Gebruiksaanwijzing
voor de gespecialiseerde vakman
Zonnesysteem ASTRON
Met vacuümbuizen TMO 500 S
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Algemene richtlijnen
Bestemming
Algemene richtlijnen
Installatie, opstelling, elektrische aansluiting en eerste inbedrijfname zijn uit
te voeren door een erkend vakman.
Hij draagt de verantwoordelijkheid
voor een vakkundige uitvoering.

Bestemming
Voor een veilige, milieuvriendelijke en
energiebesparende werking dient er
een strikte toepassing van de geldende normen en regels in acht genomen
te worden.

Toelichtingen bij onze garantievoorwaarden
Wij moeten eke schade uit de waarborg sluiten als gevolg van:
− Oneigenlijk en niet-vakkundig gebruik
− Foutieve montage of inbrengen van
vreemde onderdelen
− Indienstnemening van een niet gevulde installatie
− Installatie meerdere dagen zonder
vulling laten
− De installatie laten werken met een
overdruk
− Gebruik van een niet toegelaten
antivriesmiddel

Normen welke specifiek aandacht verdienen

Voorwaarden voor de garantie zijn:
− De correcte bediening van de installatie
− De werking van de installatie binnen de prestatiegegevens

EN 60335-1
EN 60335-2-21
Elektrische veiligheid

prEN 806-1
Compatibiliteit met drinkwater
prEN 1717
Besmetting van drinkwater
EN 12976-2
Vorstbestendigheid
Bescherming tegen omkering van de
stroomrichting
prEN 12897
Drukbestendigheid
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Belangrijke gegevens
Zonneënergie
1.1 Stralingsenergie van de zon
De grootste en naar onze maatstaven onuitputtelijke energiebron
voor de aarde is de zon.
In het heelal bedraagt de zonnestraling 1352 W/m². Treden de
zonnestralen in de atmosfeer dan
worden zij door stof, waterdamp en
andere bestanddelen gedeeltelijk
geabsorbeerd , gedeeltelijk gereflecteerd. Daardoor bereiken ons
op de aarde slechts 66 % van de
zonnestralen ons. De weg afgelegd door de zonnestralen uit het
heelal naar de aardbodem wordt in
nevenstaande figuur geïllustreerd.
De op de aarde per m² aanwezige
stralingsenergie is in middenEuropa 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 afgegeven. De over een jaar afgegeven zonneenergie hoeveelheid bedraagt ca. 1000 kW/m². Wij kunnen daarvan ca 40-50% benutten
met een zonnecollector. Circa 75
% van de jaarlijkse afgeven straling valt tussen april en september,
van november tot februari ongeveer 15 %.

1.2 Beschikbare globale straling
De gemiddelde dagelijkse instraling, op bijvoorbeeld wolkenloze
dagen, hangt af van het jaargetijde, de breedtegraad en de bezoedeling factor. De globale instraling,
gedurende de verschillende maanden van een jaar bij wolkenloze
dagen, op een horizontaal vlak per
m², kan men op fig. 1 aflezen.
Houdt men rekening met de bewolking in onze regionen dan gelden de waarden in fig. 2.
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Algemene richtlijnen
Technische kenmerken
1.3 RICHTING EN HELLINGSHOEK VAN
DE ZONNECOLLECTOR
De goede werking van de zonnecollector is afhankelijk van de juiste opstelling.(Afwijking van de
zuid-richting en helling t.o.v. het
horizontaal vlak)
De maximale werkingsgraad wordt
bij loodrechte inval van de zonnestralen op de zonnecollector bereikt.

Graden

Voor de hellingshoek zijn de verschillende zonnestanden tijdens de
zomer en winter maatgevend.
De theoretisch beste werkingsgraad voor het nuttig gebruik maken van zonne-energie bereikt
men door een zonnecollector die
de zonnebaan en de zonnehoogte
te laten volgen. In de praktijk worden enkel grote oppervlakten wetenschappelijk zo gestuurd.

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

In de praktijk wordt de collector
vast gemonteerd, waarbij men rekening houdt met met de zuidelijke
richting en met een hellingshoek
van circa 40°-60°
Afwijkingen van deze ideale richtingen gaan gepaard met een procentuele vergroting van het collectoroppervlak Deze gegevens zijn
af te leiden uit de hiernaast vermelde tabellen.
1.4 Dekkingsgraad van zonne
installaties
Doordat in onze regionen zeer verschillende stralingswaarden in de
maanden zijn, is het zeer belangrijk reeds tijdens de projectfase
van de zonne-installatie in overweging te nemen wat de jaarlijkse
"dekkingsgraad" zal worden.
In principe streeft men, tijdens de
maanden met de hoogste stralingswaarden naar een dekkingsgraad van 100 % te bereiken, wat
een gemiddelde jaar dekkingsgraad van ongeveer 60 % opleverd.

Houdt men echter geen rekening
met de stralingswaarden, en overdimensioneerd men een installatie,
dan zal de jaarlijkse benuttinggraad hoger zijn, doch zal de
warmteproductie in de maanden
met de grootste instraling te groot
zijn, wat tot oververhitting kan leiden.
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Technische kenmerken
2.1 Kenmerken en werking van de
vacuümpijpen-collector.
Sinds meer dan 30 jaar houdt ElcoKlöckner-Wärmetechniek zich intensief bezig met het gebruik van zonneenergie.
Het zonnesysteem ASTRON is speciaal ontworpen voor gebruik in de
klimatologische omstandigheden van
midden Europa. Basis voor deze techniek is de vacuümbuizen collector.
Zijn bijzondere kenmerken: zijn groot
absorptievermogen, goede warmtegeleiding, lage warmtecapaciteit en minimale stralingsverliezen. Door deze
eigenschappen worden ook geringe
stralingswaarden omgezet in bruikbare warmte-energie.
Functie en opbouw van de vacuümbuizen (Heat-pipe) TMO 500 S
De omzetting van de straling in warmte-energie gebeurd via een absorptieplaat in een vacuüm buis. Hierdoor
worden warmteverlies aan de omgevingslucht volledig verwaarloosbaar.
De absorptieplaat bestaat uit koper
en heeft een hoog selectieve TINOXbedekking. Deze plaat is gelast aan
een geleidende warmtebuis. In deze
warmtebuis wordt de geabsorbeerde
warmte overgedragen aan het vloeistofmedium. Deze vloeistof verdampt
en stijgt tot in de condensor. In de
condensor wordt de warmte afgegeven aan het verwarmingsmedium. De
waterdamp condenseert en vloeit terug in de warmtebuis. De kringloop

herbegint.
Functiebeschrijving van de oververhittingsbeveiliging 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 bevindt,
onderbroken. Het gebruikte mechanisme voor de temperatuursbegrenzing
is een ventielveer uit geheugenmetaal. Onder een bepaalde temperatuur
van het vloeistofmedium blijft het ventiel geopend. De warmte uitwisseling
tussen absorber en condensator gebeurd.
Overschrijd de temperatuur de grenswaarde, 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 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.

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 boilerkring bestaat uit een water glycol
mengsel.
Wij vragen enkel Tyfocor L te gebruiken 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 platdakconstructie.
De ASTRON wordt geleverd in 2 verpakkingen:
1. De collector met toebehoren
2. De vacuümbuizen per 10 stuks
De verpakking bestaat uit recycleerbaar karton en dient droog gestockeerd te worden.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Collector mantel
Vertrek en retour aansluiting
Isolering
Collector
Condensator
Vacuümbuis
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Oververhittingsbeveiliging
Functiebeschrijving van de oververhittingsbeveiliging 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 vacuumbuis TMO 500S bevindt, onderbroken.
Het gebruikte mechanisme voor de temperatuursbegrenzing is een ventielveer uit
geheugenmetaal. Onder een bepaalde
temperatuur van het vloeistofmedium blijft
het ventiel geopend. De warmte uitwisseling tussen absorber en condensator gebeurd.
Overschrijd de temperatuur de grenswaarde, 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 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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Planning
3.1 Richtlijnen en keuze
Om een zonne-installatie behoorlijk te plannen, zijn verschillende
factoren van belang. In een gesprek met uw vakman kunt U deze uw wensen van inplanting,
temperatuur niveau enz. ... mededelen.
De individuele installatie die volgens 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-KLÖCKNER zonneverwarmingssysteem voor warmwaterbereiding, zwembadverwarming en gebouwverwarming zijn
verschillende installatie mogelijkheden 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 gebeuren
kan.
Indien dit niet gebeurd, bestaat
het gevaar, op grond van het ontbreken van kennis volledig valse
parameters in de berekening gebruikt worden.
Dit leidt onvoorwaardelijk naar onder -of overdimentionering van de
installatie en daarmee gepaard
gaande problemen.
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3.2 Plannen van een zonne installatie
Warmwaterbereiding
Plannen van een nieuwe installatie
De individuele installatie die volgens 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 naververwarming
Bijkomende gegevens voor
planning in een bestaande installatie
• Inhoud van de bestaande boilers
• Aard van de warmtewisselaar en
oppervlak
• Bijkomende warmtebron

Overzicht

Planning
3.2.1 Gemiddels aantal zonne-uren per jaar
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Planning

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 dagelijks warmwaterverbruik bedragen.
Overeenkomstig met het aantal
uren zonneschijn per jaar wordt het
aantal zonnepijpen gevonden.
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Voorbeeld

Vuistregel

Warmwaterverbruik 50 l per dag per
persoon, een 4 personen gezin verbruikt ca. 200l/dag, boiler 300l, bij
ca. 1500 uren zon/jaar moet de collector van 30 zonnepijpencollector
gebruikt worden.

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

Overzicht

Planning
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 absorptieoppervlak van 3,3 m².
Daar het keuzediagram de aflezing
in de ideale omstandigheden is,
(helling 47° zuidelijk) maar de installatie anders gericht is moeten we
met een procentuele toeslag rekening houden, welke we afleiden uit
hoofdstuk 1.2 richting en hellingshoek. Daaruit blijkt dat een 10%
toeslag voor de helling en een 5%
voor de richting.
De uit het keuzediagram afgeleide collectoroppervlak van 33 zonnepijpen moet met 15 % vergroten.

3.4 Planning voor warmwaterGrootverbruikers

3.5 Planning voor
zwembadverwarming

Neem contact op met één van onze
agentschappen

Neem contact op met één van onze
agentschappen

Daaruit volgt volgend collectoroppervlak : 33 x 1,15 = 38 zonnepijpen.
Overeenkomstige collector 20 +
20 = 40 zonnepijpen = 4.0 m².
Aandacht : zowel bij kleine als bij
grotere installaties dient er, bij afwijking van de zuidrichting en van de
47° hellingshoek, een procentuele
vergroting van het juiste collectoroppervlak te gebeuren.
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Collector
Vacuümbuizen
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De collector bestaat uit een collectorblak en de vacuümbuizen.

Onderdelen en afmetingen van
de vacuümbuizen

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.

1. Condensator uit koper
2. Mantelmoer die de vacuümbuis
met de collectorblak verbindt.
3. Warmtebuis uit koper
4. Absorptieplaat uit koper met
selectieve laag
5. Afstandhouder voor de absorptieplaat
6. Glasbuis
7. Beschermdop

Overzicht

Technische gegevens
ASTRON 20

ASTRON 30

20

30

m²

2,0

3,0

mm

1415 x 1960

2124 x 1960

§ pannendak

kg

55

78

§ platdak

kg

59

83

COLLECTOR
Aantal vacuümpijpen
Effectief absorptieoppervlak
Afmetingen collector
Gewicht collector incl. pijpen

Collectorbalk materiaal

Edelstaal (inox)

Collectorbalk bekleding

Zwarte kunstofbekleding, geïsoleerd

Collectorbalk inhoud

l

Aansluiting (vertrek– retour)

J/K

Max. bedrijfsdruk

bar
mbar

19986

29003
4

1,19

2,02

çO

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
Stilstandtemperatuur

Ø 22 x 1
Water-glycol mengsel 60 / 40

Warmtecapaciteit collector

Belastingskenmerken naar DIN V 4757-4

5,0

mm

Hydraulisch circuit vullen met

Drukverlies bij 20°C, water, 80l/m²h

3,5

TMO 500
(na 8u bij 1000W/m²
luchttemperatuur 32°C)

°C

Minimum hellingshoek collector

20 °

Materiaal pijp
Buiten diameter
Lengte

Ca. 150°C

AR ijzervrij, Schott-Jena
mm

Ø 65

ca. mm

1912
Vacuüm (10-5 mbar)

Warmte isolatie
Warmtedrager medium

water

Absorptieoppervlak uit

Koper, selectief bekleed

Netto absorptieoppervlak

m²

0,1

Apertuuroppervlak

m²

0,1076

Condensor uit

koper

Gewicht Aansluiting (vertrek– retour)

kg

1,5

Mechanische belasting per pijp

kg

70
13
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Bevestiging collector
Bevestigingsmaten voor hellend
dak
Afstand
(mm)
A

ASTRON 20 ASTRON 30
(S)
(S)
900 - 1200

B

1200 1400

1380

Bevestigingsmaten voor plat dak

Afstand
(mm)
A

ASTRON 20 ASTRON 30
(S)
(S)
900 - 1200

B

1200 1400

1380

Hellingshoek

Hoek

14

Lengte steunprofiel (mm)

45°

1210

40°

1095

35°

980

30°

860

25°

745

20°

630

Overzicht

Componenten bevestigingsset
Teke- Zonnesyteem
ning
blz.17
Blz 19 Bevestiging voor:
Nr.

Beschrijving

1.
2.

ASTRON 30 ASTRON 20 ASTRON 30 ASTRON 20
(S)
(S)
(S)
(S)
Hellend dak
KS 30 (S)

KS 20 (S)

KS 30 (S)

KS 20 (S)

Vacuümbuizen (Heat-pipe) TMO 500

30

20

30

20

Collector voor 30 buizen

1

Collector voor 20 buizen
3.

Plat dak

Voetprofiel voor 30 buizen met rubbersteun

1
1

1

Voetprofiel voor 20 buizen met rubbersteun

1
1

1

1

4.

Insteekbeugel voor buisbevestiging

30

20

30

20

5.

Steunprofiel voor collector

2

2

2

2

6.

Schroevenset voor bevestiging van collectorprofiel, voetprofiel en collector.

1 set

1 set

1 set

1 set

7.

T –stuk met klemring

2

2

2

2

8.

Manuele ontluchter

1

1

1

1

9.

Blindstop

1

1

1

1

10.

Verbindingsbuisje

1

1

1

1

11.

Leeglaatbuisje met blindstop

1

1

1

1

12.

Bevestigingshaken voor standaardpan

4

4

-schroeven en schijven voor dakhaken of
bevestigingsvoeten
-

8

8

8

8

8

8

13.

steunprofiel

2

2

14.

Bevestigingsvoet vooraan

2

2

15.

Bevestigingsvoet achteraan

2

2

16.

Diagonaalversteviging (L = 1860 mm)

1

Diagonaalversteviging (L = 1520 mm)
17.

Horizontaalversteviging

1
2

2
15

Montage

Bevestigingshaken op hellend dak

Standaard pan
§ Volgens bevestigingsplan afstanden aftekenen.
§ Dakbedekking verwijderen en
de spanten vrijmaken.
§ Onderste bevestigingingspunt
van de dakbeugel op een spant
met bijhorende schroef vastmaken

Leienpan of tegelpan
§ Volgens bevestigingsplan afstanden aftekenen.
§ Dakbedekking verwijderen en
de spanten vrijmaken.
§ Speciale dakhaken (optie) op
een spant met bijhorende
schroef vastmaken
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§ Dakbeugel opheffen
§ Onderste dakpannen terugplaatsen

§ Dakbeugel bovenaan vastschroeven
§ Bovenste dakpannen terugplaatsen

§ Breedte van de dakbeugel afslijpen

§ Dak weer dichtmaken

Montage

Collectormontage op hellend dak
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Montage

Bevestigingsvoeten op plat dak
Bevestigingsrooster plat dak

Afstand
(mm)
A
B

ASTRON 20 ASTRON 30
(S)
(S)
900 - 1200

1200 - 1400

1380

§ Bevestigingsvoeten op de betonstenen boren en vastschroeven
§ Opstelling volgens bevestigingsrooster
§ Eventueel kiezel bedekking verwijderen
§ Versterkingsfolie op het dak
aanbrengen
§ Betonstenen op de folie plaatsen
§ Eventueel kiezel opnieuw aanbrengen

18

Hellingshoek

Aanbeveling bij grotere installaties (meer dan 60 pijpen)
We raden aan een onderconstructie te maken uit profielen om de
bevestiginsvoeten op te monteren

Hoek

Hellingshoek instellen

Lengte steunprofiel
(mm)

45°

1210

40°

1095

35°

980

30°

860

25°

745

20°

630

§ Het steunprofiel (pos. 13) volgens de opgegeven maat afzagen.

Montage

Collectormontage op plat dak
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Montage

Verbinding meerdere modulen
Voelermontage
Mechanische verbinding
§ Uitrustingsset voor het verbinden
van meerdere collectoren. (optie)
§ Monteren en vastschroeven

Hydraulische verbinding
Meegeleverde stukken
1. T-stuk met klemringen
2. Ontluchter (manueel)
3. Verbindingsbuis
4. Stop

Montage collectorvoeler
Montage volgorde:
Steeds de voeler aanbrengen in de
vertrekzijde van de laatste collectorbalk
§ Voelerhuls verdichten en in het
T-stuk vastschroeven
§ Vastschroeven met klemring op
de collectorblak
§ Voeler inbrengen
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Installatie

Hydraulische varianten
Standaard installatie
SP
P1
SV
TWM
WW
KW
EV
MAG
VA
WT
DR
SG
TC
TR
TT
FE

VISTRON boiler
Pomp zonnekring
Veiligheidsventiel
Thermisch mengventiel
Warmwater
Koudwater
Ontluchter
Expantievat
ASTRON zonnecollector
Warmtewisselaar
Taco-setter(debietregeling)
Regeling SMT100
Collectervoeler
Retourvoeler
Boilervoeler
Vulset

Voorwarmen met zonne-energie
Beschrijving:
Opwarmen van de voorverwarmingsboiler afhankelijk van temperatuursverschil.
Bij aftapping wordt het door de zon
voorverwarmd water in boiler voor
naverwarming gebracht

SP1/2 VISTRON boiler
P1
Pomp zonnekring
SV Veiligheidsventiel
TWM Thermisch mengventiel
WW Warmwater
KW Koudwater
EV Ontluchter
MAG Expantievat
VA ASTRON zonnecollector
WT1 Warmtewisselaar 1 (zon)
WT2 Warmtewisselaar 2 (verw.)
DR Taco-setter(debietregeling)
SG Regeling SMT100
TC Collectervoeler
TR Retourvoeler
TT
Boilervoeler
FE
Vulset

21

Installatie

Pompgroepen
Basismodule:
Pompgroep PCU 60 met regelaar SMT 100

Pompgroep PCU 60
met regelaar SMT 100
Naar collector

Het expansievat (toebehoren) kan
ofwel links ofwel rechts van de
module aangesloten worden.

van warmtewisselaar

Pompgroep HYDRON-SOLmet
regelaar LOGON-SOL

Pompgroep HYDRON-SOL
met regelaar LOGON-SOL

Voor grote installaties maakt men
gebruik van de pompgroep HYDRON-SOL. Neem contact met
één van de agentschappen van
ELCO-KLÖCKNER.

Naar collector

van warmtewisselaar
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Het expansievat (toebehoren) kan
ofwel links ofwel rechts van de
module aangesloten worden.

Installatie

Leidingen
Gesloten zonne-intalatie volgesn DIN 4757, deel1

De installatie dient te gebeuren door
een vakman, in overeenstemming
met de geldende normen.
Dimensionering van de leidingen

ASTRON

20

Debiet (l/h)

160 240

Debiet/m²
= 10 buizen (l/h)
Max. snelheid debiet

30

80
1 m/sec.

Tot een totale lengte van ca. 30 m
raden wij onderstaande leidingdiameter aan:

De afblaasleiding moet een opvanghouder hebben met

Totale inhoud van het expansievat (l.)

Bepalen van het expansievat volgens het aantal
vacuümbuizen
bij Water glycolmengsel 60 : 40
installatie inhoud zonder collectoren 20 l
veiligheidsventiel 4 bar
installatiedruk: 0,5 bar hoger dan stat. hoogte

stat. Installatiehoogte 15m
stat. Installatiehoogte 10m
stat. Installatiehoogte 5m

tot

60 buizen

DN13

tot

90 buizen

DN16

tot

120 buizen

DN20

tot

240 buizen

DN26

Tot 90 buizen kunnen in serie aangesloten worden.
Installaties met meer dan 90 buizen
worden parallel volgens het “Tichelmann systeem” aangesloten.
Bij grotere installaties moeten de leiding dimensionering en leidingweerstanden berekent worden en met de
overeenkomstige circulator worden
uitgerust.
Om de dakdoorvoer te vereenvoudigen raden wij soepele inoxslangen
aan die via een verluchtingspan naar
binnen gebracht worden.
Isolatie
Alle buitenliggende verbindingsdelen
met UV-bestendig materiaal isoleren
en beschermen tegen de weersomstandigheden
Onze aanbeveling
Isoleer alle leidingen met een goede
isolatie. Hou rekening dat er bij stilstand (vb. stroomuitval) hoge temperaturen (< 100°C) kunnen ontstaan.
Ontluchtingspot en ontluchter worden op het hoogste punt in het systeem geïnstalleerd. Het veiligheidsventiel kan ook in de kelder gemonteerd worden. Afblaasdruk 4 bar.

Aantal vacuümbuizen

Iedere zonne-installatie dient met een
expansievat uitgerust te worden.
Het bepalen gebeurd aan de hand
van nevenstaande tabel.
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Elektrische verbinding
Regeling
Voelers
Equipotentiaal verbinding
Systeemopbouw (voorbeeld)

Aanwijzing
Alle elektrische aansluitingen mogen 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 zijkant 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 steekverbindingen met
de regelaar verbinden.
• Het netsnoer niet bij de voelerkabel aanbrengen (voelerkabel = beschermde kabel).
Collectorvoeler TC
• Dompelhuls (125 mm) aan de uitgang
(voorloop) van de collector vastmaken.
• Voeler inschuiven en met krimpslang afdichten en beveiligen.
Retourvoeler TR
• Dompelhuls (210 mm) in de retouraansluiting van de warmtewisselaar bevestigen.
• Voeler installeren en met krimpslang afdichten en beveiligen.
⇒ De voeler moet contact hebben met het
warmwaterbereik (zie schets links onderaan)
Boilervoeler TT
• Boilervoeler met voelerklemmen aan de
VISTRON-boiler-wand bevestigen.
(aanlegvoeler)
Circulatiepomp
Bedrading met regelaar werd reeds in de
fabriek gerealiseerd.

Inbouw van de retourvoeler in
de boiler

Equipotentiaal verbinding, bliksembeveiliging
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 elektrische naverwarming moet rekening worden
gehouden. In zoverre een bliksemafleider
voorhanden is, moeten de collectors daarop
worden aangesloten. De plaatselijke bliksembeveiligingsvoorschriften dienen te worden
nageleefd.

Beveiliging tegen brandwonden
Om te hoge watertemperaturen aan het
aftappunt en brandwonden te voorkomen
moet een thermische menger worden geinstalleerd op de warmwaterleiding
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Montage

Vacuümbuizen
Belangrijk voor montage
§ Buizen pas monteren juist voor
het vullen en indienstnemen van
de installatie
§ Dichtingsring van de mantelmoer
met waterglycol mengsel inwrijven.

Veiligheidsmaatregelen
• Bij montage niet over de collector buigen. Blessuregevaar door
glasscherven bij val.
• Neem plaats onder of naast de
buizen.
• Veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen dragen.
• Buizen niet met harde of puntige
voorwerpen aanstoten. Krassen
vermijden.

• De montage van de buizen steeds

• Met een waterpomptang de wartel-

aan de collector beginnen.

• De condenser in de collectorbalk

moer licht aandraaien.

• De buist niet laten meedraaien

• Alle andere buizen op dezelfde manier monteren

• Alle beugels vastklemmen

inbrengen.

• De buis zo draaien dat het zwart
beschilderde oppervlak naar boven
ligt

• De buis onderaan op het rubbersteunpunt plaatsen.

• De wartelmoer met de hand aandraaien.

• De buist niet laten meedraaien
• Tot de inbedrijfname van de installatie, de buizen met en witte folie (of
andere) afdekken zoals aangegeven
op naaststaande figuur.
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Indienstneming
Drukproef
Vullen van de installatie
Regeling
Onmiddellijk na collector, leiding –
en buismontage drukproef uitvoeren:
• Installatie met water vullen

• Dichtheidscontrole met max 2,5
bar uitvoeren

• Terugslagklep (flow-valve) openen
• Systeem en collector leeglaten
Vullen
• Alle afsluiters en ontluchtingmogelijkheden openenen

• Het water-glycolmengsel met een
drukpomp via het vul en leegloopventiel in de installatie brengen
• Uitsluitend voor zonneinstallaties
Propylenglykole gebruiken: mengverhouding zie tabel op de verpakking.
Aanbeveling:
-25°C beveiligingstemperatuur
Gebruik ter controle de antivriesmeter (optie)
• Bij het bereiken van de vuldruk
de vul en leegloopkraan sluiten.

Installatiedruk
Bij 20°C en stilstand van de installatie:
• 0,5 bar hoger dan de statische
hoogte, bij aangepaste voordruk
van het expansievat
Voordruk van het expansievat
• Af te leiden van de statische installatiedruk (vb. statische hoogte
10 m volgt voordruk 1 bar)
• Voordruk in ieder geval voor het
vullen van de installatie instellen.
Indienstneming regelaar
In de pompgroep PCU 60 is de zonne regelaar SMT100 ingebouwd.
Controleer de bij indienstneming de
uitgelezen temperaturen met de realiteit.
• Zie handleiding PCU60 met
SMT100
Pomp
• Pomp handbediend schakelen

• Werking pomp in kring controleren
• Debiet in controle en instelventiel
Instelling controle en instelventiel(Taco-setter)
Afhankelijk van het aantal buizen

(Taco-setter) instellen: vb. 30 buizen = 4 l/min.
• Pomp in stand automatisch plaatsen
Aansluitend
• Afdekfolie van de buizen verwijderen ( indien geplaatst)

Debiet (l/min)

Oververhitting van zonneboiler
Ter beveiliging van de zonneboiler
voor oververhitting is in de regelaar
SMT 100 een thermostaat functie
voorzien
• Zie ook de handleiding PCU 60
met regeling SMT 100
Oververhitting van de boiler wordt
vermeden, indien bij het overschrijden van de maximum boilertemperatuur (90°C) de pomp van het zonnecircuit afgeschakeld wordt.
Men kan ook de boilerlaadpomp
van de verwarming aanschakelen
om overtollige warmte af te voeren.

Aantal buizen
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Richtlijnen voor gebruiker

Controle, storingen
Aanwijzingen voor de gebruiker
• Installatie niet uitschakelen
(Regelaar niet uitschakelen)
• Bij defecte pomp of defecte regeling uw vakman zo snel mogelijk
verwittigen.
In beide gevallen bestaat het gevaar op schade in de installatie
Halfjaarlijkse controle
− Systeemdruk
− Schakelfunctie
− Pompwerking
− Voorlooptemperatuur
Na 2 jaar werking
− Mengsel in zonnekring
− Verhouding water-glycol mengsel
testen.
Zie ook onderhoudsprotocol

Veel voorkomende fouten
• Gebrekkige ontluchter ter vermijding van luchtkussen in dak
• Buisisolatie die niet bestand is
tegen weersomstandigheden op
het dak
• Buisisolatie die niet bestand is
tegen hoge temperaturen
• Ontbreken van bedieningshandleiding in de ruimte van de installatie
• Gebrekkige opvanghouder onder het afblaasventiel
• Gebrekkige equipotentiaal
(aarding) in de installatie
• Looptijd te lang van sanitaire circulatiepomp
• Gebrekkige warmwatermengkraan

Storing

Oorzaak

Oplossing

Systeemdruk is gezakt

Systeem is ondicht

Ondichte oorzaak zoeken, afdichten en
de installatie met water-glycol mengsel
bijvullen, tot de druk is bereikt (0,5 boven de statische hoogte, minimum 1,8
bar)

Voorlooptemperatuur stijgt boven
maximum waarde

Oververhitting:
− Geen warmwater afname

Veiligheidsventiel blaast af

− Voeler defect

Warmwater afnemen opgelet: verbrandingsgevaar
Regelaar in handbedrijf

− Pomp defect

Vakman zo snel mogelijk verwittigen

Expansievat defect

Expansievat vervangen

Expansievat te klein

Expansievat door een juist gedimensioneerd vat vervangen
Voordruk expansievat hoog/te Voordruk aanpassen
laag
(installatiedruk : –0,3 bar)
Installatie met water-glycolmengsel bijvullen. Mengverhouding testen.
Installatie schakelt niet

Temperatuurvoeler defect

Vakman verwittigen

Regelaar defect
Pomp defect
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Indienststelling protocol
De ASTRON zonne-installatie van……………………………….
Wordt nagezien op volgende punten en opgestart

MONTAGE
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
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

……… ……………………………… ……… …………………………………………
DatumHandtekening gebruiker DatumHandtekening vakman/firmastempel
28

O.K.

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 Hantekening en stempel
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ELCO-MAT N.V.
Research Park
Pontbeeklaan 53
1731ZELLIK
TEL. : 02/463.19.05
FAX : 02/463.17.05
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