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Installatie 
De installatie van het zonnesysteem SOLATRON is in volgende volgorde uit te voeren: 
 
Planning van de installatie 
• Dimensioneren van het aantal collectoren, boiler, leidingen en expansievat 
• Beslissen in de montage aard en leiding planning 
 
Installatie van de zonnekring zoals in deze handleiding voorgeschreven 
• Installatie van de boiler, pompgroep en expansievat 
• Plaatsen van de leidingen tot de montageplaats van de collectoren 
• Montage van de regelaar LOGON SOL 
 
Montage van de collectoren 
Montage van het bevestigingssysteem op het gebouw 
• Voorbereiding van de collectoren 
• Montage van de collectoren 
• Druktest 
• Inbouw in dak: aanbrengen van inbedding 
 
Indienstelling 
• Indienstelling aan de hand van het inbedrijfstellingsprotocol 
• Uitleg gebruik aan de eindgebruiker 

Installatie 
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Richtlijnen, normen, en voorschriften 
 

Algemene richtlijnen 
Voor een veilige, milieuvriendelijke 
en energie besparende werking te 
bekomen dient men alle geldende 
normen te respecteren. In het bij-
zonder volgende: 
 
− EN 12975 - 1 en 2                             

algemene richtlijnen  en  testen 
van collectoren 

− EN 12976 - 1 en 2                             
algemene richtlijnen  en  testen 
van voorgemonteerde collecto-
ren 

−  EnEV - Isolatie van de leidingen 
− DampfKV richtlijnen installaties 

met stoomketels 
− DIN V ENV 1991-2-3-4           

basis voor planning van steunen 
en inwerking op de steunen van 
de sneeuw en windbelasting  

− DIN 1055 - voor gebouwen  deel 
1 – 5. 

− DIN EN 516 - uitrusting om de 
daken te betreden. 

− DIN EN 517                               
− Veiligheidsdakhaken 
−  DIN 18338 - dakbedekking en 

dakafdichting werken. 
− DIN 18339 - loodgieters werken. 
− DIN 18451 - werken op stellin-

gen 
− DIN VDE 0185 – bescherming 

tegen de bliksem 
 
Bijzonder voorschriften voor 
Zwitserland: 
− Windbelasting berekening voor 

dakbelasting en bevestiging 
(volgens SIA 160) 

− Richtlijnen SVGW 
− Kantonale en plaatselijke brand-

weer voorschriften 
− Brandbeveiliging voorschriften 

VKF 
− Richtlijnen SICC 93-1 

"Veiligheidstechnische instellin-
gen voor verwarmingsinstalla-
ties" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport / opslag  
− Collectoren niet met de glaszijde 

naar onder  leggen en transpor-
teren. 

− Collectoren niet rechtop plaat-
sen en transporteren. 

− Om beschadiging te voorkomen, 
laat de collectoren in de verpak-
king tot de montage. 

− Collectoren niet vastnemen aan 
de buisuiteinden om te transpor-
teren. 

− Achterzijde van de collector niet 
op een oneffen oppervlak plaat-
sen 

− Collectoren stockeren op een 
stofvrije en droge plaats. 

− De glaszijde van de collectoren 
afdekken tot en met de ingang-
zetting; 

 
Montage 
Installatie, opstelling, elektrische 
aansluiting  zijn uit te voeren door 
een erkend vakman. 
Hij draagt de verantwoordelijkheid 
voor een vakkundige uitvoering en 
ingangzetting. 
 
Het montagesysteem is in zones 
met een sneeuwlast klasse III tot 
een hoogte van 700 m en een 
windlastzone II getest.  
Voor hogere belastingen moet een 
berekening gebeuren en kan door 
middel van extra versterkingen, 
extra dakankers, steunen en be-
vestigingselementen, de installatie 
uitgevoerd worden.  
 
Werking 
− Installatie bij zonne-instraling 

niet uitschakelen 
− Installatie regelmatig controle-

ren. 
Terugname 
Na gebruik kunnen de collecto-
ren aan de firma ELCO-
KLÖCKNER / ELCOTHERM / 
ELCO teruggegeven worden. 
Alle onderdelen van de collecto-
ren zijn recycleerbaar en worden 
volgens de regels uiteengeno-
men.  
Kosten voor demontage en 
transport worden niet ten onze 
laste. 
 
 
 

Toelichtingen bij onze garantie-
voorwaarden 
Wij moeten elke schade uit de 
waarborg sluiten als gevolg van: 
− Oneigenlijk en niet-vakkundig 

gebruik 
− Foutieve montage en ingangzet-

ting door koper of derde alsook 
het gebruiken van vreemde on-
derdelen 

− Indienstneming van een niet ge-
vulde installatie 

− Installatie meerdere dagen zon-
der vulling laten  

− De installatie laten werken met 
een overdruk  

− Gebruik van een niet toegelaten 
antivriesmiddel dan Tyfocor LS 

 
Voorwaarden voor de garantie zijn: 
− De correcte bediening van de 

installatie  
− De werking van de installatie 

binnen de prestatiegegevens 
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Het zonnesysteem SOLATRON 
voor warmwaterbereiding bestaat 
uit volgende componenten: 
• Zonnecollectoren 
• Montagekader 
• Warmtedrager vloeistof 
• Expansievat 
• Zonneboiler 
• Pomp met debietregelaar 
• Regelaar met temperatuur-

voelers voor collector en boi-
ler 

• Luchtafscheider, ontluchter, 
veiligheidsventiel alsook di-
verse kleinigheden 

Productbeschrijving 
 
 
Zonnesysteem SOLATRON 

Walraven
Volgende componenten maken geen deel uit van het pakket: ISOLATIE en LEIDINGEN (zie pag 13)
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De zonnecollectoren zetten direc-
te en diffuse stralingsenergie van 
de zon om in warmte. Zonlicht 
wordt door het zwartblauwe ab-
sorptieoppervlak opgenomen. Hier-
over is gelijkmatig een buisleiding 
verdeeld, waardoor de warmte weg 
gevoerd wordt. De specifieke con-
structie van de collector verhinderd 
een ongewenst warmteverlies aan 
de omgeving. 
 
De zonneregeling stuurt de volle-
dige installatie. Wanneer door zon-
ne-instraling de collectoren warmer 
worden dan het onderste deel van 
de boiler, wordt de pomp aange-
stuurd, zodat de warmte naar de 
boiler gevoerd wordt. Is de collec-
tortemperatuur kouder dan de boi-
lertemperatuur, schakelt de pomp 
opnieuw uit. Om oververhitting van 
de boiler te vermijden, schakelt de 
pomp tevens uit, wanneer de boiler 
volledig op de maximum toegelaten 
temperatuur  opgewarmd  is. Het 
systeem werkt automatisch.  
 
Luchtafscheider en handont-
luchter dienen om de zonnekring 
van luchtbellen vrij te houden. En-
kel  kan pomp naar behoren wer-
ken. 
 
Het zonnesysteem SOLATRON 
door middel van de gepaste boiler 
en zonneregelaar ook voor verwar-
ming ondersteuning gebruikt wor-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de zonneboiler wordt het 
warm water tot het gebruik ervan 
opgeslagen. De boiler  dient zo 
groot gekozen te worden, zodat 
een korte periode slecht weer ,
overbrugt  kan worden. Het boven-
ste deel van de boiler  kan door 
middel van een andere warmtebron 
verwarmt worden, zodat altijd vol-
doende warm water voor handen 
is. Het onderste deel van de boiler 
wordt enkel door de zon opge-
warmd. 
 
Met het expansievat worden de 
temperatuurafhankelijke uitzettin-
gen van de collectorvloeistof opge-
vangen. Het dient voldoende groot 
gedimensioneerd te zijn, om te ver-
mijden dat de collectorvloeistof via 
het veiligheidsventiel zou ont-
snappen, ook wanneer door een 
collector stilstand de collectorvloei-
stof door een gebrek aan warmte-
afname in gas wordt omgezet. 
 
Het frame maakt een eenvoudige 
montage van de collectoren moge-
lijk. Voor de verschillende daken 
zijn specifieke bevestigingen ter 
beschikking. 
 
De collectorvloeistof wordt door 
middel van een zonnepomp door 
het zonnecircuit gepomt en trans-
porteert de warmte van de collecto-
ren naar de boiler. Daar wordt deze 
warmte via een warmtewisselaar 
aan het sanitair water afgegeven.
Een antivries product toegevoegd 
aan de collectorvloeistof, zodat de 
installatie in de winter niet kan be-
vriezen en de vorstschade uitgeslo-
ten wordt. De niet giftige en fysiolo-
gisch inerte collectorvloeistof is 
bestand tegen enorme tempera-
tuurverschillen gaan van –30°C tot 
200°C stilstandtemperatuur.  

Productbeschrijving 
 
 
Zonnesysteem SOLATRON 
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Productbeschrijving 
 
 
Vlakke collector SOLATRON A 2.3 

 
1. Ontspiegeld veiligheidsglas 3,2 mm 
2. Weerbestendig aluminium glaskader met EPDM dichting 
3. Absorber over volledige oppervlak uit hoog selectief koper 
4. Absorbtiebuis ultrasoon gelast aan de absorbtieplaat volgens 

de meandervorm 
5. Collector doorstroombuis 18mm 
6. Steenwol isolatie 60 mm, bestand tegen temperatuur, water-

afstotend en  
7. Waterdichte aluminium wand 
8. Vier aansluitmoeren 3/4” 

Beschrijving 
Hoogrendements zonnecollector-
oor gekeurd volgens EN 12975 
 
Collector behuizing 
− Zelfdragende, weersbesten-

dige collector behuizing uit 
een gesloten waterdichte alu-
miniumwand  

− Weersbestendige afdichting 
met goede regenafloop 

− Profielribben voor de monta-
ge  bij dakinbouw 

− Geïsoleerde doorvoerbuizen  
 
Isolatie 
− Hoogwaardige, temperatuur-

bestendige en ….., 60 mm 
 
Veiligheidsglas 
− 3,2 mm stek veiligheidsglas 
− Beschermingsklasse hagel: 3

(hoogste) 
− Energiedoorlaatbaatheid gro-

ter dan 91% 
− Licht gehamerd oppervlak: 

vermindert spiegelwerking 
 
Absorber 
− Koper absorber over het vol-

ledige oppervlak met Inerpa-
ne beschildering met een ho-
ge energie absorbtie van 
95%, bij een minimaal stra-
lingsverlies van 5 % bij 100°C 

− Absorberbuis van 10 mm ul-
trasoon gelast volgens mean-
dervorm. Daardoor ontstaat 
een zeer goed thermisch con-
tact en een optimale warmte-
afname 

− Geringe waterinhoud waar-
door de arbeidstemperatuur 
snel bereikt wordt 

 
Hydraulisch 
− Vier zijdelinkse aansluitingen, 

waardoor een eenvoudige 
montage naast elkaar 

− Uitvoeringen A 2.3 hydrau-
lisch geoptimaliseerd voor 
rechtopstaande montage 

− Uitvoeringen A 2.3Q hydrau-
lisch geoptimaliseerd voor 
dwarse montage 
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Productbeschrijving 
 
 
Vlakke collector SOLATRON A 2.3 

SOLATRON   
      A 2.3        A 2.3 Q 

afmetingen (L x B x D) mm 2097 x 1097 x 103    

collector bruto oppervlak m² 2,3  

effectief absorbtieoppervlak m² 2  

gewicht kg 40 41 

waterinhoud l 1,7 1,9 

max. toegelaten bedrijfsdruk bar / Pa 10 / 100000  

aantal aansluitingen  4  

aansluitgrootte  3/4 "  

aanbevolen debiet l/h 30 - 90  

montagerichting  vert. hor. 

min. Helling  15°  

η0  0,821 0,809 

k1 W/m²k 3,312  

k2 W/m²k 0,0181  

warmtecapaciteit kJ/m² 5,589 8,811 

stilstandtemperatuur °C 198  

IAM 50°  0,929  

Collector         
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Productbeschrijving 
 
 
Aansluitset, toebehoren 

Aansluitset 
De aansluitset bestaat uit een 
kruisstuk, een aansluitbocht, twee 
compensatoren en twee ontluch-
ters. Door het kruisstuk wordt zijde-
links de voelerhuls voor de collec-
tor voeler ingeschroefd. 
De aansluitingen voor de buizen 
zijn voorzien van klemschroeven 
van 3/4”. Deze garanderen, met de 
metalen dichtingsringen, de hoog-
ste veiligheid in het zonne circuit. 
De blindstoppen voor beide niet 
gebruikte collectoraansluitingen 
zijn als ontluchter uitgevoerd, om 
de niet doorstroomde buiseinden 
van de collector te kunnen ontluch-
ten. 

Dichtingen 
De aansluitingen aan de collecto-
ren zijn met vlakke dichtingen uit-
gevoerd welke bestand zijn tegen 
toepassing in zonne installaties. 
Deze dichtingen zijn reeds beves-
tigd aan de collector stoppen.   

Compensatoren 
De collectoren worden door middel 
van twee compensatoren aan el-
kaar verbonden. Deze compensa-
toren vangen de thermische span-
ningen op die tussen de verschil-
lende materialen ontstaan. 
Zij verzekeren zo ook de lange le-
vensduur van de collectoren.   

Isolaties 
Voor alle aansluitstukken zijn de 
passende, uit hoogtemperatuur 
bestendige, isolatiestukken te ge-
bruiken, te kleven met de vulkani-
serende plakband.  

Luchtafschijder, luchtpot 
Voor een probleemloze werking-
moet de collectorkring volledig 
luchtvrij zijn.De luchtbellen die vrij 
komen bij hogere temperaturen 
vrijkomen in de luchtvrije gespoel-
de installatie worden in de luchtaf-
schijder geëvacueerd. Bij installatie 
zonde luchtafschijder verzameld de 
lucht zich op het hoogste punt in 
een luchtpot en wordt door een 
handontluchter geëvacueerd. In het 
kruisstuk van de aansluitset in een 
luchtpot geïntegreerd.   

Dakdoorvoering 
Voor een gemakkelijke montage 
wordt op het systeem afgestemde 
dakdoorvoeringen aangeboden.    
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Collector  
De collectorvloeistof Tyfocor LS 
is niet toxis en fysiologisch neu-
traal. 
Dankzij de hoge temperatuur 
weerstand en goede antivorst 
eigenschappen  is dit product 
optimaal om te gebruiken in 
hoogrendement collectoren. Voor 
een lange houdbaarheid van de 
collectorvloeistof is een goede 
spoelbeurt van de zonne kring 
noodzakelijk voor het vullen van 
de installatie met de collector-
vloeistof. 

Tyfocor LS - Voorgemengd  

Vorstbescherming Tot - 28°C 

Samenstelling Waterige mengeling van  
1.2 Propyleenglycol met anti corrosie inhibito-
ren 

Viscositeit bij 20°C Circa 5 mm²/s 

Dichtheid bij 20°C Circa 1030 g/cm³ 

Dampdruk bij 20°C 20 mbar 

Richtlijnen volgens de veiligheid gegevensblad volgen!  

Productbeschrijving 
 
 
Collector vloeistof 

Peeters
Richting en hellingshoek van de zonnecollector

Peeters
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.Voor de hellingshoek zijn de verschillendezonnestanden 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.In de praktijk wordt de collector vast gemonteerd, waarbij men rekening houdt 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.

Peeters
Dekkingsgraad van zonneinstallaties

Peeters
Doordat in onze regionen zeer verschillendestralingswaarden 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.

Peeters

Peeters
Richtlijnen en keuze

Peeters
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 rekeningmet de volgende factoren:-Aantal inwoners-Gewenste watertemperatuur-Dagelijkse behoefte warm water per inwoner.Bij het ELCO-KLÖCKNER zonneverwarmingssysteem voor warm waterbereiding, 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 inhet volgende deel aangehaalde technische voorschriften gebeuren kan.Indien dit niet gebeurd, bestaat het gevaar, op grond van het ontbreken van kennis volledig valseparameters in de berekening gebruikt worden.Dit leidt onvoorwaardelijk naar onder -of overdimentionering van de installatie en daarmee gepaard gaande problemen.

Peeters
Plannen van een zonne installatiePlannen van een nieuwe installatie

Peeters

Peeters
De individuele installatie die volgens de behoeft van de gebruiker bepaald wordt , houdt rekeningmet 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 installatie• Inhoud van de bestaande boilers• Aard van de warmtewisselaar en oppervlak• Bijkomende warmtebron
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Montage systeem OP dak 
Voor de montage op het dak is 
een stabiel en flexibel montage-
systeem te gebruiken. 
Bij een voldoende stabiele on-
derbouw kan het systeem geïn-
stalleerd worden in zones met 
een sneeuwlast klasse III tot een 
hoogte van 700 m en een wind-
lastzone II. Voor hogere belastin-
gen kan door middel van extra 
versterkingen, extra dakankers, 
steunen en bevestigingselemen-
ten, de installatie uitgevoerd wor-
den.   
 
 
 
 
 
Dakanker 
− Voor platte daken bestaan 

universele dakhaken. Door 
de grote flexibiliteit kan men 
deze ook gebruiken voor lei-
endaken en specialiteiten. De 
dakhaken worden direct be-
vestig aan de draagbalken 
waardoor een bijzondere gro-
te stabiliteit ontstaat. 

− Op platte daken of op de 
grond wordt een flexibel mon-
tageraam gebruikt, de hoek 
van het raam kan naar ge-
lang de situatie ingesteld 
worden. Standaard instelling 
45° 

− Voor muuropstelling, zink-en 
eternietdaken bestaan speci-
fieke bevestigingselementen.  

 
 
Montage systeem IN dak 
Speciaal voor de montage in het 
dak is een speciaal montage sys-
teem ontwikkeld welke een sim-
pele en snelle montage voor de 
verschillende soorten daken. 
Doordat de gebruikte schroeven 
en nagels volledig afgeschermd 
worden, bekomt men een esthe-
tische afwerking van het dak en 
een weersbestendig collector-
veld. 
 

Productbeschrijving 
 
 
Montagesysteem 
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Grote van de collector  
Een correcte dimensionering van 
het collectoroppervlak is noodza-
kelijk om een langdurige, sto-
ringsvrije werking te verkrijgen.
op grond van de warmtebehoef-
ten, dakhelling en oriëntatie 
alsook lokale zonne instraling en 
grootte van het dak is een bere-
kening noodzakelijk. 
 
Dimensionering van de boiler  
Het gebruik van zonnecollecto-
ren is enkel met een voldoende 
grootte boiler toegelaten. Te 
klein gedimensioneerde zonne-
boilers brengen constante tem-
peratuur verhoging in de collec-
tor en kunnen zo de levensduur 
verkleinen. 
 
Dimensioneringstabel 
De naaststaande tabel laat toe 
een schatting van de noodzake-
lijke collectoroppervlak en boiler-
grootte te bepalen, voor zover 
het om een gebruik in standaard 
woonomgeving gaat. 
Voor een exacte dimensionering 
verwijzen wij naar de plannings-
en berekeningsvoorschriften. 
 
Bij afwijkingen van de hier voor-
gestelde dimensioneringen dient 
de berekening bij het inge-
bruikname protocol gevoegd 
worden. 

  Warmwaterbereiding Warmwaterbereiding 
en verwarmingsonder-
steuning 

Aantal 
personen 

Warmwater 
behoefte 
(45°C) in l 

Aantal * 
collectoren 

Minimum 
volume** 
zonneboiler 
in l 

Aantal * 
collectoren 

Minimum 
volume** 
zonneboi-
ler in l 

 ~(40 - 90)* 
n 

~ 0,7 * n = 
n 

~ 100 * k ~ 1,2 * n ~ 100 * 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 - 7 750 

 200 - 300 3 - 4 400 8 1000 

5 200 - 300 3 - 4 400 5 - 7 750 

 250 - 350 4 - 5 500 8 - 9 1000 

6 200 - 300 4 - 5 400 7 - 10 1000 

 250 - 350 5 - 6 500 11 1500 

7 200 - 300 4 - 5 400 8 - 10 1000 

 250 - 350 5 - 6 500 11 - 12 1500 

 350 - 550 6 750 13 - 15 2000 

8 250 - 350 5 - 6 500 9 - 12 1500 

 350 - 550 6 - 7 750 13 - 16 2000 

9 350 - 550 6 - 7 750 9 - 13 1500 

 500 - 700 7 - 8 1000 14 - 16 2000 

10 350 - 550 6 - 7 750 10 - 14 1500 

 500 - 700 7 - 8 1000 15 - 17 2000 

Tabel voor het bepalen van het collectoroppervlak en het 
boilervolume  

*)   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 
 
 
Leidingen  

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 
verbonden met dichtingen meta-
len. Solderingen dienen uitge-
voerd te worden met hard sol-
deer. 
 
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 wa-
ter. 
Vuistregel (collectorvloeistof) = 
1,5 x drukverlies (water) 

Koper        Geribde 
inox-
buis  

AANTAL COLLECTOREN  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DN10  X X X X       

DN13 DN16 X X X X X X X X   

DN16 DN20     X X X X X X 

DN20 DN25         X X 

            

Koper        AANTAL COLLECTOREN  

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 
inox-
buis  

Aantal collectoren 
parallel 

Totaal debiet  
in l/h 

1 30 - 90 20 - 100 

2 60 - 180 20 - 100 

3 90 - 270 20 - 110 

4 120 - 360 20 - 110 

5 150 - 450 20 - 150 

6 180 - 540 20 - 170 

7 210 - 630 25 - 200 

8 240 - 720 25 - 250 

9 270 - 810 30 - 300 

10 300 - 900 35 - 350 

Drukverlies * in collector in 
mbar 

(vergelijking  water van 20°C) 

Walraven
BELANGRIJK : IsolatieIsoleer alle leidingen met een kwalitatieve isolatie d.w.z. een isolatie bestand tegen hoge temperaturen met een minimumdikte van 25 mm. Isolatie die in contact komt met zonlicht moet met UV-bestendig materiaal tegen alle weersomstandigheden en beschadigingen beschermd worden . (vogelvraat)
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 Minimum grote van het expansievat in liter  
Voor rechtopstaande of gekantelde panelen 

Afhankelijk van aantal collectoren, het vulvolume van de installatie en de installatie hoogte  

totale hoogte van de installatie  
3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 

2 20 l 18 18 18 18 18 18 18/25 25 25 25 35 35 35 

 30 l 18 18 18 18 18/25 25 25 25 25/35 35 35 35 50 

 40 l 18 18 18/25 25 25 25 25 25/35 35 35 35 50 50 

3 20 l 18 18/25 25 25 25 25 25/35 35 35 35 35/50 50 50 

 30 l 25 25 25 25 25 25/35 35 35 35 35/50 50 50 50/75 

 40 l 25 25 25 25/35 35 35 35 35 35/50 50 50 50 75 

 50 l 25 25 25/35 35 35 35 35 35/50 50 50 50 75 75 

4 20 l 25 25 25 25/35 35 35 35 35 35/50 50 50 50/75 75 

 30 l 25 25/35 25/35 35 35 35 35 35/50 50 50 50 75 75 

 40 l 25/35 35 35 35 35 35 35/50 50 50 50 50/75 75 75 

 50 l 35 35 35 35 35 35/50 50 50 50 50/75 75 75 75 

5 30 l 35 35 35 35 35/50 35/50 50 50 50 50/75 75 75 75 

 40 l 35 35 35 35/50 35/50 50 50 50 50/75 75 75 75 75/100 

 50 l 35 35 35/50 50 50 50 50 50 75 75 75 75 100 

6 30 l 35 35 35/50 50 50 50 50 50/75 75 75 75 75 100 

 40 l 35 35/50 50 50 50 50 50 50/75 75 75 75 75/100 100 

 50 l 35/50 50 50 50 50 50 50/75 75 75 75 75 100 100 

7 30 l 35/50 50 50 50 50 50 50/75 75 75 75 75/100 100 100 

 40 l 50 50 50 50 50 50/75 75 75 75 75 75/100 100 100/125 

 50 l 50 50 50 50 50/75 75 75 75 75 75/100 100 100 100/125 

 60 l 50 50 50 50/75 50/75 75 75 75 75 75/100 100 100 125 

8 40 l 50 50 50 50/75 50/75 75 75 75 75 75/100 100 100 125 

 50 l 50 50 50/75 50/75 75 75 75 75 75/100 100 100 100/125 125 

 60 l 50 50 50/75 75 75 75 75 75 75/100 100 100 100/125 125 

9 40 l 50 50/75 50/75 75 75 75 75 75 75/100 100 100 100/125 125 

 50 l 50 50/75 75 75 75 75 75 75/100 100 100 100/125 125 125/150 

 60 l 50/75 50/75 75 75 75 75 75 75/100 100 100 100/125 125 125/150 

10 40 l 50/75 50/75 75 75 75 75 75/100 75/100 100 100 100/125 125 125/150 

 50 l 50/75 75 75 75 75 75 75/100 100 100 100/125 125 125 150 

 60 l 75 75 75 75 75 75 75/100 100 100 100/125 125 125/150 150 

 70 l 75 75 75 75 75 75/100 100 100 100 100/125 125 125/150 150 

 

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 vulinhoud en 
de installatiehoogte. 

Opbouw en dimentionering 
 
 
Expansievat 
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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 ver-
branding 

DR Debietregelaar 
(taco - setter) 

SV Veiligheidsventiel 

SuB Vul-en spoelkranen 

LA Luchtafscheider 

Hydraulica van het zonnecircuit 
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Hydraulica met collectoren 
 

Enkelzijdige aansluiting tot max. 5 collectoren 

Diagonale aansluiting met interne buisaansluiting volgens ti-
chelman tot max. 10 collectoren 

Collector naastelkaar 
Parallel geschakeld 
De collectoren SOLATRON A 2.3 
en A 2.3 Q zijn voor een eenvou-
dige montage aan de zijwanden 
van vier aansluitingen voorzien. 
Tot 10 collectoren kunnen zo 
direct parallel aan elkaar ver-
bonden worden. Bij een groter 
aantal collectoren moer de hy-
draulische samenstelling bere-
kend worden in functie van de 
pomp en de weerstandwaarde 
berekend worden. 
 
Installaties met minder dan 5 col-
lectoren kan naar een samen-
stelling volgens tichelman verwe-
zen worden. 
Depart en retour kunnen aan de-
zelfde zijde van de collector aan-
gebracht worden. 
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Hydraulica met collectoren 

Enkelzijdige 
aansluiting 
tot max. 5 
collectoren 

Max. 5 collectoren 

Collector na elkaar 
Worden de collectoren na elkaar 
gemonteerd, kunnen deze zowel  
parallel als ook in serie  aange-
sloten worden. Bij een in serie 
aansluiting ontstaan bij gelijke 
doorstroming grote tempera-
tuursverschillen tussen depart en 
retour. De buisverbinding wordt 
extern gemaakt, twee collecto-
ruitgangen worden afgestopt. 
 
Parallel aangesloten 
Bij een parallelle aansluiting kan 
men afzien van het tichelman 
principe wanneer minder dan 5 
collectoren parallel aangesloten 
worden. De aansluiting gebeurd 
dan aan dezelfde zijde van de 
collector. 
 
Serieel aangesloten 
Tot maximaal 5 collectoren kun-
nen in serie aangesloten worden.
de in serie aangesloten collecto-
ren moeten van onder naar bo-
ven doorstroomt worden, de 
buisleiding mag tussen de collec-
toren niet eronder komen. Bij een 
serie schakeling ontstaan hoge 
weerstanden, waar rekening 
moet mee gehouden worden 
keuze van de circulator. 
 
 
 
 
Drukverlies en debiet bij paral-
lel schakeling (standaard)  
Het debiet over een collector be-
draagt 30 - 90 l/h resp. 0,5 - 1,5 l/
min. Worden n collectoren paral-
lel geschakeld, verhoogt het de-
biet door het volledige collector-
veld volgens: 
 n* 30 - n*90 l/h resp. n*0,5 - 1,5 l/min, 
met een lichte stijging van de 
drukverliezen. 

Volgens 
tichelman 

Collectoren na elkaar 
 parallel aangesloten 

Collectoren na elkaar 
 in serie aangesloten 

Aantalcollectoren  
 parallel 

Debiet  
in l/h 

drukverlies in collec-
tor  

in mbar 

1 30 - 90 20 - 100 

2 60 - 180 20 - 100 

3 90 - 270 20 - 110 

4 120 - 360 20 - 110 

5 150 - 450 20 - 150 

6 180 - 540 20 - 170 

7 210 - 630 25 - 200 

8 240 - 720 25 - 250 

9 270 - 810 30 - 300 

10 300 - 900 35 - 350 
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Aantalcollectoren  
 parallel 

Debiet  
in l/h 

drukverlies in collec-
tor  

in mbar 

1 30 - 90 20 - 100 

2 60 - 180 40 - 200 

3 90 - 270 60 - 300 

4 120 - 360 80 - 400 

5 150 - 450 100 - 500 

Drukverlies en debiet bij serië-
le schakeling   
Het debiet over een collector be-
draagt 30 - 90 l/h resp. 0,5 - 1,5 l/
min.  
Worden n collectoren in serie 
geschakeld, verhoogt het druk-
verlies met n aantal bij een gelijk-
blijvend debiet.  
 
 
 
 
 
 
 

Collector in meerdere rijen tegen 
elkaar (plat dak) of op gelijke 
hoogte 
Zijn de collectorenrijen op gelijke 
hoogte opgesteld, dan moeten de-
ze parallel aangesloten worden.  
Hou hierbij rekening met het  hoge 
debiet bij het bepalen van de buis-
leidingen en de keuze van de cir-
culator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collector in meerdere rijen on-
der elkaar 
Worden de collectoren in meerdere 
rijen onder elkaar gemonteerd,
kunnen deze zowel  parallel als 
ook in serie  aangesloten worden.
Indien minder dan 5 collectoren 
per rij aangesloten worden kan een 
aansluiting volgens tichelman ge-
beuren en depart en retour aan  
dezelfde zijde van de collector 
aangesloten worden. 
 
Meerdere rijen parallel aangeslo-
ten 
Er kunnen  volgens keuze vele col-
lectoren parallel aangesloten wor-
den. Hou daarbij rekening met het  
hoge debiet bij het bepalen van de 
buisleidingen en de keuze van de 
circulator 
. 
Meerdere rijen serieel aangeslo-
ten 
Tot maximaal 5 collectoren rijen 
kunnen in serie aangesloten wor-
den. De in serie aangesloten col-
lectoren moeten van onder naar 
boven doorstroomt worden, de 
buisleiding mag tussen de collecto-
ren niet eronder komen. 
 
Voorzichtig: Bij een serie schake-
ling ontstaan hoge temperatuurver-
schillen en hoge drukverliezen. 

Collector in meerdere blokken 
naast elkaar 
De blokken moeten parallel vol-
gens tichelman aangesloten wor-
den. 
Binnen de blokken kunnen tot 5 
collectoren in serie aangesloten 
worden of een onbeperkt aantal 
collectoren parallel. 
Een aansluiting volgens tichelman 
is vanaf 5 collectoren per blok 
noodzakelijk. 
 Hou daarbij rekening met het  ho-
ge debiet bij het bepalen van de 
buisleidingen en de keuze van de 
circulator 

Collector in meerdere reien of 
blokken 
Worden de collectoren in meerdere 
reien of blokken met een circulator 
geïnstalleerd, moeten deze ofwel 
even groot  zijn ofwel hydraulisch 
gelijk aangesloten zijn. 

Hydraulica met collectoren 
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Materiaallijst  
 
 
Montage op het dak 

1 Bevestigingselement SOLATRON 

2 Bevestigingsrail 

3 Verbindingstuk voor rail 

Bevestigingselementen voor plat dak 
4 Montage kader  rechtopstaand 

5 Montage kader  dwars 

6 Dwarse verbindingen 

Bevestigingselementen voor pannen dak 
7 Universele dakhaken 

8 houtvijzen 

9 Dakhaak voor leien/ tegelpan 

10 Bevestiging schroef 

11 Klem voor golfplaat 

13 aansluitschroef 

Bevestigingselementen voor speciale dak/voorgevel 

12 Klem voor kalzip dak 

Noodzakelijke gereedschap 

Plaatsen van het montage stel 

SW 17 ringsleutel 

SW 13 ringsleutel 

Aansluiting van de collectoren 

SW 32 ringsleutel 

SW 30 ringsleutel 

SW 27 ringsleutel 

SW 22 ringsleutel 

Universele sleutel of tang voor tegenhouden 
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min. 
2 pannen 

dakrand 

bevestigingselement 
collector 

montagerail 

dak haak 

Korte beschrijving 
 
 
Montage op het dak 

Montage collectoren 
 
Voorbereiding collectoren 
− Bevestig de aansluitingen aan 

de collectoren 
 
Montage van de collectoren 
met behulp van de bevesti-
gingselementen SOLATRON 
− Plaats de collectoren op de 

bevestigingselementen 
− Bevestig de collectoren met 

de stormbeveiliging 
 
Aansluiting van de collectoren 
− Collectoren aaneen verbinden 
− Aansluiten met behulp van 

flexibele aansluitstukken 
− Inbrengen van de tempera-

tuurvoeler 
− Drukproef  uitvoeren 
− Isoleren van de aansluitingen 
− Beschermen tegen vogelvraat 
 
Overspanning beveiliging 
 
Controle van de montage vol-
gens de regels van de kunst  
berekend worden. 
− Span alle schroefverbinding 
− Dichtheid van het dak 
− Isolatie  
− Beveilig tegen overspanning 
 

Montageraam aanbrengen 
 
Dakvoorbereiding  
− Onderzoek van het dak 
− Bevestigingspunten vastleggen 
 
Dak anker aanbrengen 
− Plaats het montageraam 
− Bevestigen van de Z-hoek 
Pannendak  
− Bevestig de grondplaat 
− Hoogte van de dakhaken instel-

len 
− Pannen plaatsen 
− Z-hoek positioneren 
Speciale daken 
− plaats de dakbevestigingelemen-

ten 
Voorgevel  
− Bevestig de aansluitstukken 
 
 
 
 
 
 

 
 
Montagerail aanbrengen 
− Rail aan dak anker bevestigen 
− Rails verbinden 
− Uitrichten van de rails  
− Bevestigingelementen op de rails 

aanbrengen 
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Korte beschrijving 
 
 
Montage op het dak 

Afm 
In 
cm 

SOLATRON A 2.3 (rechtopstaand) SOLATRON A 2.3 (dwars) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

75 85 90 94 97 99 100 012 103 180 180 190 190 190 200 200 200 200 

mogelijk  50 - 120  mogelijk  140 - 210  

B 206 
bij universele dakhaken: 180 - 130 

106 
bij universele dakhaken: 80 - 130 

C 202 102 

D 213 349 426 562 639 775 852 988 1065 426 639 852 1065 1278 1491 1704 1917 2130 

E 31,5 47 33 46 28,5 41 26 35 17,5 33 49,5 46 57,5 69 45,5 52 58,5 65 

 mogelijk  10 - 40  mogelijk  20 - 80  

F 13,5 25 7 19 0,5 12 - 6* 6 -12,5 39,5 

G/H 61/40 161/40 

*) afstand tussen het eerste bevestigingselement wordt verkleint,  uiteinde=0 

A  

A       Ideale afstand van de dakhaken naast elkaar 
B       Afstand van de dakhaken boven elkaar 
C       Afstand tussen de rails 
D       Lengte van de rails 
E        Railuiteinde bij ideale AD 
F        Uiteinde 
G/H    afstand tussen de bevestigingselementen 
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Aanbrengen van het montage-
raam  
 
Voorbereiding en controleren 
van het dak 
Controleer het dak op volgende 
punten: 
− Dichtheid en toestand              

controleer of het dak dicht en in 
goede toestand is. Een daksa-
nering mag niet in de nabije toe-
komst. 

− Belasting van het dak                        
De bevestiging van montagefra-
me is afhankelijk van de belas-
tingmogelijkheid van het dak. 
Volgens de situatie is een stabi-
liteitsberekening noodzakelijk 
rekening houdend met sneeuw-
en windlasten. 

− Bij de bevestiging van het mon-
tageframe aan betongewichten 
moet het dak een aanzienlijke 
draaglast van 300 kg/m² recht-
opstaand  resp. 125 kg/m² bij 
dwars plaatsing kunnen dragen. 
Per collector moeten de beton-
gewichten minimum 330kg / 
100kg (Q) lastgewicht hebben. 
Ter bescherming van de dakbe-
dekking wordt een rubberen 
mousse of andere gebruikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

− Indien het gewicht niet voldoen-
de is dient men extra beveiliging 
te maken door middel van een 
met draadstangen aan stabiele 
punten. 

− Als alternatief kan men het mon-
tageraam vast maken aan de 
drager welke verankert is aan 
dragende muren 

− Collector met toebehorende 
montage onderdelen wegen on-
geveer 60 kg. 

Afstand van de  
bevestigingspunten  

in cm 

SOLATRON A 2.3 
(recht) 

SOLATRON A 2.3Q 
(dwars) 

Aantal 
collectoren 

Aantal 
ankers 

A 
Afstand  
anker 

E 
Rail uiteinde 

A 
Afstand  
anker 

E 
Rail uiteinde 

2 3 75 31,5 180 33 

3 4 85 47 180 49,5 

4 5 90 33 190 46 

5 6 94 46 190 75,5 

6 7 97 28,5 190 69 

7 8 99 41 200 45,5 

8 9 100 26 200 52 

9 10 102 35 200 58,5 

10 11 103 17,5 200 65 

B 150 90 

C 202 102 

Afstand tot dakrand Minimum 120 Minimum 120 

Bevestiging punten bepalen 
Rekening houdend met: 
− De opstelling van de collecto-

ren zal zuid gericht zijn. Kleine 
afwijkingen van het zuiden  
naar het oosten  of het westen 
geven kleine rendementsver-
liezen. 

− Het collector veld mag niet in 
de schaduw geplaatst worden. 

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

− De opstelling gebeurd niet di-
rect aan de dakrand, om de 
windlast zo klein mogelijk te 
houden. 

− Minimumafstand : 1,2 m; bij 
hogere gebouwen  en vrije 
opstellingen groter. 

− Voor afstanden van de beves-
tigingspunten, zie nevenstaan-
de tabel 

 

Aanbrengen van het montageframe 
 
 
Plat dak 
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Hoek Lengte L (cm) 

45° 0 = verticale positie 

40° 45 

35° 60 

30° 70 

Opstellen van het montage-
raam  
− Het montageraam openklap-

pen en door middel van de 
glijmoer de juiste hoek instel-
len . Optimale hoek voor jaar-
benutting: 45°= verticale stand 
van de rail. 

− Montage ramen op betonge-
wichten of andere drager vast-
schroeven. De langste rail is 
de hoogste, diagonaal in het 
collectorniveau. De montage-
ramen moeten exact in één lijn 
staan. Bij montage op losse 
betonblokken, kan de fijnstel-
ling bij de montage van de 
rails gebeuren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rails met dwarsverbindingen 
aan montageramen bevestigen 
− De rails worden door middel 

van dwarsverbindingen aan 
elkaar gemonteerd en exact 
recht uitgelijnd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rails verbinden 
− Rail verbindingsstukken tot de 

helft in de rail schuiven  en de 
bout met plaat vastschroeven; 

− De tweede rail wordt over het 
verbindingstuk geschoven en  
de bout met plaat vastschroe-
ven. 

− De rails uitlijnen en alles ste-
vig vastschroeven. 

 

Aanbrengen van het montageframe 
 
 
Plat dak 
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G/H: afstand tussen de bevestigingselementen 
Recht:          G =   61 en H = 40 (afwisselend) 
Dwars:         G = 161 en H = 40 (afwisselend) 
F: railuiteinde tot het eerste bevestigingspunt 
Dwars:  39,5 cm 
Rechtstaand: 

*)        afstand tussen het eerste bevestigingselement wordt verkleint,  
           uiteinde=0      

collectoren 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uiteinde in cm 13 25 7 19 0,5 12 -6* 6 -12,5* 

Rails verbinden 
− Rail verbindingsstukken tot de 

helft in de rail schuiven  en de 
bout met plaat vastschroeven; 

− De tweede rail wordt over het 
verbindingstuk geschoven en  
de bout met plaat vastschroe-
ven. 

− De rails uitlijnen en alles ste-
vig vastschroeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevestigingselementen SOLA-
TRON op de rails aanbrengen  
− De bevestigingselementen 

SOLATRON worden in de rails 
ingeklikt , schuif de moer in de 
rail druk de schroefkop erin. 

− Draai het onderste bevesti-
gingselement zodat de vijs 
van de onderste rail onderaan 
zit en deze van de bovenste 
rail bovenaan.l 

− Afstand G en H van element : 
rechtstaand:   61 en 40 cm   
dwars:          161  en 40 cm   
uiteinde F:                                     
rechtstaand :  zie tabel             
dwars : 39,5 cm 

 
Controle 
− Controleer nogmaals de uitlij-

ning, de juiste afstanden van 
de  rails alsook de correcte 
plaats van de bevestigingsele-
menten 

− Schroef alle bevestigingen 
goed vast 

 

Aanbrengen van het montageframe 
 
 
Plat dak 

Boven onder 
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Voorbereiding en controleren 
van het dak 
Controleer het dak op volgende 
punten: 
− Dichtheid en toestand              

controleer of het dak dicht en in 
goede toestand is. Een daksa-
nering mag niet in de nabije toe-
komst.                                          
Vervang de gebroken welke on-
der het collector veld zullen ko-
men, deze zijn niet meer bereik-
baar na montage van de collec-
tor. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
− Belasting van het dak                        

controleer als het dak een be-
lasting toelaat van 25 kg/m². 

− De toestand van de dakspanten 
Controleer de toestand van de 
dakspanten zodat de dakhaken 
op een goede aan de dakspan-
ten bevestigd kunnen worden. 
Indien nodig worden de 
dakspanten vervangen, men 
moet een andere bevestigings-
manier vinden of andere bijko-
mende bevestigingspunten zo-
dat bij storm deze aan de 
dakspanten verankert blijven.  

Aanbrengen van het montageframe 
 
 
Pannendak 

Bevestiging punten bepalen 
Rekening houdend met: 
− Het collector veld indien moge-

lijk schaduwvrij plaatsen. 
− De leidingen dienen zo kort mo-

gelijk 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 collector               
Minimumafstand :    1,0 m;       
bij hogere gebouwen  en vrije 
opstellingen groter. 

 
 

 
 
− De afstand van de nok bedraagt 

minimum twee dakpannen A. 
− De afstand van het tweede be-

vestigingspunt B:                         
rechtstaand :   180 - 230 cm 
dwars :             80 - 130 cm   
Voor een steilere collectorhoek 
te bekomen,de afstand tussen 
de twee dakhaken vergroten. 
Om de collectorhoek te verklei-
nen, de afstand tussen de twee 
dakhaken kleiner maken. 

 
 

 
 
− Bevestigingspunten horizontaal 

zo uitzetten dat deze zo gelijk-
matig mogelijk verdeeld zijn:  
Randeinde E:                      
rechtstaand :   10 - 40 cm 
dwars :            20 - 80 cm        
Afstand bevestigingspunt A: 
rechtstaand :   50 - 120 cm 
dwars :          140 - 210 cm    
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Afstand van de  
bevestigingspunten in cm 

SOLATRON A 2.3 
(recht) 

SOLATRON A 2.3Q 
(dwars) 

B 
Boven elkaar 

206 
(180 - 230) 

106 
(80 - 130) 

Bij pannen met dekking 30 cm 7 pannen  4 pannen  

Grote afstand (230/130 cm) Een steilere collectorhoek 

Kleine afstand (180/80 cm) Een vlakkere collectorhoek 

Horizontaal Afstand afhankelijk van de dakspanten 

E 
Uiteinde van de rail 

10 - 40 20 - 80 

A 
Afstand van de bevestigingspunten 

50 - 120 140 - 210 

Aantal collectoren Aantal ankers Rail lengte  E  in cm 

2 3 213 426 

3 4 349 639 

4 5 426 852 

5 6 562 1065 

6 7 639 1278 

7 8 775 1491 

8 9 852 1704 

9 10 988 1917 

10 11 1065 2130 

Aanbrengen van het montageframe 
 
 
Pannendak 
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Aanbrengen van het montageframe 
 
 
Pannendak 

Boven onder 

Bevestigen van de grondplaat  
Met twee houtschroeven  direct 
op de dakspanten, rekening hou-
dend met volgende punten: 
− De grondplaat ligt over de 

ganse dakspant  
− De beugel dient in ronding van 

de pan te liggen; zoniet dient 
de beugel verplaatst te wor-
den. 

− Montage parallel op  pannen 
− Boor gaten in de dakspanten 

met een houtboor van 6mm 
 
 
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 neu-

zen van de pan verwijderen 
− Pan terugzetten en de goede 

positie controleren. 
 
 
 
Z-hoek positioneren 
− Z-hoek zo positioneren dat de 

verticale afstand                  
206 cm / Q:106 cm bedraagt .
bevestig de Z –hoek zo hoog 
mogelijk aan de beugel 

− Draai de Z-hoek indien moge-
lijk naar onder op de bovenste 
beugel en naar boven op de 
onderste beugel 

Vastmaken, nog niet vastschroe-
ven. 
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Rails aan dakhaken verbinden 
− Rails aan de dakhaken verbin-

den, door de rail van onder in 
de pressix te drukken. 

− De rails parallel uitlijnen ten 
opzichte van de dakpannen 

− Afstand C tussen de rails :  
202 cm / Q : 102 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rails verbinden 
− Rail verbindingsstukken tot de 

helft in de rail schuiven  en de 
bout met plaat vastschroeven; 

− De tweede rail wordt over het 
verbindingstuk geschoven en  
de bout met plaat vastschroe-
ven. 

− De rails uitlijnen en alles ste-
vig vastschroeven 

 
 
 

Aanbrengen van het montageframe 
 
 
Pannendak 
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Aanbrengen van het montageframe 
 
 
Pannendak 

Boven onder 

Bevestigingselementen SOLA-
TRON op de rails aanbrengen  
− De bevestigingselementen 

SOLATRON worden in de rails 
ingeklikt , schuif de moer in de 
rail druk de schroefkop erin. 

− Draai het onderste bevesti-
gingselement zodat de vijs 
van de onderste rail onderaan 
zit en deze van de bovenste 
rail bovenaan.l 

− Afstand G en H van element : 
rechtstaand:   61 en 40 cm   
dwars:          161  en 40 cm   
uiteinde F:                                     
rechtstaand :  zie tabel             
dwars : 39,5 cm 

 
Controle 
− Controleer nogmaals de uitlij-

ning, de juiste afstanden van 
de  rails alsook de correcte 
plaats van de bevestigingsele-
menten 

− Schroef alle bevestigingen 
goed vast 

 

 
 
 
 
 
G/H: afstand tussen de bevestigingselementen 
Recht:          G =   61 en H = 40 (afwisselend) 
Dwars:         G = 161 en H = 40 (afwisselend) 
F: railuiteinde tot het eerste bevestigingspunt 
Dwars:  39,5 cm 
Rechtstaand: 

*)        afstand tussen het eerste bevestigingselement wordt verkleint,  
           uiteinde=0      

collectoren 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uiteinde in cm 13 25 7 19 0,5 12 -6* 6 -12,5* 
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Voorbereiding en controleren 
van het dak 
Controleer het dak op volgende 
punten: 
− Dichtheid en toestand              

controleer of het dak dicht en in 
goede toestand is. Een daksa-
nering mag niet in de nabije toe-
komst.                                          
Vervang de beschadigde dakbe-
dekking welke onder het collec-
tor veld zullen komen, deze is 
niet meer bereikbaar na monta-
ge van de collector. 

 
 

 
 
 
 
− Belasting van het dak                        

controleer als het dak een be-
lasting toelaat van 25 kg/m². 

− Voldoende stabiliteit van de dak-
elementen waarop het montage-
systeem wordt verankert :    
Controleer de toestand van de 
dakspanten  (voor houtvijzen en 
dakhaken) dakplaat goed be-
vestigd 

Bevestiging punten bepalen 
Rekening houdend met: 
− Het collector veld indien moge-

lijk schaduwvrij plaatsen. 
− De leidingen dienen zo kort mo-

gelijk 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 collector               
Minimumafstand :    1,0 m;       
bij hogere gebouwen  en vrije 
opstellingen groter. 

 
 
 
 
 
 

 
 
− De afstand van de nok bedraagt 

minimum 0,5 m. 
− De afstand B van het tweede 

bevestigingspunt exact:                         
rechtstaand :   206 cm      
dwars :             106 cm   

− Bevestigingspunten horizontaal 
zo uitzetten dat deze zo gelijk-
matig mogelijk verdeeld zijn:  
Randeinde E:                      
rechtstaand :   10 - 40 cm 
dwars :            20 - 80 cm        
Afstand bevestigingspunt A: 
rechtstaand :   50 - 120 cm 
dwars :          140 - 210 cm          
Bij metaalplaat dak op elk rib  
een klem voorzien. 

Aanbrengen van het montageframe 
 
 
Speciaal dak 
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Aanbrengen van het montageframe 
 
 
Speciaal dak 

Afstand van de  
bevestigingspunten in cm 

SOLATRON A 2.3 
(recht) 

SOLATRON A 2.3Q 
(dwars) 

B 
Boven elkaar exact  

206 
 

106 
 

Horizontaal Afstand afhankelijk van opgegeven raster 

E 
Uiteinde van de rail 

10 - 40 20 - 80 

A 
Afstand van de bevestigingspunten  

50 - 120 140 - 210 

Aantal collectoren Aantal ankers Rail lengte  D  in cm 

2 3 213 426 

3 4 349 639 

4 5 426 852 

5 6 562 1065 

6 7 639 1278 

7 8 775 1491 

8 9 852 1704 

9 10 988 1917 

10 11 1065 2130 

Bij metaalplaat dak op elk rib  een klem voorzien 
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 Leiendak  
− Leiendakhaken met de over-

eenstemmende schroeven op 
het onderdak aanbrengen. 

− Het dak opnieuw sluiten 
 

 Schroefbout  
− Boor (14mm) een opening  in 

de dakplaat, niet in de water-
goot , positioneer in de op-
staande 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 in-
schroeven 

 
 

− Als afdichting wordt de gummi-
dichting naar onder geschroefd 
en met de moer licht op de dak-
plaat geperst  

 

 Metaaldak klemmen  
− Wegens de geringe bevesti-

gingssterkte wordt in de hori-
zontale lijn op iedere opstand 
een klem geplaatst 

− Zet de klem op de opstand en 
schroef licht aan.                   
Uitlijning gebeurd bij montage 
van collectorraam 

− De klem zo ver mogelijk op de 
opstand duwen 

− Koppelmoment voor de schroe-
ven:  ca. 25 Nm ( met een mo-
mentsleutel aandraaien. 

Aanbrengen van het montageframe 
 
 
Speciaal dak 
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Aanbrengen van het montageframe 
 
 
Speciaal dak 

Rails aan dakhaken verbinden 
− Rails  met opening naar boven 

aan de dakhaken verbinden, . 
− De rails parallel uitlijnen ten 

opzichte van de dakrand 
− Afstand C tussen de rails :  

202 cm / Q : 102 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rails verbinden 
− Rail verbindingsstukken tot de 

helft in de rail schuiven  en de 
bout met plaat vastschroeven; 

− De tweede rail wordt over het 
verbindingstuk geschoven en  
de bout met plaat vastschroe-
ven. 

De rails uitlijnen en alles stevig 
vastschroeven 
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G/H: afstand tussen de bevestigingselementen 
Recht:          G =   61 en H = 40 (afwisselend) 
Dwars:         G = 161 en H = 40 (afwisselend) 
F: railuiteinde tot het eerste bevestigingspunt 
Dwars:  39,5 cm 
Rechtstaand: 

*)         afstand tussen het eerste bevestigingselement wordt verkleint,  
           uiteinde=0       

collectoren 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uiteinde in cm 13 25 7 19 0,5 12 -6* 6 -12,5* 

Bevestigingselementen SOLA-
TRON op de rails aanbrengen  
− De bevestigingselementen 

SOLATRON worden in de rails 
ingeklikt , schuif de moer in de 
rail druk de schroefkop erin. 

− Draai het onderste bevesti-
gingselement zodat de vijs 
van de onderste rail onderaan 
zit en deze van de bovenste 
rail bovenaan.l 

− Afstand G en H van element : 
rechtstaand:   61 en 40 cm   
dwars:          161  en 40 cm   
uiteinde F:                                     
rechtstaand :  zie tabel             
dwars : 39,5 cm 

 
Controle 
− Controleer nogmaals de uitlij-

ning, de juiste afstanden van 
de  rails alsook de correcte 
plaats van de bevestigingsele-
menten 

− Schroef alle bevestigingen 
goed vast 

 

Aanbrengen van het montageframe 
 
 
Speciaal dak 

Boven onder 



35 

Aanbrengen van het montageframe 
 
 
Voorgevel 

Voorbereiding van de voorgevel 
Controleer de gevel op volgende 
punten: 
− Toestand: controleer of de gevel 

in goede toestand is. 
− Een sanering mag niet in de na-

bije toekomst. 
− Belasting van de gevel                        

De bevestiging van montagefra-
me is afhankelijk van de belas-
tingmogelijkheid van de geheel. 

− Controleer of de voorgevel vol-
doende stevigheid bevat voor 
het aanbrengen van de schroe-
ven voor het bevestigen van het 
montageframe  

Afstand van de  
bevestigingspunten  

in cm 

SOLATRON A 2.3 
(recht) 

SOLATRON A 2.3Q 
(dwars) 

B 
onderelkaar 

206 106 

Horizontaal   

Aantal 
collectoren 

Aantal 
ankers 

A 
Afstand  
anker 

E 
Rail uiteinde 

A 
Afstand  
anker 

E 
Rail uiteinde 

2 3 75 31,5 180 33 

3 4 85 47 180 49,5 

4 5 90 33 190 46 

5 6 94 46 190 75,5 

6 7 97 28,5 190 69 

7 8 99 41 200 45,5 

8 9 100 26 200 52 

9 10 102 35 200 58,5 

10 11 103 17,5 200 65 

Bevestiging punten bepalen 
Rekening houdend met: 
− Het collector veld indien mo-

gelijk in een schaduwvrije 
plaats hangen. 

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

− De afstand B van het tweede 
bevestigingspunt exact:                         
rechtstaand :   206 cm      
dwars :             106 cm   

− Voor afstanden van de beves-
tigingspunten, zie nevenstaan-
de tabel 
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Verankering aanbrengen 
− Schroefbout verankeren en 

afdichten 
 
Rails aan verankering aan-
brengen 
− Rails met opening naar boven-

aan de verankering  verbin-
den. 

− De rails horizontaal uitlijnen . 
− Afstand  tussen de rails :  202 

cm  
 
 
 
Rails verbinden 
− Rail verbindingsstukken tot de 

helft in de rail schuiven  en de 
bout met plaat vastschroeven; 

− De tweede rail wordt over het 
verbindingstuk geschoven en  
de bout met plaat vastschroe-
ven. 

− De rails uitlijnen en alles ste-
vig vastschroeven 

 
 
 

Aanbrengen van het montageframe 
 
 
Voorgevel 
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Boven onder 

 
 
 
 
 
G/H: afstand tussen de bevestigingselementen 
Recht:          G =   61 en H = 40 (afwisselend) 
Dwars:         G = 161 en H = 40 (afwisselend) 
F: railuiteinde tot het eerste bevestigingspunt 
Dwars:  39,5 cm 
Rechtstaand: 

*)         afstand tussen het eerste bevestigingselement wordt verkleint,  
           uiteinde=0       

collectoren 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uiteinde in cm 13 25 7 19 0,5 12 -6* 6 -12,5* 

Bevestigingselementen SOLA-
TRON op de rails aanbrengen  
− De bevestigingselementen 

SOLATRON worden in de rails 
ingeklikt , schuif de moer in de 
rail druk de schroefkop erin. 

− Draai het onderste bevesti-
gingselement zodat de vijs 
van de onderste rail onderaan 
zit en deze van de bovenste 
rail bovenaan.l 

− Afstand G en H van element : 
rechtstaand:   61 en 40 cm   
dwars:          161  en 40 cm   
uiteinde F:                                     
rechtstaand :  zie tabel             
dwars : 39,5 cm 

 
Controle 
− Controleer nogmaals de uitlij-

ning, de juiste afstanden van 
de  rails alsook de correcte 
plaats van de bevestigingsele-
menten 

− Schroef alle bevestigingen 
goed vast 

 

Aanbrengen van het montageframe 
 
 
Voorgevel 
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Installatie en aansluiting van de collectoren  

Te gebruiken gereedschap 
2 steeksleutels SW 30  
1 universele sleutel of 
+ 1 steeksleutels SW 32 
+ 1 steeksleutels SW 27 
+ 1 steeksleutels SW 22 
Waterpomptang 
Ontluchting sleutel 
 
 
 
 
 
 
Serienummer aflezen 
Lees het serienummer of en no-
teer het op het  protocol voor in-
bedrijfsname. 
 
 
Compensatoren aanbrengen 
Bevestig de compensatoren aan 
de moeren van de collectoraan-
sluitingen.  
Controleer eerst of de dichtingen 
aan de bevestigingsmoeren op 
de juiste plaats zitten. 
 
 
Aansluitingen aanbrengen 
Bevestig alle aansluitstukken aan 
de collectoren, zodat de buisaan-
sluitingen  optimaal kunnen ver-
bonden worden. 
Dakopbouw: plaats op de de-
part het kruisstuk  aan de langste 
uiteinden  
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaats de retour  volgens het 
aantal collectoren, diagonaal of 
aan dezelfde zijde. 
 
Ontluchter op collectoren aan-
brengen  
De niet gebruikte aansluiting sluit 
men af met de meegeleverde 
ontluchting stoppen. 
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Collectoren op het voorge-
monteerde frame plaatsen  
Plaats de collectoren op het 
voorgemonteerde frame. 
De afstand tussen de collectoren 
bedraagt 31 mm. 
 
Compensatoren vastschroe-
ven  
Let erop, bij het samenbrengen 
van de collectoren dat de com-
pensatoren recht  tegenover el-
kaar zitten. 
 
 
 
Collector bevestigen 
Bevestig de collectoren met de 
stormbeveiliging, door de beugel 
over de glaslijst van de collector 
te draaien en naar onder te druk-
ken. Vleugelmoer met de hand 
vastzetten. Bij een collector met 
een hellingshoek > 45 ° , wordt 
de collector bijkomstig met een 
borgmoer bevestigd. 
 
 
 
 
Ontluchten op het hoogste 
munt of een luchtafscheider 
beneden 
Als er beneden geen luchtaf-
scheider geplaatst wordt, moet 
op het hoogste punt van de in-
stallatie een ontluchter met even-
tueel een luchtpot geplaatst wor-
den. 
Indien het kruisstuk zich niet op 
het hoogste punt bevindt, dan 
moet een bijkomende ontluchter 
geplaatst worden. 
 
Aansluiting van het collector-
veld  
Sluit het collectorveld aan de 
voorgemonteerde buizen aan 
door middel van flexibele verbin-
dingen. 

Aansluiting van de collectoren 
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Voeler bevestigen en goed af-
dichten 
Schuif de voeler in de voelerhuls  
en dicht deze af met de meege-
leverde PG-dichting tegen de 
vochtigheid. 
 
Drukproef uitvoeren 
Vul de installatie met water en 
controleer alle verbindingen bij 
een druk van 3,5 bar. 
 
Aansluitingen isoleren en be-
schermen tegen vogelvraat  
Isoleer alle verbindingen met de 
meegeleverde isolatiestukken . 
Bescherm de isolatie tegen vo-
gelvraat door een dunne metalen 
plaat of gelijkwaardige materia-
len. 
 

Aansluiting van de collectoren  

Peeters
Om de dakdoorvoer van aanvoer en vertrekleiding te vereenvoudigen raden wij aan die via een verluchtingspan naar binnen te brengen.
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Montage in het dak 
 
 
Voorbereiding van het dak 

Breedte van plaatkader 

Breedte van 
collectorveld  

Deze pannen voor  
centreren van het  

collectorveld gebruiken  

Voorbereiding van het dak 
Voor de veiligheid moet onder 
het collectoroppervlak een water-
dicht onderdak voorhanden zijn, 
bv. Asfaltpapier, versterkte 
kunststoffolie of gelijkwaardig 
materiaal, zodat bij eventuele 
lekken het vocht niet in het ge-
bouw kan indringen. Deze moet 
in de dakgoot uitmonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoogte van het collectorveld 
− Het collectorveld is 233 cm 

hoog. Het oppervlak zonder 
pannen kan maximum 12 cm 
groter zijn, zodat de afdek-
kingplaat nog voldoende dek-
kend is. 

− Bij een pannen hoogte van 30 
cm dienen 8 rijen weggeno-
men te worden 

− Voor de montage wordt bo-
venaan een rij meer weggeno-
men, die na de montage op-
nieuw geplaatst wordt. 

 
 
 

1. Driehoek dichting band 
2. Bovenste afdekplaat  
3. Collector 
4. Onderste afdekplaat 
5. Waterdicht onderdak  
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Breedte van het collectorveld 
− Het collectorveld met 2 collecto-

ren  is 233 cm breed en ver-
breed per bijkomende collector 
113 cm. 

− Het ruimte zonder pannen moet 
2 tot 12 cm groter zijn, zodat de 
afdekkingplaat nog voldoende 
afgedekt is. 

− Op het einde van de afdekking-
plaat moet de ronding van de 
pan minimum 1,5 cm hoog zijn, 
om de plaat opstand te kunnen 
opnemen. 

− Met behulp van de reeds ge-
monteerde onderste rail men 
direct op het dak de maat geno-
men worden en de juiste positie 
bepaald worden. Door middel 
van afdicht zijwanden kan de 
hoogte van de collectorveld be-
paald worden , terwijl de breedte 
deze van de afdekking bepaald. 

− Wanneer de juiste positie be-
paald is , wordt links en rechts 
nog een rij pannen weggeno-
men die na montage opnieuw 
geplaatst worden.  

− Bij een pannen hoogte van 30 
cm dienen 8 rijen weggenomen 
te worden 

− Voor de montage wordt boven-
aan een rij meer weggenomen, 
die na de montage opnieuw ge-
plaatst wordt. 

Breedte van collectorveld (A) 

Golving dakpan* Golving dakpan* 

Onderste montagerail 
zijkant afdekking 

*) de pan moet aan dit punt een hoogte van min. 1,5 cm hebben 

Aantal collectoren 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Breedte collectorveld 235 348 461 574 687 800 913 1026 1139 

Weg te nemen aantal pannen*, 
bij overlapping 30cm 

8 12 15,5 
** 

19,5 
** 

23 27 30,5 
** 

34,5 
** 

38 
*** 

*)        voor de montage moet links en rechts een dakpan weg genomen worden, en nadien opnieuw geplaatst 
**)       halve panne of gehalveerde pannen gebruiken 
***)     deze panne moeten langs beide zijden 5 cm ingekort worden 

Onderste montagerail 
1. Afdekplaat links 
2. Montagerail voor 2 collectoren 

(2,26 m) 
3. Verbindingsrail 
4. Montagerail voor 1 collector 

(1,13 m) 
5.  Afdekplaat rechts 
6. Afdekbouten met rondeel en 

moer 

Montage in het dak 
 
 
Voorbereiding van het dak 
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1. Houtschroef 8x80 met rondeel  
2. Montagerail voor  
3. Afstandstuk in hout                 

Lat van 15 mm bij 24               
Lat van 21 mm bij 30  

4. Dakspanten 
5.  Afdekband  
6. Afdichtingfolie 
7. Afdekplaat links / rechts 

Aanbrengen van de montage-
rails  
− De klaargemaakte montagerails 

direct op dakspanten bevesti-
gen. Voor 2 collectoren zijn 3 
bevestigingspunten nodig, voor 
elke bijkomende collector een 
bevestigingspunt meer. 

− De montagerail moet op dezelf-
de hoogte van het lattenwerk 
geplaatst worden, gebruik daar-
voor houtlatten van dezelfde 
hoogte als het lattenwerk. 

− De voorgeboorde hout afstand-
stukken op de dakspanten in de 
lengterichting plaatsen. Daar-
door verkrijgt men de afstand 
80 mm tussen dakpan en mon-
tagerail  

− Dakspanten voorboren met φ 5 
mm door de voorgeboorde hout 
afstandstukken. Daardoor kun-
nen de houtvijzen gemakkelijk 
en zonder barsten in de 
dakspanten 

Montagerail op iedere dakspant 
met houtschroef 8x80 en rondeel 
vastschroeven. 

Montage van afdichtingplaat  
Plaats de afdekband zo dat deze 
met 10 mm breedte  de  lange 
hoek van de montagerail over-
lapt . 
 
De afdekband met 350 mm  over 
de afdekplaat  aandrukken. 
 
De afdekband niet aan de pan-
nen bevestigen. 
 
 
 

Montage in het dak 
 
 
Aanbrengen van de montage rails 

Overlapping 
> 3cm 
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Montage in het dak 
 
 
Voorbereiding van de collectoren 

Te gebruiken gereedschap 
2 steeksleutels SW 30  
1 universele sleutel of 
+ 1 steeksleutels SW 32 
+ 1 steeksleutels SW 27 
+ 1 steeksleutels SW 22 
Waterpomptang 
Ontluchting sleutel 
 
 
 
 
 
 
Serienummer aflezen 
Lees het serienummer of en no-
teer het op het  protocol voor in-
bedrijfsname. 
 
 
Compensatoren aanbrengen 
Bevestig de compensatoren aan 
de moeren van de collectoraan-
sluitingen.  
Controleer eerst of de dichtingen 
aan de bevestigingsmoeren op 
de juiste plaats zitten. 
 
 
Aansluitingen aanbrengen 
Bevestig alle aansluitstukken aan 
de collectoren, zodat de buisaan-
sluitingen  optimaal kunnen ver-
bonden worden. 
Dakopbouw: plaats op de de-
part het kruisstuk  aan de langste 
uiteinden  
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaats de retour  volgens het 
aantal collectoren, diagonaal of 
aan dezelfde zijde. 
 
Ontluchter op collectoren aan-
brengen  
De niet gebruikte aansluiting sluit 
men af met de meegeleverde 
ontluchting stoppen. 
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Montage in het dak 
 
 
Montage collectoren 

1. Zeskantschroef M8x20 
2. Dichting  
 
 
 

Montage collectoren 
 
Gereedschap 
− Sleutel SW 13                   

Steeksleutel SW 30  
− Waterpomptang 
 
Materiaal 
− Collectoren 
− Montagerail boven 
− Schroeven  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Bij het plaatsen veiligheidshand-
schoenen dragen 

− Leg de linker collector  op de 
onderste linkse montage raildeel 
en bevestig deze met 2 zeskant-
schroeven M8x20 en rondelen 
aan de montagerail. 

− Leg de volgende collector op de 
onderste montagerail met ca. 10 
cm afstand van de linkse collec-
tor.  Controleer dat er in iedere 
aansluitmoer een dichting aan-
wezig is . 

− Schuif voorzichtig de collector 
zodat de compensator  mooi 
tegen de aansluitstukken met 
dichtingen aansluit. 

 
 
 

Opgepast: let op de parallelle af-
stand tussen de collectoren. De 
afstand tussen de collectoren moet 
31 mm bedragen . 
 
− Met dit gegeven schroeft men 

de aansluitmoeren aan doormid-
del van een sleutel SW30 of wa-
terpomptang. 

 
Aansluitmoeren voorzichtig in-
eenschroeven 
 
− Leg alle collectoren van de rij 

gelijkmatig in de onderste mon-
tagerail en verbindt alle aansluit-
moeren . Bevestig de collecto-
ren met 2 zeskantschroeven 
M8x20 en rondelen aan de on-
derste montagerail. 
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Ontluchter op collectoren aan-
brengen  
De niet gebruikte aansluiting sluit 
men af met de meegeleverde 
ontluchting stoppen 
 
Ontluchten op het hoogste 
munt of een luchtafscheider 
beneden 
Als er beneden geen luchtaf-
scheider geplaatst wordt, moet 
op het hoogste punt van de in-
stallatie een toegankelijke ont-
luchter met eventueel een lucht-
pot geplaatst worden. 
 
Voeler bevestigen en goed af-
dichten 
Schuif de voeler in de voelerhuls  
en dicht deze af met de meege-
leverde PG-dichting tegen de 
vochtigheid. 
 
Drukproef uitvoeren 
Vul de installatie met water en 
controleer alle verbindingen bij 
een drk van 3,5 bar. 
 
Aansluitingen isoleren  
Isoleer alle verbindingen met de 
meegeleverde isolatiestukken .  

Montage in het dak 
 
 
Aansluiting van de collectoren 
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Montage in het dak 
 
 
Montage afdichting 

Montage tussenrail 
Tussenrail van boven naar bene-
den in de sleuf van de glasprofiel 
schuiven. 
Aanwijzing: indien de montage 
van boven niet mogelijk is, kan 
de tussenrail  van onder naar 
boven ingeschoven worden. Het 
tussenrail dient ook als afstand-
houder. Indien de rail bij het in-
schuiven zou klemmen worden 
de collectoren enkele millimeter 
verschoven.  
Het tussenrail wordt tegen uit-
schuiven op zijn plaats gehouden 
door omliggende voegen . 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevestiging van het bovenste 
L montage rail  
Bevestig de L montagerails met  
2 zeskantschroeven M8x20 en 
rondelen aan de bovenkant van 
de collectoren. 
Voorgeboorde houten afstand-
stukken met een 5 mm houtboor 
voorboren. 3 bevestigingen voor 
2 collectoren + één extrapunt per 
bijkomende collector.  
Bevestig de L montagerail met 
houtvijzen 8x80, rondelen (en 
hout afstandstukken) aan de 
dakspanten. 
Bevestig de collectoren met tel-
kens twee M8x20 schroeven en 
rondelen aan de bovenste mon-
tagerail. 
Draaide beveiligingschroeven 
aan de onderst montage rail 
vast. 
 
 
 

4 Houtschroef 
5 Montagerail boven 
6 Zeskantschroef M8x20 
7 Houten afstandstuk 
 

1 Glaslijst  
2 Tussenplaat 
3 Voegen 



48 

Montage in het dak 
 
Montage afdichtband 
Wandplaat, bovenplaat 

1. Montagerail boven 
2. Glasprofiel 
3. Bovenplaat 
4. Houder 
5. Nagel 60 mm 
6. Houten afstandstuk 
7. Zijplaat 
8. Afdichtband 
9. Nagel 30 mm 
 
Montage van de afdichtband 
Verwijder de beschermfolie van de 
afdichtband. 
De afdichtband gelijkmatig naar 
onder buigen en op de dakpannen 
aandrukken ( met hamersteel het 
profiel van de dakpannen maken) 
 
Opgepast: de afdichtband  zonder 
sterk trekken aandrukken. 
Links en rechts van de uiteinden 
van de afdichtband wordt de hoek 
afgewerkt met een vouw (niet snij-
den) 

Montage van de zijplaat 
(links en rechts) 
De zijplaat schuin houden en de 
kleine uitsparing met dichting in de 
sleuf van het glasprofiel steken. De 
boord moet over de volledige leng-
te in de sleuf inklikken.  Druk voor-
zichtig  de plaat naar onder en zie 
er op toe dat de boord over de vol-
ledige lengte in het glasprofiel zit.
duw de zijplaat tot ze op het latten-
raam rust.  Nagel de houder aan 
de zijplaat door deze tezamen te 
drukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage van de bovenplaat 
Aan de bovenplaat  bevind zich 
een U U-vormig profiel. Na monta-
ge omsluit deze het glasprofiel van 
de collector.  
Linker bovenplaat aan het glaspro-
fiel aanbrengen. 
Horizontaal uitlijnen  zodat deze in 
de zijplaat schuift  en gelijk komt 
met het uiteinde van het glasprofiel 
van de collector. 
Andere bovenplaten gelijkmatig 
monteren. 
Maak dat de bovenplaten span-
ningsvrij tegen elkaar stoten. 
Alle bovenplaten met houder en 
nagels van 60 mm bevestigen. 
Wanneer geen pannenlat aanwe-
zig is worden de houten afstand-
stukken gebruikt.  
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Montage in het dak 
 
Montage tussenrail 
L-montage afdichting boven 

Montage afdichting 
De bovenplaten worden aan de 
zijkanten afgedicht met een U-
vormige klemband (10x14 mm). 
 
Begin met de klemband van de 
collector. 
 
De uiteinden van de bovenplaten 
moeten exact nagemaakt wor-
den. 
 
Tussen de platen en de dakpan-
nen wordt een driehoekig 
schuimprofiel  aangebracht wor-
den tegen regen en winddicht-
heid. 
 
De optimale  positie bekomt men 
door de vorm van de dakpannen 
en de dekkingsmaat.  
De dakpannen mogen niet te 
veel op de dichtingband druk-
ken . De luchtspleet tussen het 
dichtingprofiel en de dakpannen 
mogen niet te groot zijn. 
 
Is de juiste positie bekomen, 
wordt het dichtingprofiel aan de 
boven en zijkant van de platen 
gekleefd. 
 
Is de juiste positie bekomen, 
wordt het dichtingprofiel aan de 
boven en zijkant van de platen 
gekleefd. 
 
Plaats de dakpannen zodat deze 
het  driehoekig profiel bedekken. 
 
Kleef  het driehoekig profiel op 
de zijplaten en bovenliggende 
delen. 
 
 

1 Klemband  
2 Driehoekig dichtingprofiel 
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Ingangzetting 
 
 
Drukproef en vullen van de installatie 

Tot de definitieve ingangzetting 
blijven de collectoren afgedekt 
om een oververhitting te vermij-
den en het verbrandingsgevaar 
te minimaliseren. De installatie 
slecht vullen en in dienst stellen 
wanneer er een warmteafname 
voor handen is. 
 
Voordruk van het expansievat 
instellen 
Voordruk in ieder geval voor het 
vullen van de installatie meten en 
instellen 
− De voordruk volgt uit de stati-

sche installatiedruk (vb. stati-
sche hoogte 10 m volgt voor-
druk 1 bar) 

 
Drukproef  
Onmiddellijk na collector, leiding –
en buismontage drukproef uitvoe-
ren: 
− Installatie met water vullen 
− Druk verhogen tot de drukwaar-

de van het veiligheidsventiel, 
controleer daarbij de dichtheid 
van de installatie en de verbin-
dingselementen alsook de ope-
ningsdruk van het veiligheids-
ventiel.  

 
Reinigen van de installatie 
Vooraleer de installatie te vullen, 
moet men alle leidingen van onzui-
verheden door de productie en 
montage reinigen. Zelfs de kleinste 
onreinheden kunnen een kathodi-
sche uitwerking hebben op de gly-
colmengsel en een afbreking be-
werkstelligen. 
− Installatie volledig spoelen tot 

alle onzuiverheden uit de instal-
latie verdwenen zijn 

− Daarna installatie volledig ledi-
gen 

Vullen en spoelen 
De installatie slecht vullen en in 
dienst stellen wanneer er een 
warmteafname voor handen is. 
− Alle afsluiters en ontluchting mo-

gelijkheden openen, in het bij-
zonder de ontluchters aan de 
afsluitdoppen van de collector 
en, indien voorhanden aan de 
luchtpot. 

− Als collectorvloeistof gebruikt 
men uitsluitend  Tyfocor LS. 
Ook in vorstvrije gebieden is het 
af te raden uitsluitend water te 
gebruiken wegens het corrosie-
gevaar.  is niet toxis en fysiolo-
gisch neutraal.                        
Tyfocor LS is een volledig klaar-
gemaakte mengeling en moet 
niet met water of een andere 
vloeistof gemengd worden. 
Richtlijnen volgens de veiligheid 
gegevensblad volgen.  

− De collectorvloeistof met een 
drukpomp via het vul en leeg-
loopventiel in de installatie bren-
gen, daarbij afsluiters en ont-
luchting mogelijkheden sluiten 
van zodra de vloeistof ver-
schijnt. 

− 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 
vulproces en sluit langzaam de 
kranen.                                    
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 ont-
luchter op het hoogste punt van 
de installatie, controleren als de 
installatie compleet luchtvrij is. 
Indien nodig, vorige vulling op-
nieuw uitvoeren.                         
Gezien het gebruik van ontluch-
ters op afstand, moet er in dit 
geval op zijn minst 0,3 cl per 
meter ontluchtingsbuis van 6 
mm afgelaten 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.  

 

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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Ingangzetting 
 
 
Pomp en regelaar van de zonne-installatie 

Ingangzetting van pomp en re-
gelaar  
Lees vooraf de betreffende hand-
leidingen 
− Controleer de bij indienstneming 

de uitgelezen temperaturen met 
de realiteit. 

− Werking pomp en regelaar in 
zonnekring controleren 

− Pomp, regelaar en indien nodig 
de debietregelaar op de hydrau-
lische installatie afstemmen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Debietregelaar instellen 
Het debiet moet ingesteld worden 
in functie van de hydraulica. 
Het debiet per collector moet rus-
sen 0,5 en 1,5 l/min liggen. Zie 
hiervoor het hoofdstuk hydraulica 
van het collectorveld. 
 
Het debiet is afhankelijk van werk-
wijze van de collectoren: 
− Bij een laag debiet wordt de 

grootst mogelijke temperatuur-
verschil tussen depart en retour 
bereikt. Dit is enkel zinvol bij het 
gebruik van buffervat met grote 
inhoud 

− Men bekomt een hoger rende-
ment  bij een groot debiet. Dit is 
de optimale werkwijze bij een 
boiler met dubbele warmtewis-
selaar. 

Aansluitend 
− Afdekfolie van de buizen verwij-

deren 
− De goede werking van de instal-

latie controleren 
− Het opstartprotocol invullen 
− Eindgebruiker  wegwijs maken. 
 
 

Debiet    

Aantal collectoren Minimaal debiet 
In l/min  

Gemiddeld debiet  
In l/min  

Maximaal debiet 
In l/min  

1 0,5 1,1 1,5 

2 1 2,2 3 

3 1,5 3,3 4,5 

4 2 4,4 6 

5 2,5 5,5 7,5 

6 3 6,6 9 

7 3,5 7,7 10,5 

8 4 8,8 12 

9 4,5 9,9 13,5 

10 5 11 15 
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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                              *  eenzijdige aansluiting 
 
 
 
 
 
 
   1 boiler           2 boilers           2 boilers         2 boilers             *  diagonale aansluiting 
 
 
 
 
 
    3 boilers                  3 boilers             3 boilers                     *  schema volgens handleiding 
                                                                                             S. _____________ Nr. __________________  
2 collectoren parallel                                                           
                                                                                        *  andere 
                                                                                  (schema hieronder specificeren) 
 
 
 
   1 boiler                 2 tot 3 boilers met   2 tot 3 boilers met 
                                 doorgangsventiel    doorgangsventiel 
 
Aansluitschema’s voor zonne-installaties 
 

W 
+90° 

O 
-90° 

S 
0° 

N 

Ingangzetting 
 
 
Ingangzetting protocol  

α = ________
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Ingangzetting 
 
 
Controle , vullen, instructies 

Controle op montage O.K. Opmerking 

Alle installatiecomponenten juist gedimensioneerd   

Collectoren beveiligd tegen storm en sneeuwlast   

Leidingen zonnekring met equipotentiaal verbonden   

Veiligheidsdakhaken aangebracht   

Leidingen en aansluitingen temperatuur en UV bestand geïsoleerd   

Constante ontluchting van de zonnekring en beveiligd tegen stoom   

Afblaasleiding aan veiligheidsventiel van zonnekring geïnstalleerd   

Expansievat onder niveau afblaasleiding opgesteld   

Thermisch mengventiel aanwezig   

Vullen en indienstname van de installatie   

Voordruk in expansievat ingesteld   

Zonnekring gespoeld met water volledig gespoeld   

Drukproef zonnekring (incl. lekcontrole van verbindingen en lassen, 
Controle van het veiligheidsventiel, stoppen aan afsluitkranen en 
vul/aflaatkranen getest  

  

Dichtheid van de afsluitkranen en terugslagklep vulset testen   

Installatie met collectorvloeistof Tyfocor LS gevuld   

Installatie luchtvrij gespoeld   

Pomp, boilerwarmtewisselaar en collector ontlucht   

Ontluchter gesloten   

Vul/aflaatkraan gesloten   

Protech anode in de boiler controleren   

Zelfklever “Wärmeträgermedium” op de vulinrichting aangebracht   

Installatie beschrijving en eventuele schematische tekeningen bijge-
voegd 
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Ingangzetting 
 
 
Controle , vullen, instructies 

Nazicht van het regelsysteem O.K. Opmerking 

Temperatuurvoelers tonen realistische waarden   

Pomp loopt en er is stroming (debietmeting)   

Debiet :    

Zonnekring en boiler worden warm   

Temperatuurverschil tussen vertrek en retour   :                             °C 
 

  

Pomp zonnekring wordt afgeschakeld bij  :                                     °C 
 

  

Instellingen regelaar gemakt en getest    

Instructies    

De eindgebruiker wordt als volgt onderricht:   

Basiswerking en bediening van de zonneregelaar inclusief sanitaire 
pomp 

  

Functie en bediening van de naverwarming   

Bediening van de ontluchter   

Functie van de beschermingsanode van de boiler   

Uitleg van de collectorvloeistof / overhandigen rest Tyfocor LS   

Controle van de installatie door de eindgebruiker   

Onderhoudsinterval/onderhoudscontract   

Overhandigen van de productbegeleidende handleidingen   
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Ingangzetting 
 
 
Controle , werking, onderhoud 

Richtlijnen voor het gebruik van 
de installatie  
De zonne-installatie SOLATRON 
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 re-

geling uw vakman zo snel mo-
gelijk verwittigen. In beide geval-
len bestaat het gevaar op scha-
de in de installatie 

 
Controle van de installatie door 
de gebruiker 
De normale werking van de instal-
latie moet in het begin regelmatig 
gecontroleerd worden en nadien 
twee maal per jaarvolgende pun-
ten: 
− Systeemdruk voldoende 
− Zonneboiler wordt bij zonne-

schijn warm 
− Collector s’nachts koud 
− Temperatuur uitlezing normaal 
− Collectorvloeistof in kijkglas hel-

der 
 
 

Controle van de installatiedoor 
de professionele vakman: 
 
Controle de eerste twee of drie 
weken na ingangzetting: 
− ontluchten zonnekring  
− Installatiedruk controleren 
− Controleer of er zich afblaas-

vocht in het opvangvat onder 
het veiligheidsventiel  bevindt 

− Vragen aan de gebruiker of de 
installatie naar behoren werkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Controle van de installatie in ge-
regelde tijden 
De zonne-installatie SOLATRON 
moet, buiten de controle van de 
gebruiker, regelmatig door een ge-
autoriseerde vakman gecontro-
leerd worden op basis van het on-
derhoudsprotocol:  
− De eenvoudige drinkwaterinstal-

laties in woningen moeten na 5 
jaar een eerste maal en daarna 
om de 2 jaar  van een vakman 
gecontroleerd worden 

− Complexe installaties moeten 
alle 2 jaar  van een vakman ge-
controleerd worden  

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

 
De noodzakelijke  onderhouds-
beurt van de installatie wordt bij de 
ingangzetting 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. 
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Storing  oorzaak oplossing 

Systeemdruk is ge-
zakt 

Systeem is ondicht 
 
Lucht in installatie 
 
Voordruk in expansievat te hoog 
 
 

− Ondichte oorzaak zoeken, afdichten, met 
Tyfocor LS bijvullen, ontluchten 

− Installatie ontluchten, luchtvrij spoelen, in-
stallatiedruk instellen 

− Voordruk in expansievat bijstellen, door in-
stallatie te ledigen voordruk te meten en op 
de statische installatiedruk instellen, installa-
tie vullen en ontluchten  

Zonneboiler wordt 
bij zonneschijn niet 
warm 

Pomp defect 
 
Temperatuurvoeler defect of foutief 
aangebracht 
 
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 
aangebracht 
 
Indien aanwezig, zonnesensor defect 
 
In zeer warme nachten: 
“maneschijneffect” 
 

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

sensor, in koude nachten treed dit verschijn-
sel niet op 

Temperatuur afle-
zing onzinnig of 
geen aflezing 

Temperatuurvoeler defect of foutief 
aangebracht 
 
Zonneregelaar defect 

− Vernieuwen , of correct aanbrengen 
 
− Vernieuwen  

Collectorvloeistof 
sterk veroudert 

Indien kort na ingebruikname te wijten 
aan mogelijke installatiefouten, zoals: 
− Foute dimentionering van de com-

ponenten 
 
− Te geringe warmteafname 
 
− Foutieve buisleidingbepaling 
 
− Foutieve montage van collectoren 

(90° gedraaid) 
 
− Defecte zonneregelaar 
 
− Residu in de installatie 
 
− Normaal verschijnsel na 5 jaar ge-

bruik 

− Installatiefout opheffen, herstellen 
 
− Oude collectorvloeistof volledig aflaten  en 

correct vernietigen, Installatie goed met wa-
ter spoelen; installatie met nieuwe  Tyfocor 
LS vullen, ontluchten 

Storing - Oorzaak - oplossing 
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Onderhoudsprotocol  

De SOLATRON zonne-installatie van 
 ___________________________________________________________________________  
(naam, adres, tel. Gebruiker) 
Plaats van de installatie: ________________________________________________________________  
Geïnstalleerd op _______________________________ indienstelling op __________________________  

Vragen aan de gebruiker of de installatie naar behoren werkt   

Zonneboiler wordt bij zonneschijn warm   

Collector s’nachts koud   

Zonnekring   

afblaasvocht in het opvangvat    

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

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

Debiet in zonnekring: …..l/min   

Circulatiepomp werkt in alle drie de snelheden   

Visuele controle leidingen en uitrusting   

Visuele controle van buisisolatie   

Collectorvloeistof    

Optische controle en reuk   

PH-waarde :             ……………………………...   

Vorstbeveiliging :     ……….………………………°C   

Zonneboiler   

Bescherming anti corrosie intact   

Zonneregeling   

Werking circulatiepomp aan/uit/automatisch   

Temperatuurwaarden alle voelers   

Controleer instelling regelaar   

Circulatie, werking circulator, instelling   

Naverwarming door ketel : wordt de gewenste temperatuur bereikt   

Zonnecollector    

Visuele controle collector   

Controle bevestiging collector en beschermt tegen storm 
Dak inbouw : is de omkadering dicht 

  

Volgende maatregelen te nemen _________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 
Datum: ___________________  
Handtekening   
 
 __________________________________________  _  _______________________________________  
Technieker                                                                                               eindgebruiker 
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