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Geachte gebruiker, 
 
we willen U bedanken voor Uw voorkeur voor een ELCO-KLOCKNER SOLATRON systeem.  
We zijn er zeker van dat we een product hebben geleverd dat met maximale zorg werd samengesteld. Dit in-
structieboekje werd geschreven om U voor te lichten en raad te geven bij het gebruik en het onderhoud van Uw 
zonne-installatie, zodat U zoveel mogelijk profijt kunt hebben van zijn kwaliteiten. 
 
Onze bevoegde technische dienst staat geheel tot Uw beschikking voor verdere informatie. 
Hoogachtend, 
 
 
ELCO-MAT N.V. 
 
 

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

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

bruik 
− Foutieve montage of inbrengen van 

vreemde onderdelen 
− Indienstnemening van een niet ge-

vulde installatie 
− Installatie meerdere dagen zonder 

vulling laten  
− De installatie laten werken met een 

overdruk  
− Gebruik van een niet toegelaten 

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

stallatie  
− De werking van de installatie bin-

nen de prestatiegegevens 
 
 
BELANGRIJK 
Lees deze handleiding aandachtig 
door. Bewaar dit boekje zorgvuldig, 
opdat het later geraadpleegd kan 
worden. Bewaar de andere handlei-
dingen die met het apparaat zijn bij-
geleverd aangezien zij nuttig kunnen 
zijn voor de installateur zowel als voor 
ons erkend personeel. 

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

Deze handleiding dient steeds bij 
de installatie, op een goed zichtba-
re plaats, aanwezig te zijn.  
Na de ingangzetting dient het in-
dienststelling protocol te allen tij-
de bij de installatie te blijven 

Overzicht  
 
 
Algemene richtlijnen 
Bestemming 
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Richtlijnen, normen, en voorschriften 
 

 

 
          

 
 

                           

 

 
                               
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

  

 
 
 

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 
 
 

Peeters
MontageInstallatie, opstelling, elektrischeaansluiting zijn uit te voeren door een erkend vakman.Hij draagt de verantwoordelijkheidvoor een vakkundige uitvoering eningangzetting.

Peeters
Werking− Installatie bij zonne-instralingniet uitschakelen− Installatie regelmatig controleren.TerugnameNa gebruik kunnen de collectoren aan de firma ELCOKLÖCKNER/ ELCOTHERM /ELCO teruggegeven worden.Alle onderdelen van de collectorenzijn recycleerbaar en wordenvolgens de regels uiteengenomen.Kosten voor demontage en transport worden niet ten onze laste.

Peeters
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Productbeschrijving 
 
 
Zonnesysteem SOLATRON 

Peeters
VorstbeveiligingHet verwarmingsmedium in de boilerkring bestaat uit een water glycol mengsel.Wij vragen enkel Tyfocor L (is reeds voorgemengd) te gebruikenom de waarborg te laten gelden.Bij het jaarlijks onderhoud dient eencontrole uitgevoerd te worden om de juiste verhouding van het mengsel water/glycol 55/45% na te gaan. (Min.-25°C)Veiligheidscomponenten• Veiligheidsgroep met druk meter:controleer of er druk aanwezig is( 0,5 bar + statische hoogte)• Oververhitting is uitgesloten dankzij het gebruik van de Memory metaalveer in de condensor.• Taco-setter : Controleer of er debiet aanwezig is.Beveiliging tegen brandwondenOm te hoge watertemperaturen aanhet aftappunt en brandwonden tevoorkomen moet een thermischemenger worden geïnstalleerd op dewarmwaterleiding.

Peeters
CollectorDe collectorvloeistof Tyfocor LSis niet toxis en fysiologisch neutraal.Dankzij de hoge temperatuurweerstand en goede antivorsteigenschappen is dit productoptimaal om te gebruiken inhoogrendement collectoren. Vooreen lange houdbaarheid van decollectorvloeistof is een goedespoelbeurt van de zonne kringnoodzakelijk voor het vullen vande installatie met de collectorvloeistof.

Peeters
De boiler dient zo groot gekozen te worden, zodat een korte periode slecht weer,overbrugt kan worden. Het bovenstedeel van de boiler kan door middel van een andere warmtebron verwarmt worden, zodat altijd voldoende warm water voor handen is. Het onderste deel van de boiler wordt enkel door de zon opgewarmd.

Peeters

Peeters
In de zonneboiler wordt het warm water tot het gebruik ervan opgeslagen.

Peeters

Peeters
Met het expansievat worden detemperatuurafhankelijke uitzettingenvan de collectorvloeistof opgevangen.Het dient voldoende grootgedimensioneerd te zijn, om te vermijden dat de collectorvloeistof via het veiligheidsventiel zou ontsnappen, ook wanneer door eencollector stilstand de collectorvloeistof door een gebrek aan warmteafname in gas wordt omgezet. Het frame maakt een eenvoudigemontage van de collectoren mogelijk.Voor de verschillende daken zijn specifieke bevestigingen ter beschikking. De collectorvloeistof wordt doormiddel van een zonnepomp doorhet zonnecircuit gepomt en transporteert de warmte van de collectoren naar de boiler. Daar wordt deze warmte via een warmtewisselaar aan het sanitair water afgegeven.Een antivries product toegevoegdaan de collectorvloeistof, zodat deinstallatie in de winter niet kan bevriezen en de vorstschade uitgesloten wordt. De niet giftige en fysiologisch inerte collectorvloeistof is bestand tegen enorme temperatuurverschillen gaan van –30°C tot 200°C tilstandtemperatuur.

Peeters
OververhittingbeveiligingDe oververhittingbeveiliging is eenveiligheidsmaatregel ter beschermingvan de installatie in noodgevallen bvb.Stroomuitval,echter geen regeling.Warmte overschot moet hydraulischuit de collector afgevoerd worden.
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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 

Walraven
De productie van SWW mbv zonne-energie wordt berekend op volgende wijze. 2/3 Van het volume wordt opgewarmd door de zonnepanelen.  1/3 Van het volume wordt opgewarmd door een externe warmtebron ( CV-Installatie of Elektrische weerstand)
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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) 
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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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1. Afzonderlijke functies 
2. Temperatuurweergave 
3. Toetsen voor de instelling   
van de temperatuur 
4. Controletoets 
5. Vorstbeveiligingstempe-
ratuur toets(niet zichtbaar) 
6. Weergave pompstatus 

Bediening regelaar SMT 100 
 
Productbeschrijving 
Basisinstelling 

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

- de collectortemperatuur 
- het temperatuurverschil ∆T 
- de boilertemperatuur 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hulpthermostaat 
De regelaar biedt de mogelijkheid om met de 
boilervoeler  T  een bijkomende verwarming 
voor de verhoging van de temperatuur te acti-
veren, een tweede boiler te laden of de over-
tollige warmte naar een andere kringloop over 
te brengen. Deze functie met een afzonderlij-
ke voeler en een uitgangsrelais AUX wordt 
onafhankelijk van de pompsturing bediend, 
Is de boilertemperatuur  T  lager dan de inge-
stelde thermostaatwaarde TT, dan wordt de 
uitgang AUX1 geactiveerd. Wordt de boiler-
temperatuur  T  hoger dan de ingestelde 
waarde TT (vooraf ingestelde waarde: 45° C), 
dan wordt de uitgang AUX2 geactiveerd.  
 
Vorstbeveiliging 
Voor de bescherming van de zonne-installatie 
is de regelaar met een vorstbeveiliging uitge-
rust. Als de collectorvoeler een temperatuur 
meet die lager is dan –25° C, dan wordt de 
pomp geactiveerd om het waterglycolmengsel 
door het systeem te laten circuleren. Sys-
teemdefecten ingevolge het vervriezen van 
het warmtedraagmiddel worden hierdoor voor-
komen. De minimale systeemtemperatuur 
(TF) is vooraf ingesteld op –25° C. Deze 
waarde kan in de programmeermodus worden 
gewijzigd.  
In normale gevallen wordt de vorstbeveiliging 
tot –25° C gewaarborgd door een voldoende 
concentratie van het waterglycolmengsel 
(55% water, 45% glycol).  
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Weergave van de collectortempe-
ratuur 
Wanneer de regelaar wordt inge-
schakeld, start een routineprocedu-
re die ongeveer 3 seconden duurt 
en met 2 signalen eindigt. Na de 
inschakeling toont het toestel de 
collectortemperatuur. Op de tempe-
ratuurweergave ziet u een ‘punt’. 
De regelaar bevindt zich in de 
weergavemodus.  
LED naast: 

 
functieweergave brandt. 
 
toets indrukken 

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

 
toets indrukken tot LED 
naast de  
functietoets brandt.  

 
Weergave van de actuele Delta T 
temperatuur 

 
toets indrukken tot LED 
naast de 
functietoets brandt.  

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

toets 8 sec. ingedrukt hou-
den. 

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

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

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

C 

Bediening 
 
 
Programmering van de regelaar 

T 

S 

S 

C 

S 

S 

S 

Instelling van de maximum  
boilertemperatuur 

 
toets indrukken  
functieweergave flikkert.  

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

toetsen indrukken voor de 
instelling van de gewenste  

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

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

 
Controle van de ingevoerde waarde 
 

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

 
Activering van de toetsvergrende-
ling – weergavemodus instellen 

 
toets 8sec. ingedrukt houden 

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

 
toetsen samen indrukken 
 

Pomp wordt manueel ingeschakeld.  
 
toetsen loslaten 
 

Pomp wordt teruggeschakeld naar 
automatisch bedrijf.  

Inschakeltemperatuur voor de 
activering van het hulprelais 

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

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

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

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

 
toets indrukken  
functieweergave flikkert.  

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

toetsen indrukken voor de 
instelling van de vereiste  

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

toets indrukken 
voor de bevestiging van de 
ingevoerde waarde.  
 

T 
S 

S 

∆T 

S 
C 

S 

∆T 

S 
C 

S 

S 

S 
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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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ELCO-MAT N.V. 

 
Research Park 

 
Pontbeeklaan 53 

 
1731ZELLIK 

 
TEL. : 02/463.19.05 
FAX  : 02/463.17.05 




