingsgraad wordt 
bij loodrechte inval van de zonne-
stralen op de zonnecollector be-
reikt.  
 
Voor de hellingshoek zijn de ver-
schillende zonnestanden tijdens de  
zomer en winter maatgevend. 
 
De theoretisch beste werkings-
graad voor het nuttig gebruik ma-
ken van zonne-energie bereikt 
men door een zonnecollector die 
de zonnebaan en de zonnehoogte 
te laten volgen. In de praktijk wor-
den enkel grote oppervlakten we-
tenschappelijk zo gestuurd. 
 
In de praktijk wordt de collector 
vast gemonteerd, waarbij men re-
kening houdt met de zuidelijke 
richting en met een hellingshoek 
van circa 40°-60°  
 
Afwijkingen van deze ideale rich-
tingen gaan gepaard met een pro-
centuele vergroting van het collec-
toroppervlak Deze gegevens zijn 
af te leiden uit de hiernaast ver-
melde tabellen. 

1.4 Dekkingsgraad van zonne- 
installaties 
Doordat in onze regionen zeer ver-
schillende stralingswaarden in de 
maanden zijn, is het zeer belang-
rijk reeds tijdens de projectfase 
van de zonne-installatie in overwe-
ging te nemen wat de jaarlijkse 
"dekkingsgraad" zal worden. 
In principe streeft men, tijdens de 
maanden met de hoogste stra-
lingswaarden naar een dekkings-
graad van 100 % te bereiken, wat 
een gemiddelde jaar dekkings-
graad van ongeveer 60 % ople-
verd. 

Invloed van de dakoriëntering op  
de op te vangen straling 
 
Afwijkingen van de exacte  
W-O richting tot 10° blijven zonder invloed 

Graden 

Houdt men echter geen rekening 
met de stralingswaarden, en over-
dimensioneerd men een installatie, 
dan zal de jaarlijkse benutting-
graad hoger zijn, doch zal de 
warmteproductie in de maanden 
met de grootste instraling te groot 
zijn, wat tot oververhitting kan lei-
den. 
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Overzicht 
 
 
 
Technische kenmerken 

2.1 Kenmerken en werking van de  
vacuümpijpen-collector. 
Sinds meer dan 30 jaar houdt ELCO 
zich intensief bezig met het gebruik 
van zonne-energie. 
Het zonnesysteem ASTRON  is spe-
ciaal ontworpen voor gebruik in de 
klimatologische omstandigheden van 
midden Europa. Basis voor deze tech-
niek is de vacuümbuizen collector. 
Zijn bijzondere kenmerken: zijn groot 
absorptievermogen, goede warmtege-
leiding, lage warmtecapaciteit en mini-
male stralingsverliezen. Door deze 
eigenschappen worden ook geringe 
stralingswaarden omgezet in bruikba-
re warmte-energie. 
 
Functie en opbouw van de vacuüm-
buizen (Heat-pipe) TMO 500 S 
De omzetting van de straling in warm-
te-energie gebeurd via een absorptie-
plaat in een vacuüm buis. Hierdoor 
worden warmteverlies aan de omge-
vingslucht volledig verwaarloosbaar.  
De absorptieplaat bestaat uit koper  
en heeft een hoog selectieve TINOX-
bedekking. Deze plaat is gelast aan 
een geleidende warmtebuis. In deze 
warmtebuis wordt de geabsorbeerde 
warmte overgedragen aan het  vloei-
stofmedium. Deze  vloeistof verdampt 
en stijgt tot in de condensor. In de 
condensor wordt de warmte afgege-
ven aan het verwarmingsmedium. De 
waterdamp condenseert en vloeit te-
rug in de warmtebuis. De kringloop 
herbegint.  

Functiebeschrijving van de over-
verhittingsbeveiliging TMO 500 S 
De hierboven beschreven kringloop 
wordt bij het bereiken van een 
grenstemperatuur (ca.85°C) door een 
ventiel, dat zich in de condensator 
van elke vacuümbuis TMO 500S be-
vindt, onderbroken. Het gebruikte me-
chanisme voor de temperatuursbe-
grenzing is een ventielveer uit geheu-
genmetaal. Onder een bepaalde tem-
peratuur van het vloeistofmedium blijft 
het ventiel geopend. De warmte uit-
wisseling tussen absorber en conden-
sator gebeurd. 
Overschrijd de temperatuur de grens-
waarde, sluiten de ventielveren het 
ventiel.  De warmte uitwisseling wordt 
onderbroken en de gecondenseerde 
waterdamp kan niet in de warmtebuis 
terugvloeien. De gecondenseerde 
waterdamp verzamelt zich in de con-
densor tot de temperatuur gedaald is. 
De ventielveren openen dan opnieuw 
het ventiel en de kringloop herbegint. 
Deze beveiliging wordt op elk vacu-
umbuis naar gelang de stralingshoe-
veelheid en warmteafname geregeld. 
 
Oververhittingbeveiliging 
De oververhittingbeveiliging is een 
veiligheidsmaatregel ter bescherming 
van de installatie in noodgevallen bvb. 
Stroomuitval,echter geen regeling. 
Warmte overschot moet hydraulisch 
uit de collector afgevoerd worden 
 
 

Leverings mogelijkheden 
ASTRON 20 S = module met 20 buizen 
ASTRON 30 S = module met 30 buizen 
De beide varianten kunnen volgens 
gebruik gecombineerd worden. 
 
Vorstbeveiliging  
Het verwarmingsmedium in de boiler-
kring bestaat uit een water glycol 
mengsel. 
Wij vragen enkel Tyfocor L te gebrui-
ken om de waarborg te laten gelden. 
 
Montage varianten 
Standaard leveren wij 2 varianten 
voor het bevestigen op het dak: 
1. Bevestiging  voor een hellend dak 
2. Bevestiging voor een platdakcon-

structie. 
 
 
De ASTRON wordt geleverd in 2 ver-
pakkingen: 
1. De collector met toebehoren 
2. De vacuümbuizen per 10 stuks 
 
De verpakking bestaat uit recycleer-
baar karton en dient droog gestoc-
keerd te worden. 

1. Collector mantel 
2. Vertrek en retour aansluiting 
3. Isolering 
4. Collector 
5. Condensator 
6. Vacuümbuis 
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Overzicht 
 
 
 
Oververhittingbeveiliging 

Functiebeschrijving van de oververhit-
tingbeveiliging TMO 500 S 
De hierboven beschreven kringloop wordt 
bij het bereiken van een grenstempera-
tuur (ca.85°C) door een ventiel, dat zich 
in de condensator van elke vacuümbuis 
TMO 500S bevindt, onderbroken. Het 
gebruikte mechanisme voor de tempera-
tuursbegrenzing is een ventielveer uit ge-
heugenmetaal. Onder een bepaalde tem-
peratuur van het vloeistofmedium blijft het 
ventiel geopend. De warmte uitwisseling 
tussen absorber en condensator gebeurd. 
Overschrijd de temperatuur de grens-
waarde, sluiten de ventielveren het ven-
tiel.  De warmte uitwisseling wordt onder-
broken en de gecondenseerde water-
damp kan niet in de warmtebuis terug-
vloeien. De gecondenseerde waterdamp 
verzamelt zich in de condensor tot de 
temperatuur gedaald is. De ventielveren 
openen dan opnieuw het ventiel en de 
kringloop herbegint. Deze beveiliging 
wordt op elk vacuümbuis naar gelang de 
stralingshoeveelheid en warmteafname 
geregeld. 
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3.1 Richtlijnen en keuze 
Om een zonne-installatie behoor-
lijk 
te plannen, zijn verschillende 
factoren van belang. In een ge-
sprek 
met uw vakman kunt U deze 
uw wensen van inplanting, 
temperatuur niveau enz. ... mede-
delen. 
De individuele installatie die vol-
gens 
de behoefte van de gebruiker 
bepaald wordt , houdt rekening 
met de volgende factoren: 
-Aantal inwoners 
-Gewenste watertemperatuur 
-Dagelijkse behoefte warm water 
per inwoner. 
Bij het ELCO zonneverwarmings-
systeem 
voor warm waterbereiding, 
zwembadverwarming 
en gebouwverwarming zijn 
verschillende installatie mogelijk-
heden 
voor handen. 
Er moet nadrukkelijk op gewezen 
worden dat een planning van een 
zonne installatie enkel met de in 
het volgende deel aangehaalde 
technische voorschriften gebeu-
ren 
kan. 
Indien dit niet gebeurd, bestaat 
het gevaar, op grond van het ont-
breken 
van kennis volledig valse 
parameters in de berekening ge-
bruikt 
worden. 
Dit leidt onvoorwaardelijk naar on-
der 
-of overdimentionering van de 
installatie en daarmee gepaard 
gaande problemen. 
 
 
 
 
 

3.2 Plannen van een zonne in-
stallatie 
 
Warmwaterbereiding 
 
Plannen van een nieuwe instal-
latie 
De individuele installatie die vol-
gens 
de behoeft van de gebruiker 
bepaald wordt , houdt rekening 
met de volgende factoren: 
• Aantal inwoners 
• Gewenste watertemperatuur 
• Dagelijkse behoefte warm water 
per inwoner. 
• Op welke momenten er het 
meest warm water nodig is 
• De opstelling mogelijkheden van 
de collectoren (helling en richting) 
• De opstelling mogelijkheden van 
de boiler 
• Gewenste naverwarming 
 
Bijkomende gegevens voor 
planning in een bestaande in-
stallatie 
• Inhoud van de bestaande boi-
lers 
• Aard van de warmtewisselaar 
en 
oppervlak 
• Bijkomende warmtebron 

Overzicht 
 
 
 
Planning  
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Overzicht 
 
 
 
Planning   

3.2.1 Gemiddeld aantal zonne uren per jaar 
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Werkwijze voor het plannen van 
een kleine installatie 
Bepaal in een zonneatlas het aantal 
uren zonneschijn per jaar voor uw 
streek. 
Bepaal in het bovenstaand diagram, 
met het waterverbruik per persoon 
en per dag en het aantal personen, 
het dagelijks, warmwaterverbruik in 
liter. 
De zonneboiler moet 1,5 tot 2 maal 
het volume van het gemiddeld da-
gelijks 
warmwaterverbruik bedragen. 
Overeenkomstig met het aantal 
uren zonneschijn per jaar wordt het 
aantal zonnepijpen gevonden. 
 
 
 
 

Voorbeeld 
Warmwaterverbruik 50 l per dag per 
persoon, een 4 personen gezin ver-
bruikt 
ca. 200l/dag, boiler 300l, bij 
ca. 1500 uren zon/jaar moet de col-
lector 
van 30 zonnepijpencollector 
gebruikt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuistregel 
Een 30-zonnepijpencollector bereidt 
ca. 200 tot 280 l warmwater 
(35K ∆ t)/dag. 

Overzicht 
 
 
 
Planning   
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3.4   Planning voor warmwater    
        grootverbruikers 
 
Neem contact op met één van on-
ze agentschappen 
 
 
 
 
 

3.5   Planning voor zwembadver
        warming 
 
Neem contact op met één van on-
ze agentschappen 

3.3    Planningsvoorbeeld van een 
        kleine installatie 
 
Probleemstelling : 
 
• Eengezinswoning 4 personen 
• Dagelijkse behoefte 50 l -50°C per 

persoon 
• Collectorplaats op het dak 

(zuidoost 30° helling) 
 
Aan de hand van het keuzediagram 
bekomen we een boiler van 300 l en 
een aantal zonnepijpen van 33. Dit 
komt overeen met een effectief ab-
sorptieoppervlak van 3,3 m². 
 
Daar het keuzediagram de aflezing 
in de ideale omstandigheden is, 
(helling 47° zuidelijk) maar de instal-
latie anders gericht is moeten we 
met een procentuele toeslag reke-
ning houden, welke we afleiden uit 
hoofdstuk 1.2 richting en hellings-
hoek. Daaruit blijkt dat een 10% 
toeslag voor de helling en een 5% 
voor de richting. 
De uit het keuzediagram afgelei-
de collectoroppervlak van 33 zon-
nepijpen moet met 15 % vergro-
ten. 
 
Daaruit volgt volgend collector-
oppervlak : 33 x 1,15 = 38 zonne-
pijpen. 
Overeenkomstige collector 20 + 
20 = 40 zonnepijpen = 4.0 m². 
 
Aandacht : zowel bij kleine als bij 
grotere installaties dient er, bij afwij-
king van de zuidrichting en van de 
47° hellingshoek, een procentuele 
vergroting van het juiste collectorop-
pervlak te gebeuren. 
 

Overzicht 
 
 
 
Planning   
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De collector bestaat uit een col-
lectorblak en de vacuümpijpen. 
 
De collectorbalk uit edelstaal is 
rondom geïsoleerd en voorzien 
van een mantel. Aan de uiteinden 
van de collectorbalk bevinden zich 
de aansluitingen voor vertrek en 
retour, alsook het leegloopbuis. 

Onderdelen en afmetingen van 
de vacuümpijpen 
 
1. Condensator uit koper 
2. Mantelmoer die de vacuümpijp 

met de collectorblak verbindt. 
3. Warmtebuis uit koper 
4. Absorptieplaat uit koper met 

selectieve laag 
5. Afstandhouder voor de absorp-

tieplaat 
6. Glasbuis 
7. Beschermdop  

Overzicht 
 
 
Collector 
Vacuümbuizen  
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Overzicht 
 
 
 
Technische gegevens  

COLLECTOR  ASTRON 20 ASTRON 30 

Aantal vacuümpijpen  20 30 

Effectief absorptieoppervlak m² 2,0 3,0 

Afmetingen collector mm 1415 x 1960 2124 x 1960 

Gewicht collector incl. pijpen kg 50 74 

pannendak kg 60 84 

platdak kg 75 100 

Collectorbalk materiaal  Edelstaal (inox) 

Collectorbalk bekleding  Zwarte kunstofbekleding, geïsoleerd 

Collectorbalk inhoud l 3,5 5,0 

Aansluiting (vertrek– retour) mm Ø 22 x 1 

Hydraulisch circuit vullen met  Water-glycol mengsel 55 / 45 

Warmtecapaciteit collector J/K 19986 29003 

Max. bedrijfsdruk bar 4 

Drukverlies bij 20°C, water, 80l/m²h mbar 1,19 2,02 

Belastingskenmerken naar DIN V 4757-4 ηO 0,794 (absorber)  0,738 (apertuur) 
 W .           

K1—— 
m²K        

 
1,082 (absorber)  1,006 (apertuur) 

 W .           
K2—— 

m²K        

 
0,0257 (absorber)  0,0239 (apertuur) 

Vacuümpijpen  TMO 500 

Stilstandtemperatuur  Ca. 150°C 

Minimum hellingshoek collector 20 ° 

Materiaal pijp AR ijzervrij, Schott-Jena 

Buiten diameter Ø 65 

Lengte  1912 

Warmte isolatie Vacuüm (10-5 mbar) 

Warmtedrager medium water 

Absorptieoppervlak uit Koper, selectief bekleed 

Netto absorptieoppervlak 0,1 

Gewicht Aansluiting (vertrek– retour) 1,8 

 

°C 

 

 

mm 

ca. mm 

 

 

 

m² 

kg 

Apertuuroppervlak m² 0,1076 

Condensor uit  koper 

Mechanische belasting per pijp kg 70 

(na 8u bij 1000W/m² 
luchttemperatuur 32°C) 
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  Warmwaterbereiding Warmwaterbereiding en 
verwarmingsondersteu-
ning 

Aantal 
perso-
nen 

Warmwa-
ter be-
hoefte 
(45°C) in l 

m²  
Absorber 
oppervlak  

k 

Minimum 
volume** 
zonneboi-
ler in l 

Aantal * 
collecto-
ren 

Mini-
mum vo-
lume** 
zonne-
boiler in 
l 

n ~(40 - 90)* 
n 

~  n = k ~ 70 * k ~ 1,5 * n ~ 70 * k 

2 150 - 200 2 300 2 - 3 750 

3 150 - 200 2 - 3 300 3 - 5 750 

4 150 - 200 2 - 3 300 4 - 6 750 

 200 - 300 3 - 4 400   

5 200 - 300 3 - 4 400 5 - 8 750 

 250 - 350 4 - 5 500   

6 200 - 300 4 - 5 400 9 750 

 250 - 350 5 - 6 500   

7 200 - 300 4 - 5 400 8 - 11 1000 

 250 - 350 5 - 6 500   

 350 - 550 6 750   

8 250 - 350 5 - 6 500 9 - 12 1000 

 350 - 550 6 - 8 750   

9 350 - 550 6 - 7 750 9 - 14 1000 

 500 - 700 7 - 9 1000   

10 350 - 550 6 - 8 750 10 - 15 1000 

 500 - 700 7 - 10 1000   

Tabel voor het bepalen van het collectoroppervlak en het boilervo-
lume  

Grote van de collector  
Een correcte dimensionering van 
het collectoroppervlak is noodza-
kelijk om een langdurige, storings-
vrije werking te verkrijgen.op grond 
van de warmtebehoeften, dakhel-
ling en oriëntatie alsook lokale 
zonne instraling en grootte van het 
dak is een berekening noodzake-
lijk. 
 
Dimensionering van de boiler  
Het gebruik van zonnecollectoren 
is enkel met een voldoende grootte 
boiler toegelaten. Te klein gedi-
mensioneerde zonneboilers bren-
gen constante temperatuur verho-
ging in de collector en kunnen zo 
de levensduur verkleinen. 
 
Dimensioneringstabel 
De naaststaande tabel laat toe een 
schatting van de noodzakelijke col-
lectoroppervlak en boilergrootte te 
bepalen, voor zover het om een 
gebruik in standaard woonomge-
ving gaat. 
Voor een exacte dimensionering 
verwijzen wij naar de plannings-en 
berekeningsvoorschriften. 
 
Bij afwijkingen van de hier voorge-
stelde dimensioneringen dient de 
berekening bij het ingebruikname 
protocol gevoegd worden. 
 

*)   Het aantal collectoren hangt af van de warmwaterverbruik, warmtebe-
      hoefte, dakhelling,oriëntatie, alsook van de instraling van de zon.  
**)  Het boilervolume is afhankelijk van het zonne rendement en van de 
      warmtebehoefte  

Opbouw en dimentionering 
 
 
 
Collectoren en boiler 
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Opbouw en dimentionering 
 
 
 
Buisleidingen  

Koper        Geribde 
inoxbuis  

m² Absorbsieoppervlak  

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DN10   X X X       

DN13 DN16  X X X X X X X   

DN16 DN20     X X X X X X 

DN20 DN25         X X 

            

Koper        m² Absorbsieoppervlak  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

DN16 DN20 X X         

DN20 DN25 X X X X X X X X   

DN25    X X X X X X X X 

Geribde 
inoxbuis  

Materiaal 
De leidingen van de zonne kring 
volgens EN 12975 met een toe-
gelaten materiaal voor zonne-
installaties uitgevoerd worden. 
Wij raden het gebruik aan van 
koperleidingen of inox buizen ver-
bonden met metalen dichtingen . 
Solderingen dienen uitgevoerd te 
worden met hard soldeer. 
 
De gebruikte materialen en ver-
bindingen dienen bestand te zijn 
tegen 200°C temperatuur, tegen 
de collectorvloeistof en aan de 
weersomstandigheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionering 
De noodzakelijke diameter van 
de leidingen wordt aan de hand 
van naaststaande tabel bepaald. 
Bij grotere installaties moet de 
dimentionering van de leidingen 
en de weerstand berekend wor-
den, hieruit wordt de grote van de 
circulator bepaald . 
Hou bij de bepaling van de circu-
lator rekening met de drukverlie-
zen en de gebruikte collector-
vloeistof in vergelijking met water. 
Vuistregel (collectorvloeistof) = 
• 1,5 x drukverlies (water 

m² Absorbsieop-
pervlak  

Totaal debiet  
in l/h 

Drukverlies * in collector in mbar 
(vergelijking  water van 20°C) 

2 160 1 

3 240 2 

4 320 10 

5 400 20 

6 480 30 

7 560 50 

8 640 70 

9 720 100 

*) het werkelijk drukverlies in de collector is sterk afhankelijk van de tempera-
tuur van de collectorvloeistof  
Vuistregel : drukverlies (collectorvloeistof) = 1,5 x drukverlies (water 
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Dimensionering 
Iedere zonne-installatie moet met 
een eigen expansievat uitgerust 
worden. 

Deze moet de thermische uitzet-
ting kunnen opvangen, alsook de 
totale inhoud van de collectoren 
kunnen opnemen. 

De dimentionering gebeurd aan 
de hand van onderstaande tabel, 
het aantal collectoren, de vulin-
houd en de installatiehoogte. 

Minimum grote van het expansievat in liter  
Afhankelijk van aantal collectoren, het vulvolume van de installatie en de installatie hoogte  

 totale hoogte van de installatie  

Opbouw en dimentionering 
 
 
 
Expansievat 
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Hydraulica van het zonnecircuit 
 
 
 

TC1 Collectorvoeler 

TSP1 Boilervoeler optioneel (toebehoren 

TSR1 Terugloopvoeler 

P1 Pomp 1 zonnekring 

MAG expansievat 

VL Depart 

RL Retour 

Z Circulatie 

WW Warmwater 

KW Koudwater 

TWM Thermische warmwatermenger 

 Toebehoren: Beveiliging tegen verbranding 

DR Debietregelaar  (taco - setter) 

SV Veiligheidsventiel 

SuB Vul-en spoelkranen 

LA Luchtafscheider 
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Aansluiting in serie 
Tot maximum 90 buizen (9 m² absorb-
sieoppervlak) worden de collectoren in 
serie aangesloten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgens Tichelmann 
Installatie met meer dan 9 m² =  90 
buizen worden parallel naar het Ti-
chelmann systeem aangesloten. 
 
 
 
 

Max. 90 buizen = 9 m² 

Max. 90 buizen = 9 m² 

Hydraulica van het collectorveld 
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Materiaallijst 
 
 
 
Componenten van de collector ASTRON S 

Zonnesysteem  ASTRON 30 ASTRON 20 

  

Materiaal KS 30 (S) KS 20 (S) 

20 Vacuumbuizen (TMO 500) 30 20 

20 Collector voor 30 buizen 1  

20 Collector voor 20 buizen  1 

22 Voetrail voor 30 buizen met rubbersteun 1  

22 Voetrail voor 20 buizen met rubbersteun  1 

25 Insteekklemmen voor buisbevestiging onder-
aan 

30 20 

26 Klemring, T-verbinding 2 2 

27 Ontluchtingsventiel  1 1 

28 Verbindingsbuis (uitbreiding) 1 1 

29 Leegloopverbinding met stop 1 1 

Afbeelding 
Pag. 20 
Pag. 24 
Pag. 29 
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  pannen plat speciaal 
1 Bevestigingselement collector 2 2 2 
2 Bevestigingselement solar universeel 2 2 2 
3 Verbindingstuk voor rail 2  2 

4 Montage kader  rechtopstaand  2  
5 Montage kader  dwars  1  
6 Hoeken   2  

Bevestigingselementen voor pannen dak 
7 Universele dakhaken 4   
8 Houtvijzen  8   

Bevestigingselementen voor speciale dak/voorgevel 
9 Dakhaak voor leien/ tegelpan   4 
10 Bevestiging schroef   4 
11 Klem voor golfplaat   4 
12 Klem voor kalzip dak   4 
13 aansluitschroef   4 

Bevestigingselementen voor plat dak 

Noodzakelijke gereedschap 

Plaatsen van het montage stel 

SW 17 ringsleutel 

SW 13 ringsleutel 

Materialenlijst 
 
 
 
Daksysteem  
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Montage  
 
 
 
Collectormontage plat dak 
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Overzicht 
 
 
 
Bevestiging collector  

Bevestiging punten bepalen 
Rekening houdend met: 
• De opstelling van de collectoren zal zuid 

gericht zijn. Kleine afwijkingen van het 
zuiden  naar het oosten  of het westen 
geven kleine rendementsverliezen. 

• Het collector veld mag niet in de scha-
duw geplaatst worden. 

• De leidingen dienen zo kort mogelijk te 
zijn en direct naar de pompgroep en 
boiler te leiden. 

• De opstelling gebeurd niet direct aan de 
dakrand, om de windlast zo klein moge-
lijk te houden.                                     
Minimumafstand : 1,2 m;                      
bij hogere gebouwen  en vrije opstellin-
gen groter. 

• Voor afstanden van de bevestigings-
punten, zie nevenstaande tabel 

 

Maat in cm ASTRON S 
platdak  

Collector S 20 S 30 

A  (afstand van het bevestigingspunt naast  elkaar) 71 (70-120) 106 (105-140) 

B  (diepte van de opstelling) 

D  (lengte van de collector) 141,5 212,4 

E  (overlapping van de collector) 35 (10-35) 53 (35-54) 

150 

C  (afstand van de voetrail) 173 

Aanbrengen van het montageraam  
 
Voorbereiding en controleren van 
het dak 
Controleer het dak op volgende pun-
ten: 
• Dichtheid en saneringstoestand.           

Controleer of het dak dicht en in 
goede toestand is. Een daksane-
ring mag niet in de nabije toekomst. 

• Belasting van het dak                        
De bevestiging van montageframe 
is afhankelijk van de belastingmo-
gelijkheid van het dak. Volgens de 
situatie is een stabiliteitsberekening 
noodzakelijk rekening houdend met 
sneeuw-en windlasten. 

• Bij de bevestiging van het monta-
geframe aan betongewichten moet 
het dak een aanzienlijke draaglast 
van 300 kg/m² . Per collector moe-
ten de betongewichten minimum 
330kg lastgewicht hebben. Ter be-
scherming van de dakbedekking 
wordt een rubberen mousse of an-
dere gebruikt. 

• Indien het gewicht niet voldoende 
is dient men extra beveiliging te 
maken door middel van een met 
draadstangen aan stabiele punten. 

• Als alternatief kan men het monta-
geraam vast maken aan de drager 
welke verankert is aan dragende 
muren 

•  
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Overzicht 
 
 
 
Componenten bevestigingsset 

Opstellen van het montageraam  
• Het montageraam openklappen en 

door middel van de glijmoer de juiste 
hoek instellen .                               
Optimale hoek voor jaarbenutting: 
45°= verticale stand van de rail. 

• Montage ramen op betongewichten 
of andere drager vastschroeven. De 
langste rail is de hoogste, diagonaal 
in het collectorniveau. De montagera-
men moeten exact in één lijn staan.  

 
 
 
 
 
Diagonaal versterking aanbrengen 
• Bij  2 montageramen wordt met be-

hulp van diagonale versterkingen de 
ramen verstevigd.  

Hoek Lengte C (mm) 

45° Loodrechte positie 

40° 450 

35° 600 

30° 700 

Hellingshoek 
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Bevestigingselementen aanbrengen 
• Bevestigingselementen voor de col-

lector  op het montageraam inhaken 
en  uitlijnen aan het bovenste uitein-
de van het montageraam . Door te 
drukken op de schroef klikt het be-
vestigingselement in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Bevestigingselement voor het voetrail  

op een afstand van 173 cm van het 
bovenste einde van het montage-
raam inhaken. Door te drukken op de 
schroef klikt het bevestigingselement 
in. Met 2-3 omwentelingen aan de 
schroefmoer bevestigen—niet vast-
schroeven. 

 
 
Controle 
Controleer na de montage alle bevesti-
gingselementen op hoogte en positie.
Alle bevestigingselementen moeten in 
één vlak liggen.  
 
 
 

Aanbrengen van het montagegestel  
 
 
 
Plat dak 
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Collectormontage 
 
 
 
 Pannen dak overzicht 
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Voorbereiding en controleren van 
het dak 
Controleer het dak op volgende pun-
ten: 
• Dichtheid en toestand              con-

troleer of het dak dicht en in goede 
toestand is. Een daksanering mag 
niet in de nabije toekomst.                                          
Vervang de gebroken welke onder 
het collector veld zullen komen, 
deze zijn niet meer bereikbaar na 
montage van de collector. 

 
• Belasting van het dak                        

controleer als het dak een belasting 

toelaat van 25 kg/m². 
• De toestand van de dakspanten 

Controleer de toestand van de 
dakspanten zodat de dakhaken op 
een goede aan de dakspanten be-
vestigd kunnen worden. Indien no-
dig worden de dakspanten vervan-
gen, men moet een andere bevesti-
gingsmanier vinden of andere bij-
komende bevestigingspunten zodat 
bij storm deze aan de dakspanten 
verankert blijven.  

Min. 
2 pannen 

Maat in cm ASTRON S 
pannendak  

Collector S 20 S 30 

A  (afstand van het bevestigingspunt naast  elkaar) 71 (70-120) 106 (105-140) 

B  (afstand van het bevestigingspunt onder elkaar) 

D  (lengte van de collector) 141,5 212,4 

E  (overlapping van de collector) 35 (10-35) 53 (35-54) 

160 (135-185) 

Bevestiging punten bepalen 
Rekening houdend met: 
• Het collector veld indien mogelijk 

schaduwvrij plaatsen. 
• De leidingen dienen zo kort mogelijk 

te zijn en direct naar de pompgroep 
en boiler te leiden 

• De opstelling gebeurd niet direct aan 
de dakrand, om de windlast zo klein 
mogelijk te houden  rondom de col-
lector               Minimumafstand :    
1,0 m;       bij hogere gebouwen  en 
vrije opstellingen groter. 

• De afstand van de nok bedraagt mi-
nimum twee dakpanrijen. 

• De afstand van het tweede bevesti-
gingspunt B: onderelkaar:                   
ca.  160 cm (135-185 cm)            
Voor een steilere collectorhoek te 
bekomen, indien mogelijk de afstand 
tussen de twee dakhaken vergroten. 
Om de collectorhoek te verkleinen, 
indien mogelijk de afstand tussen de 
twee dakhaken kleiner maken 

• Bevestigingspunten horizontaal zo 
uitzetten dat deze zo gelijkmatig mo-
gelijk verdeeld zijn. 

Aanbrengen van het montagegestel  
 
 
 
Pannen dak 
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Aanbrengen van het montagegestel  
 
 
 
Pannen dak 

Bevestigen van de grondplaat  
Met twee houtschroeven  direct op de 
dakspanten, rekening houdend met 
volgende punten: 
• De grondplaat ligt over de ganse 

dakspant  
• De beugel dient in ronding van de 

pan te liggen; zoniet dient de beu-
gel verplaatst te worden. 

• Montage parallel op  pannen 
• Boor gaten in de dakspanten met 

een houtboor van 6 mm 
 
 
 
 
Hoogte van dakhaken instellen 
• De hoogte van de dakhaken zo 

instellen dar de beugel vlak op de 
dakpan ligt. 

• Alle schroeven vastmaken 
 
Dakpan bewerken en plaatsen  
• Storende opstanden en neuzen 

van de pan verwijderen 
• Pan terugzetten en de goede posi-

tie controleren. 
 
 
 
 
 
Z-hoek positioneren 
• Z-hoek in hoek 90° draaien. 
• Afstand  van de Z-hoek op de 

maat 160 cm instellen en vast-
schroeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Montage rail aan de Z-hoek in-

schuiven en de montagerail 10 cm 
over de bovenste Z-hoek laten uit-
komen. Eevenwijdigheid met de 
dakpanrijen nazien en schroeven 
vastmaken. 
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Bevestigingselementen voor de collector  
op de montagerail inhaken en  uitlijnen 
aan het bovenste uiteinde van de monta-
gerail . Door te drukken op de schroef klikt 
het bevestigingselement in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevestigingselementen voor het voetein-
de aan de onderkant van  de montagerail 
inhaken. Door te drukken op de schroef 
klikt het bevestigingselement in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controle 
Controleer na de montage alle bevesti-
gingselementen op hoogte en positie.alle 
bevestigingselementen moeten in één 
vlak liggen. Bevestigingselementen en 
rails moeten parallel en loodrecht volgens 
het pannenpatroon verlopen. Indien aan-
passingen noodzakelijk zijn, kan dit met 
behulp van een verschuiving van de Z-
hoek doorgevoerd worden. Los hierbij de 
schroef van de Z-hoek aan de bevesti-
gingsbeugel en lijn het montagekader uit. 
Aansluitend de schroeven     weer aan-
spannen. 

Aanbrengen van het montagegestel  
 
 
 
Pannen dak 
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Aanbrengen van het montagegestel  
 
 
 
Speciaal dak en facade 

Bij het aanbrengen van het montage-
gestel is de montage volgorde 
evenals de maatopgave dezelfde als 
op blz. 25-27  
 
Leiendak  
• Leiendakhaken met de overeen-

stemmende schroeven op het on-
derdak aanbrengen. 

• Het dak opnieuw sluiten 
 
 
 
 
 
 
Schroefbout  
• Boor (14mm) een opening  in de 

dakplaat, niet in de watergoot , po-
sitioneer in de opstaande rand op 
het hout. 

• Boor gaten in de dakspanten met 
een houtboor van 8,5 mm 

• Schroefbout minimum 80 - 100 mm 
diep in de dakspant inschroeven 

• Als afdichting wordt de gummidich-
ting naar onder geschroefd en met 
de moer licht op de dakplaat ge-
perst  

 
 
Metaaldak klemmen  
• Wegens de geringe bevestigings-

sterkte wordt in de horizontale lijn 
op iedere opstand een klem ge-
plaatst 

• Zet de klem op de opstand en 
schroef licht aan.                   Uitlij-
ning gebeurd bij montage van col-
lectorraam 

• De klem zo ver mogelijk op de op-
stand duwen  

• Koppelmoment voor de schroeven:  
ca. 25 Nm ( met een momentsleutel 
aandraaien 

 
 
Rails aan dakhaken verbinden 
• Rails  met opening naar boven aan 

de dakhaken verbinden, 
• De rails parallel uitlijnen ten opzich-

te van de dakrand 
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Collectormontage  
 
 
 
Collector en rails 

Collectorverbinding meerdere 
modules 

Uitrustingsset voor het verbinden 
van meerdere collectoren. (optie) 
Monteren en vastschroeven 

Hydraulische verbinding 
 
Meegeleverde stukken 
 
21 T-stuk met klemringen 
22 Ontluchter  (manueel 
23 Verbindingsbuis 

Montage collectorvoeler 
Montage volgorde: 
Steeds de voeler aanbrengen in de 
vertrekzijde van de laatste collec-
torbalk 
 

Voelerhuls verdichten en in het 
T-stuk vastschroeven 
Vastschroeven met klemring op 
de collectorblak 
Voeler inbrengen 

Collectormontage 
Collector en voetrail in de voorbe-
reide bevestigingselementen in-
brengen en door het aandraaien 
van de schroeven vastklemmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maximaal draaimoment voor 
het aantrekken van de 
schroeven 15 Nm. Een ver-
vorming van de klemhaak is 
te vermijden. 
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De installatie dient te gebeuren door 
een vakman, in overeenstemming 
met de geldende normen. 
 

Dimensioneren van de leidingen: 

Tot een totale lengte van ca. 30 m 
raden wij onderstaande leidingdiame-
ter aan: 

Tot 90 buizen kunnen in serie aangeslo-
ten worden. 
Installaties met meer dan 90 buizen 
worden parallel volgens het “Tichel-mann 
systeem” aangesloten. 
Bij grotere installaties moeten de leiding 
dimensionering en leidingweerstanden 
berekent worden en met de 
overeenkomstige circulator worden 
uitgerust. 
Om de dakdoorvoer te vereenvoudi-gen 
raden wij soepele inoxslangen 
aan die via een verluchtingspan naar 
binnen gebracht worden. 

Ontluchtingspot en ontluchter worden 
op het hoogste punt in het systeem geïn-
stalleerd. Het veiligheidsventiel kan ook in 
de kelder gemonteerd worden. Afblaas-
druk 4 bar. 
 
Iedere zonne-installatie dient met een 
expansievat uitgerust te worden. 
Het bepalen gebeurd aan de hand 
van nevenstaande tabel. 

Installatie 
 
 
 
Leidingen 

ASTRON  20  30 

Debiet (l/h)  160  240 

Debiet/m² 
= 10 buizen (l/h)  

80  

Max. snelheid debiet  1 m/sec.  

tot 60 buizen  DN13 

tot 90 buizen  DN16 

tot 120 buizen  DN20 

tot 240 buizen  DN26 

stat. Installatiehoogte 15m 

stat. Installatiehoogte 10m 

stat. Installatiehoogte 5m 

Aantal vacuümbuizen  

Aantal vacuümbuizen Bepalen van het expansievat vol-
gens het aantalvacuümbuizen 
bij Water glycolmengsel 60 : 40 
installatie inhoud zonder collectoren 20 l 
veiligheidsventiel 4 bar 

De afblaasleiding moet een opvanghouder hebben met 
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Gesloten zonne-installatie volgens DIN 4757, deel1 

BELANGRIJK : Isolatie 
Isoleer alle leidingen met een kwali-
tatieve isolatie d.w.z. een isolatie 
bestand tegen hoge temperaturen  
met een minimumdikte van 25 mm. 
Isolatie die in contact komt met zon-
licht moet met  UV-bestendig materi-
aal tegen alle weersomstandigheden 
en beschadigingen beschermd wor-
den . (vogelvraat) 
Wij stellen voor ARMAFLEX SOLAR 
te gebruiken.   
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Elektrische verbinding 
 
Regeling 
Voelers 
Equipotentiaal verbinding 

Aanwijzing 
Alle elektrische aansluitingen mogen 
alleen door een gekwalificeerd elektroni-
cus worden uitgevoerd. 
 
Regelaar LOGON SOL compact aanslui-
ten 
Nadat u het regelapparaat van de sokkel 
hebt verwijderd 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 steekverbindingen met 
de regelaar verbinden. 
• Het netsnoer niet bij de voelerkabel aan-
brengen (voelerkabel = beschermde kabel). 
 
Collectorvoeler TC 
• Dompelhuls (125 mm) aan de uitgang 
(voorloop) van de collector vastmaken. 
• Voeler inschuiven en met krimpslang af-
dichten en beveiligen. 
 
Retourvoeler TR 
• Dompelhuls (210 mm) in de retouraanslui-
ting van de warmtewisselaar bevestigen. 
• Voeler installeren en met krimpslang af-
dichten en beveiligen. 
⇒ De voeler moet contact hebben met het 
warmwaterbereik (zie schets links onder-
aan) 
 
Boilervoeler TT 
• Boilervoeler met voelerklemmen aan de 
VISTRON-boiler-wand bevestigen. 
(aanlegvoeler) 
 
Circulatiepomp 
Bedrading met regelaar werd reeds in de 
fabriek gerealiseerd. 
 
Equipotentiaal verbinding, bliksembevei-
liging 
De vertrek en retour leiding van de zonne- 
installatie moeten met de aarding verbon-
den zijn d.m.v. een equipotentiale verbin-
ding. 
Ook met warmwaterreservoirs met elektri-
sche naverwarming moet rekening worden 
gehouden. In zoverre een bliksemafleider 
voorhanden is, moeten de collectors daarop 
worden aangesloten. De plaatselijke blik-
sem-beveiligingsvoorschriften dienen te 
worden nageleefd. 
 
Beveiliging tegen brandwonden 
Om te hoge watertemperaturen aan het 
aftappunt en brandwonden te voorkomen 
moet een thermische menger worden 
geïnstalleerd op de warmwaterleiding 
 

Inbouw van de retourvoeler 
in de boiler 

Systeemopbouw (voorbeeld) 
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Montage 
 
 
 
Vacuümbuizen 

Belangrijk voor montage 
Buizen pas monteren juist voor 
het vullen en indienstneming van 
de installatie 
Dichtingsring van de mantelmoer 
met waterglycol mengsel inwrij-
ven. 

 
 
 
 
 
 

Veiligheidsmaatregelen 
• Bij montage niet over de collector 

buigen. Blessuregevaar door glas-
scherven bij val. 

• Neem plaats onder of naast de 
buizen. 

• Veiligheidsbril en veiligheidshand-
schoenen dragen. 

• Buizen niet met harde of puntige 
voorwerpen aanstoten. Krassen 
vermijden. 

• De montage van de buizen steeds 
aan de collector beginnen. 
• De condensor in de collectorbalk 
inbrengen. 
• De buis zo draaien dat het zwart 
beschilderde oppervlak naar boven 
ligt 
• De buis onderaan op het rubber-
steunpunt plaatsen. 
• De wartelmoer met de hand aan-
draaien. 
• De buist niet laten meedraaien 

• Met een waterpomptang de wartel-
moer licht aandraaien. 
• De buist niet laten meedraaien 
 
 
 
 
 
 
 

• Alle andere buizen op dezelfde ma-
nier monteren 
• Alle beugels vastklemmen 

• Tot de inbedrijfname van de instal-
latie, de buizen met en witte folie (of 
andere) afdekken zoals aangegeven 
op naaststaande figuur. 
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Tot de definitieve indienstname blijft 
de collector met een afdekfolie af-
gedekt, om een oververhitting te 
vermijden en het verbrandingsge-
vaar te minimaliseren. De installatie 
zal slecht dan gevuld en in dienst 
genomen worden wanneer warmte-
afname voorhanden is. 
 
Voordruk van het expansievat 
instellen 
Voordruk in ieder geval voor het 
vullen van de installatie meten en 
instellen 
• Af te leiden van de statische in-
stallatiedruk (vb. statische hoogte 
10 m volgt voordruk 1 bar) 
 
Drukproef    
Onmiddellijk na collector, leiding – 
en buismontage drukproef uitvoeren 
• Installatie met water vullen 
• Druk opvoeren tot het veiligheids-

ventiel begint te openen, daarbij 
de dichtheid van de installatie en 
alle verbindingselementen,alsook 
de werking van het veiligheids-
ventiel controleren 

 
Reinigen van de installatie 
Voor het vullen van de installatie 
moeten de buizen van onreinheden 
van de productie en montage gerei-
nigd worden. Zelfs de kleinste hoe-
veelheid vreemd materiaal kan ka-
talysatorisch op de collectorvloeistof 
inwerken en een ontbinding ervan 
bewerkstellen. 
• Installatie volledig spoelen tot de 

installatie van alle onreinheden 
bevrijd is 

• Daarna de installatie volledig 
leeglaten 

 
 
De installatie zal slecht dan gevuld 
en in dienst genomen worden wan-
neer warmteafname voorhanden is. 
 
• Alle afsluiters en ontluchtingsmo-

gelijkheden openen; in het bijzon-
der de ontluchter aan de collector 
afsluiting, aan de collectoraan-
sluiting en indien aanwezig aan 
de luchtpot 

• Als collectorvloeistof mag uitslui-
tend Tyfocor LS gebruikt worden. 
Ook in vorstvrije gebieden is een 
werking met water wegens onvol-
doende corrosiebescherming niet 
toegelaten. 

• Tyfocor LS is een volledig klaar-
gemaakte mengeling en moet 
niet met water of een andere 
vloeistof gemengd worden. Richt-
lijnen volgens de veiligheid gege-
vensblad volgen.  

• De collectorvloeistof met een 
drukpomp via het vul en leeg-
loopventiel in de installatie bren-
gen, daarbij afsluiters en ontluch-
ting mogelijkheden sluiten van 
zodra de vloeistof verschijnt. 

• De installatie met 3,5 bar spoe-
len, tot het systeem compleet 
luchtvrij is. 

• Regel de druk van de installatie 
voor het beëindigen van het vul-
proces en sluit langzaam de kra-
nen.                                          
Installatiedruk:                          
0,5 bar hoger dan de statische 
hoogte. Druk controleren en 
eventueel door het openen van 
het ventiel en drukregeling nare-
gelen; bij het bereiken van de 
vuldruk, de vul/aflaatkraan slui-
ten. 

• Door het openen van de ontluch-
ter op het hoogste punt van de 
installatie, controleren als de in-
stallatie compleet luchtvrij is. In-
dien nodig, vorige vulling op-
nieuw uitvoeren.                         
Gezien het gebruik van ontluch-
ters op afstand, moet er in dit ge-
val op zijn minst 0,3 cl per meter 
ontluchtingsbuis van 6 mm afge-
laten worden. 

• Automatische ontluchters met 
een binnenleiding minder dan 3 
m en niet minder dan 1 m onder 
de beneden collectoruitgang zich 
bevinden, moeten enkel door 
middel van een afsluitkraan van 
het systeem gescheiden kunnen 
worden.  

 

Indienstneming 
 
Drukproef 
Vullen van de installatie 
Regeling 

Ingangzetting van pomp en rege-
laar  
Lees vooraf de betreffende handlei-
dingen 
• Controleer de bij indienstneming 

de uitgelezen temperaturen met 
de realiteit. 

• Werking pomp en regelaar in zon-
nekring controleren 

• Pomp, regelaar en indien nodig de 
debietregelaar op de hydraulische 
installatie afstemmen 

Debietregelaar instellen 
Het debiet moet ingesteld worden in 
functie van de hydraulica. 
Het debiet per m² collectoroppervlak  
is 80 l/h = 1,3 l/min. Zie hiervoor het 
hoofdstuk hydraulica van het collec-
torveld. 
 
 
 
 
 
 

Aansluitend 
• Afdekfolie van de buizen verwijde-

ren 
• De goede werking van de installa-

tie controleren 
• Het opstartprotocol invullen 
• Eindgebruiker  wegwijs maken. 
  
 

Instellingen: 
 
Afhankelijk van de statische hoogte         pstat  
10 m installatie hoogte geeft 1 bar  statische installatiedruk 
 
Voordruk van het expansievat                         pstat  
Installatie vuldruk bij 20°C in stilstand              pstat + O,5 bar 
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Indienststelling  
 
 
De ASTRON zonne-installatie van………………………………. 
Wordt nagezien op volgende punten en opgestart  

MONTAGE O.K.  

Collectoren beveiligd tegen storm    

Leidingen zonnekring met equipotentiaal verbonden   

Afblaasleiding aan veiligheidsventiel van zonnekring geïnstalleerd   

Expansievat onder niveau afblaasleiding opgesteld   

Anode in de boiler controleren   

Thermisch mengventiel aanwezig   

INDIENSTNEMING   

Zonnekring gespoeld   

Drukproef zonnekring (incl. lekcontrole van verbindingen )   

Dichtheid van de afsluitkranen en terugslagklep vulset testen   

Installatie met glycolmengsel gevuld   

Mengverhouding gecontroleerd?  Vorstbeveiliging: …….°C  (Min.—25°C)   

Voordruk expansievat : ……bar   

Installatiedruk (koud): …...bar   

Pomp, boilerwarmtewisselaar en collector  ontlucht   

Ontluchter gesloten   

Terugslagventiel op “dicht” geplaatst   

Vulset gesloten   

Boiler sanitair water gevuld en ontlucht   

REGELSYSTEEM   

Temperatuurvoelers tonen realistische waarden    

Pomp loopt en er is stroming (debietmeting)   

Zonnekring en boiler worden warm   

Bij volle zonneschijn bedraagt temperatuurverschil tussen vertrek en retour  10 a 14°C    

Pomp zonnekring wordt afgeschakeld bij : …………..°C   

Optie: sanitaire circulatiepomp instelling van …...u tot  …..u   

Optie: sanitaire circulatiepomp start enkel onder …..°C retourtemperatuur.   

INSTRUCTIES   

De eindgebruiker wordt als volgt onderricht:   

  - Basiswerking en bediening van de zonneregelaar   

  - Functie en bediening van de naverwarming   

  - bediening van de ontluchter   

  - Functie van de beschermingsanode van de boiler   

  - Onderhoudsinterval   

  - Overhandigen van de productbegeleidende handleidingen   

 
………     ………………………………                                             ………     ………………………………………… 
Datum     Handtekening gebruiker                                              Datum    Handtekening vakman/firmastempel 
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De SOLATRON zonne-installatie van 
 ___________________________________________________________________________  
(naam, adres, tel. Gebruiker) 
Plaats van de installatie: ________________________________________________________  
Geïnstalleerd op ___________________________indienstelling op ______________________  
 
Beschrijving installatie: 
Collectortype:  _____________________________aantal collectoren: ____________________  
Serienummer: _____________________________ 
 ___________________________________________________________________________    
Montage:               *  in het dak            * op het dak            *  plat dak               *  gevel 
 
Oriëntering:                                                             Helling:  
 
 
Afwijking  
V/h zuiden: ________ ° 
 
Boiler: ____ type: ______________________     boilervolume: _______________________  
Verbruiker:   *      warmwater     *       verwarming             *      zwembad        *      andere 
Leidingen:    totale lengte: ________________     diameter: ________________________ mm 
                       materiaal: ___________________  
Installatiehoogte: _____________________m     installatiedruk: ____________________ bar 
Expansievat: volume: _________________    l     voordruk: _________________________ bar 
Pomp: ________________________________  ____________________________________  
Debietregelaar:                                                       debiet ingesteld op: ________________l/min 
Regelaar: ______________________________  ____________________________________  
 
Schematische voorstelling installatie 
 
Installatie schema                                                   schema leidingen 
 
1 collector of 2 collectoren in serie                      *  serie aansluiting 
 
 
 
 
 
   1 boiler      2 boilers      2 boilers    2 boilers           
                                                                                     *  volgens Tichelmann 
 
 
 
 
    3 boilers            3 boilers       3 boilers                   
                                                                                       
2 collectoren parallel                                                   
                                               
 
 
 
 
   1 boiler      2 tot 3 boilers met   2 tot 3 boilers met 
                     doorgangsventiel    doorgangsventiel 
 
Aansluitschema’s voor zonne-installaties 

Indienstnemingprotocol 
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Werking van de installatie 
 
 
 
Werking, controle, onderhoud 

Richtlijnen voor het gebruik van 
de installatie  
De zonne-installatie ASTRON S 
werkt zelfregelend en is onder-
houdsarm.  Voor een zonne-
installatie te laten werken met een 
hoog rendement dient U  volgende 
in acht te nemen : 
• Installatie niet uitschakelen

(Regelaar niet uitschakelen) 
• Bij defecte pomp of defecte rege-

ling uw vakman zo snel mogelijk 
verwittigen. In beide gevallen be-
staat het gevaar op schade in de 
installatie. 

 
Controle van de installatie door 
de gebruiker 
De normale werking van de installa-
tie moet in het begin regelmatig ge-
controleerd worden en nadien twee 
maal per jaarvolgende punten: 
• Systeemdruk voldoende 
• Zonneboiler wordt bij zonneschijn 

warm 
• Collector s’nachts koud 
• Temperatuur uitlezing normaal 
• Collectorvloeistof in kijkglas helder 
 
 

Controle van de installatiedoor 
de professionele vakman: 
 
Controle de eerste twee of drie 
weken na ingangzetting: 
• ontluchten zonnekring i 
• Installatiedruk controleren 
• Controleer of er zich afblaasvocht 

in het opvangvat onder het veilig-
heidsventiel  bevindt 

• Vragen aan de gebruiker of de 
installatie naar behoren werkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Controle van de installatie in ge-
regelde tijden 
De zonne-installatie moet, buiten de 
controle van de gebruiker, regelma-
tig door een geautoriseerde vakman 
gecontroleerd worden op basis van 
het onderhoudsprotocol:  
• De eenvoudige drinkwaterinstalla-

ties in woningen moeten na 5 jaar 
een eerste maal en daarna om de 
2 jaar  van een vakman gecontro-
leerd worden 

• Complexe installaties moeten alle 
2 jaar  van een vakman gecontro-
leerd worden  

• Grote installaties moeten ieder 
jaar  van een vakman gecontro-
leerd worden  

 
De noodzakelijke  onderhoudsbeurt 
van de installatie wordt bij de in-
gangzetting vastgelegd. 
De goede werking van volgende 
componenten moeten bij nazicht  
gecontroleerd worden: 
• Zonnecollectoren 
• Zonnekring 
• Collectorvloeistof 
• Regelaar inclusief circulatie 
• Naverwarming 

 OK Sterk verouderd  
vernieuwen 

Kleur  Pink/oranje bruin 

Uitzicht  helder troebel 

Geur  klein sterk 

PH-waarde > 7,5 < 7,5 

Vorstbeveiliging -28°C Kleiner  - 25°C 

Uitlezing vorsttester* - 23°C Kleiner  - 20°C 

Collectorvloeistof Tyfocor LS  

*)      belangrijk: 
         Het testen van collectorvloeistof moet bij 20°C gebeuren,om de correcte waarde te hebben. 
         De vorst tester Tyfocor L  toont bij Tyfocor LS een afwijkingswaarde van 5°C minder aan. 



38 

Storing  oorzaak oplossing 

Systeemdruk is ge-
zakt 

• Systeem is ondicht 
 
• Lucht in installatie 
 
• Voordruk in expansievat te hoog 
 
 

− Ondichte oorzaak zoeken, afdichten, met Tyfo-
cor LS bijvullen, ontluchten 

− Installatie ontluchten, luchtvrij spoelen, installa-
tiedruk instellen 

− Voordruk in expansievat bijstellen, door instal-
latie te ledigen voordruk te meten en op de sta-
tische installatiedruk instellen, installatie vullen 
en ontluchten  

Zonneboiler wordt bij 
zonneschijn niet warm 

• Pomp defect 
• Temperatuurvoeler defect of foutief aan-

gebracht 
• Zonneregelaar defect 
• Lucht in de installatie 

− Vernieuwen  
− Vernieuwen , of correct aanbrengen 
 
− Vernieuwen  
− Installatie ontluchten, debiet controleren  
 

Collector s’nachts 
warm 

• Terugslagklep defect 
• Zonneregelaar defect 
• Temperatuurvoeler defect of foutief aan-

gebracht 
• Indien aanwezig, zonnesensor defect 
• In zeer warme nachten: 

“maneschijneffect” 
 

− Vernieuwen  
− Vernieuwen  
− Vernieuwen , of correct aanbrengen 
 
− Vernieuwen  
− Geen defect bij installaties zonder zonnesen-

sor, in koude nachten treed dit verschijnsel niet 
op 

Temperatuur aflezing 
onzinnig of geen afle-
zing 

• Temperatuurvoeler defect of foutief aan-
gebracht 

• Zonneregelaar defect 

− Vernieuwen , of correct aanbrengen 
 
− Vernieuwen  

Collectorvloeistof 
sterk veroudert 

• Indien kort na ingebruikname te wijten 
aan mogelijke installatiefouten, zoals: 

− Foute dimentionering van de compo-
nenten 

− Te geringe warmteafname 
− Foutieve buisleidingbepaling 
− Foutieve montage van collectoren (90° 

gedraaid) 
− Defecte zonneregelaar 
− Residu in de installatie 
• Normaal verschijnsel na 5 jaar gebruik 

− Installatiefout opheffen, herstellen 
 
− Oude collectorvloeistof volledig aflaten  en cor-

rect vernietigen, Installatie goed met water 
spoelen; installatie met nieuwe  Tyfocor LS vul-
len, ontluchten 

Storingen  -  Oorzaak  -  Oplossing  
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Onderhoudsprotocol 
 
 
De ASTRON zonne-installatie van………………………………. 
Geïnstalleerd op                  :       …………………… 
Laatste onderhoud op         :       …………………...   

ZONNEKRING O.K. STORING HERSTELD OP 

Visuele controle leidingen en uitrusting     

Installatiedruk : …...bar bij zonnekringtemp. …..°C     

Vorstbeveiliging van de vloeistof, tot : …..°C    

Visuele controle van buisisolatie    

Circulatiepomp werkt in alle drie de snelheden    

Lucht in de installatie? Ruisen in de pomp (lucht)    

Debiet in zonnekring: …..l/min    

Werking terugslagventiel     

Mengventiel levert de gewenste temp. : …..°C    

Werking veiligheidsventiel    

Druk expansievat en veiligheidsventiel     

ZONNECOLLEKTOR    

Visuele controle collector    

Controle bevestiging collector    

Schade aan buisisolatie    

BOILER    

Magnesium anode intact    

Of  correx anode, in werking    

Warmtewisselaar ontluchten     

REGELSYSTEEM    

Werking circulatiepomp AAN/UIT/AUTOMATISCH    

Temperatuurwaarden alle voelers     

SANITAIRE CIRULATIEPOMP    

Werking sanitaire circulatiepomp     

Instelling schakeltijden    

NAVERWARMING    

Bereiken van de gewenste uitschakeltemp. : …..°C    

Volgende maatregelen dienen uitgevoerd te worden: 
 
 ..................................................................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................................................................  
 
                                                                                     ………             …………         ……………………….      
                                                                                     Naam              Datum             Handtekening en stempel 
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