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Inhoud  

Installatie 
De installatie van het  zonne-energie systeem SOLATRON moet als volgt worden uitgevoerd: 
 
Planning van de installatie 
• Dimensionering van collectorveld, warmteboiler, leidingen en expansievat 
• Bepaling van montageplaats en leidingtraject  
 
Installatie van het zonne-energiecircuit zoals in de bedrijfshandleidingen is voorgeschreven 
• Installatie van warmteboilers; pompgroep en expansievat 
• Aanleg van de leidingen tot aan de collectormontageplaats 
• Montage van de zonne-energie regelaar  
 
Montage van de collectoren 
• Montage van het bevestigingssysteem aan het gebouw 
• Voorbereiden van de collectoren 
• Montage van de collectoren 
• Aansluiting van de collectoren 
• Druktest 
• Indak: plaatbevestiging aanbrengen 
 
Ingebruikneming 
• Ingebruikneming aan de hand van de ingebruiknemingsbeschrijving 
• Instructie van de gebruiker  
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Richtlijnen, normen en voorschriften  

Aanvullende voorschriften voor  
Oostenrijk  
• ÖNORM B 3800-1 tot  
 4 brandverhouding van  
 bouwstoffen en bouwelementen 
• ÖNORM B 8131  
 Gesloten waterverwarmingen -  
 Veiligheids-, uitvoerings- en  
 testbepalingen 
• ÖNORM H 5150-1 Planning van  
 centrale verwarmingsinstallaties -  
 berekening 
• ÖNORM H 5195-1 Preventie van  
 schade door corrosie en  
 steenvorming in gesloten  
 warmwaterverwarmingsinstallaties  
 met bedrijfstemperatuur tot  
 max. 100°C 
• ÖNORM M 7700 Zonne-energie –  
 benaming en definities  
• ÖNORM M 7701 VOOR- 
 BEREIDING zonnetechnische  
 installaties - benaderingsprocedure 
 voor de bepaling van vlakke  
 collectoren in warmwater- 
 bereidingsinstallaties 
• ÖNORM M 7710 vlakke collectoren 
 voor het gebruik van zonne-energie 
 – technische eisen en testen 
• ÖNORM M 7826 Solderen van  
 koperen buizen voor installatie- 
 doeleinden 
• BGBI.Nr. 57/1965 Wet betr.  
 elektrotechniek - ETG in de  
 telkens geldende versie 
• ÖNORM B 4013 Veronderstelde  
 belasting in het bouwbedrijf –  
 sneeuw- en ijsbelasting 
• ÖNORM B 4014 - 1  
 Veronderstelde belasting in het  
 bouwbedrijf – Statische wind- 
 krachten 
• ÖNORM M 7510-1 
 Richtlijnen voor het testen van  
 verwarmingsinstallaties - principes 
• ÖNORM M 7580 warmte-isolatie  
 van verwarmingsinstallaties –  
 eisen, bewijzen, rekenprocedures  
 

Bepalingen 
Voor een betrouwbaar en milieuvrien- 
delijke gebruik moet u rekening houden  
met alle geldende normen, regels en  
richtlijnen. Vooral die hieronder staan  
vermeld. 
 
• EN 12975- 1 en 2 
 Algemene criteria en testen voor  
 collectoren 
• EN 12976 - 1 en 2 
 Algemene criteria en testen voor  
 geprefabriceerde installaties 
• ENV 1991-2-3-4 
 Principes van de planning van de  
 draagconstructie en de invloed op  
 draagconstructies – sneeuw- en  
 windbelasting 
• DIN EN 516 – installaties om het  
 dak te betreden 
• EN 517 Veiligheidsdakhaken  
 
Extra voorschriften voor Duitsland 
• EnEV – Isolatie van leidingen 
• StoomKV – Verordening  
 stoomketelinstallaties 
• DIN 1055 – Berekende belasting  
 voor gebouwen deel 1 - 5 
• DIN 18338 – Dakbedekkings- en  
 dakafdichtingswerkzaamheden 
• DIN 18339 - Loodgieterswerk 
• DIN 18451 - Steigerwerk- 
 zaamheden 
• DIN VDE 0185 — Bliksembe- 
 veiliging  
 
Aanvullende voorschriften  
Zwitserland: windbelastingberekening  
dakbelasting en bevestiging (conform  
SIA 160) 
• Richtlijnen SVGW 
• Kantonnale en plaatselijke  
 voorschriften van de brandweer 
• Brandpreventievoorschriften voor  
 de VKF 
• Richtlijnen SWKI 93-1 "Veilig- 
 heidstechnische installaties voor  
 verwarmingsinstallaties  
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Voorschriften  

Transport / Opslag  
• Collectoren niet met de glaskant  
 naar beneden leggen en  
 transporteren 
• Collectoren niet op de smalle kant  
 zetten of transporteren 
• Collectoren tot aan de uiteindelijke  
 montageplaats, ter bescherming  
 tegen beschadiging in de  
 verpakking laten  
• Collectoren bij het transport niet  
 aan de collectorsteun dragen 
• Collectorachterkant niet op oneffen  
 ondergrond leggen 
• Collectoren op stofvrije en droge  
 plaatsen tijdelijk opslaan  
• Collectoren tot aan de  
 ingebruikneming altijd aan  
 glaszijde afdekken 
 
Aarding en bliksembeveiliging 
De metalen leidingen van het zonne- 
energiecircuit moeten via een  
groen/gele geleider van min. 16 mm2  

Cu (H07 V-U resp. R) met de hoofd- 
potentiaalcompensatierail worden  
verbonden. Is een bliksembeveiligings- 
installatie aanwezig, kunnen de  
collectoren er ook bij betrokken  
worden. Een aarding kan anders ook  
via een aardingsstaaf plaatsvinden.  
De aardingsleiding moet buiten aan het  
huis worden bevestigd. De aarddraad  
moet bovendien met de hoofdpotentiaal- 
compensatierail via een leiding met  
dezelfde doorsnede worden verbonden. 
 

Montage 
De montage en de eerste ingebruik- 
neming mag slechts door een erkende  
vakman worden uitgevoerd. Deze zorgt  
voor een correcte installatie en  
ingebruikneming. 
 
De montagesystemen zijn tot sneeuw- 
belastingszone III, 700m boven NN en  
windbelastingzone II getest. 
Bij hogere belastingen moet door de  
installateur een berekening en  
eventueel een versterking van het  
systeem door extra componenten  
plaatsvinden.  
 
Werking 
• Installatie niet uitschakelen  
 wanneer de zon erin schijnt! 
• Installatie regelmatig controleren  
 
Terugneming 
Na gebruik kunnen de collectoren aan  
ELCO worden teruggegeven.  
Alle materialen van de collector kunnen  
worden gerecycled en worden naar  
behoren als afval verwijderd. 
Kosten die in dit verband ontstaan voor  
demontage en transport worden niet  
aanvaard. 

Toelichtingen m.b.t. tot onze  
garantievoorwaarden 
Op schade die door volgende oorzaken  
ontstaat, is onze garantie niet van  
toepassing:  
• Verkeerd of ondeskundig gebruik 
• Verkeerde montage resp.  
 ingebruikneming door koper of  
 derden, en bovendien het  
 gebruiken van onderdelen die  
 van vreemde herkomst zijn. 
• Ingebruikneming van de installatie  
 resp. van de collector in ongevulde  
 toestand 
• Bijhouden van de ongevulde  
 situatie gedurende een aantal  
 dagen  
• Gebruiken van de installatie met  
 verhoogde druk 
• Gebruik van een ander  
 anti-vriesmiddel als Tyfocor LS  
 
Voorwaarden voor de garantie zijn: 
• Een juiste, passende bediening 
• Het gebruik van de installatie  
 volgens de gegevens van de  
 fabriek  
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Productbeschrijving  
  
 
 
Solarsysteem SOLATRON 

Het zonne-energie systeem  
SOLATRON  
de warmwaterbereiding bestaat  
uit volgende componenten:  
• Zonne-energie collectoren 
• Bevestigigingssysteem 
• Warmtedragervloeistof 
• Expansievat 
• Zonne-energie boiler 
• Zonne-energie pomp met  
 doorstroombegrenzer 
• Zonne-energie regelaar met  
 temperatuursensor voor collector  
 en boiler 
• Luchtafscheider, ontluchter,  
 veiligheidsklep en ook diverse 
 kleine onderdelen  
 
Het zonne-energie systeem  
SOLATRON  
kan met passende boiler en  
zonne-energie regelaar ook als  
verwarmingsondersteuning worden  
gebruikt.  

De zonnecollectoren zetten directe  
en diffusie stralingsenergie van de zon  
in warmte om. Bovendien wordt het  
zonlicht door het zwart-blauwe  
absorberende oppervlak geabsorbeerd.  
Hierdoor loopt een regelmatig buis- 
systeem, waardoor de warmte wordt  
afgevoerd. De speciale constructie van  
de collector zorgt ervoor, dat er geen  
ongewenste afgifte van warmte aan  
de omgeving plaatsvindt. 
 
De zonne-energie regelaar bestuurt  
de gehele installatie. Zodra de  
collectoren door instraling van de zon  
warmer worden dan het onderste deel  
van de boiler, wordt de pomp inge- 
schakeld, zodat de warmte naar de  
boiler wordt getransporteerd. Is de  
collectortemperatuur kouder dan de  
boilertemperatuur, schakelt de pomp  
weer af. Om het koken van de boiler te  
vermijden, schakelt de pomp eveneens  
uit, wanneer de boiler geheel tot aan  
de maximaal toegestane temperatuur  
is verwarmd. De werking van de  
installatie verloopt geheel automatisch. 
 
 

Luchtafscheider en handontluchter  
dienen om het zonne-energiecircuit  
vrij te houden van storende lucht- 
blokkades. Alleen zo kan de zonne- 
energie pomp probleemloos  
functioneren.  
 
In de zonne-energie boiler wordt  
het warme water tot aan het gebruik  
opgeslagen. De boiler moet zo groot  
zijn, dat een korte slechtweerperiode  
kan worden overbrugd. Het bovenste  
deel van de boiler kan indien nodig  
door een andere warmtebron worden  
verwarmd, zodat ook bij weer met  
weinig zon er altijd water ter  
beschikking staat. Het onderste deel  
van de boiler wordt alleen door  
zonne-energie verwarmd. 

Met het expansievat worden de tempera- 
tuurafhankelijke uitzettingsschom- 
melingen van de warmtedragervloeistof  
gecompenseerd. Hij is zo groot ge- 
dimensioneerd, dat er geen afdampen  
van de warmtedragervloeistof via de  
veiligheidsklep ontstaat, ook wanneer  
deze bij collectorstilstand vanwege  
ontbrekende warmteafname in de col- 
lector gasvormig wordt. 
 
Het bevestigingssysteem dient voor  
de eenvoudige montage van de  
collectoren. Voor de verschillende daken  
staan telkens passende dakbe- 
vestigingen ter beschikking.  
 
De warmtedragervloeistof wordt met  
behulp van de zonne-energie pomp door  
het zonne-energie  circuit gepompt en  
transporteert de warmte van de col- 
lectoren naar de boiler. Daar wordt die  
via een warmtewisselaar aan het tapwater  
afgegeven. De warmtedragervloeistof is  
voorzien van vorstbescherming,  
zodat de installatie in de winter niet kan  
bevriezen en vorstschade kan oplopen.  
De niet-giftige en fysiologisch ongevaar- 
lijke warmtedragervloeistof is op de  
enorme temperatuurvariaties van  
—30°C tot meer dan 200°C afgestemd. 
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Beschrijving 
Zonnecollector met hoog vermogen,  
getest conform EN 12975 
 
Collectorbehuizing 
• Zelfdragende, weerbestendige  
 collectorbehuizing van een  
 gesloten, waterdichte  
 aluminiumbak 
• Weerbestendige afdichting met  
 goede afvoer van regen 
• Profielgoten voor de plaat- 
 bevestiging bij indakmontage 
• Geïsoleerde buisdoorvoer 
 
Isolatie 
• Hoogwaardige, temperatuur- 
 bestendige en weinig gas  
 afgevende steenwolisolatie 60 mm  
 
Veiligheidsglas voor zonne-energie 
• 3,2 mm dik veiligheidsglas voor  
 zonne-energie 
• (hoogste) hagelveiligheidsklasse 3 
• Energiedoorlaatbaarheid groter   
 91% 
• Een beetje opgeruwd oppervlak  
 reduceert de spiegelwerking  
 
Absorber 
• Aluminiumabsorber over het  
 gehele vlak (koper bij SOLATRON  
 A2.3 Q) met zeer selectieve laag,  
 maakt energieabsorptie mogelijk  
 van 95%, bij minimale afstraal- 
 verliezen van 5% bij 100°C. 
• 10 mm dikke absorberbuizen zijn  
 meandervormig bij laserpuntproces  
 (ultrasoongelast bij SOLATRON  
 A2.3 Q) gelast. Daardoor zeer  
 goed thermisch contact en een  
 optimale warmtegeleiding.  
• Geringe hoeveelheid vloeistof,  
 daardoor wordt snel de werk- 
 temperatuur bereikt. 
 
Hydraulica 
• Vier aansluitingen aan zijkant,  
 daardoor eenvoudige aansluitingen  
 van meer collectoren naast elkaar.  
• Uitvoering A2.3-1 hydraulisch  
 geoptimaliseerd voor zijmontage 
• Uitvoering A2.3Q hydraulisch  
 geoptimaliseerd voor dwars- 
 montage  

Productbeschrijving  
 
  
 
Vlakke collector SOLATRON A 2.3-1 

1 Ontspiegeld 3,2 mm dik veiligheidsglas voor zonne-energie  
2 Weerbestendige aluminium-glasrand met EPDM-afdichting 
3 Volvlakabsorber van zeer selectief bedekt aluminium  
 (koper bij SOLATRON A2.3 Q) 
4 Lasergelaste (ultrasonoor gelast bij SOLATRON A2.3 Q)  
 absorberbuizen in meandervorm, 10mm; 
5 Verzamelbuis, 18 mm 
6 60 mm steenwol-isolatie, temperatuurbestendig, waterafstotend en  
 weinig gas afgevend 
7 Stabiele waterdichte aluminium bak 
8 Vier aansluitingen 3/4"  

 
Collector 

 
SOLATRON 

A 2.3-1 A 2.3Q 
Afmetingen  (LxBxD)      mm 2097 x 1097 x 103 
Collectoroppervlak bruto     m² 2,30 
Apertuuroppervlak      m² 2,0 
Effectief absorberoppervlak    m² 2,0 
Gewicht         kg 40 41 
Vloeistofinhoud       l 1,7 1,9 
Max. toegestane bedrijfsdruk    bar 10 
Aantal aansluitingen 4 
Aansluitingsafmetingen ¾“ 
Aanbevolen doorstromingshoeveelheid l/h 30 – 90 
Montagerichting zijkant dwars 
Minste hellingshoek Opdak 15° 

Indak 30°  
Vermogenskarakteristieken conform  
EN 12975 — 2 betrekking op het apertuuroppervlak 

voor de berekening  
conform DIN V 4701-10 

h0 0,804 0,809  
k1         W/m²K 3,2364   
k2          W/m²K² 0,0117   
Warmtecapaciteit C      kJ/m2k 5,85 6,34 
Stilstandtemperatuur      °C 
IAM 50° 0,94 

194,1   

3,312 
0,0181 

198,0 
0,929 
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Productbeschrijving  
 
  
 
Aansluitset, warmtedragervloeistof, toebehoren  

Aansluitset 
De aansluitset bestaat uit een kruisstuk,  
een aansluitbocht, twee compensatoren  
en twee ontluchtingsstoppen. Door het  
kruisstuk wordt aan de zijkant de  
toolhuls voor de collectorsensor  
geschoven. 
De aansluitingen aan de buizen zijn  
met ¾“ borgringschroefkoppelingen  
uitgevoerd. Deze bieden als metalen  
afdichtingen de hoogste veiligheid voor  
het zonne-energie circuit. 
De blinde stoppen voor de beide niet  
nodige collectoraansluitingen zijn als  
ontluchtingskleppen uitgevoerd, om de  
niet-doorstroomde buiseinden van het  
collectorveld te kunnen ontluchten. 
 
Compensatoren 
De collectoren worden met behulp van  
twee compensatoren met elkaar  
verbonden. De compensatoren  
compenseren thermische spanningen,  
die er tussen verschillende materialen  
altijd zijn. Daardoor zorgen ze voor een  
lange houdbaarheid van de collectoren. 
 

Luchtafscheider/luchtafsluiting 
Voor een storingsvrije functie moet het  
zonne-energie circuit geheel luchtvrij  
zijn. De bij hogere temperaturen  
luchtafgevende luchtblaasjes van de  
luchtvrij gespoelde installatie worden  
in de luchtafscheider verwijderd.  
Bij installatie zonder luchtafscheider  
verzamelt zich de lucht op het hoogste  
punt in een lucht afsluiting en wordt  
daar handmatig verwijderd. 
In het kruisstuk van de aansluitset is  
een luchtafsluiting reeds geïntegreerd.  
 

Dakdoorvoering 
Voor een eenvoudige montage worden  
op het systeem afgestemde dak- 
doorvoeringen aangeboden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warmtedragervloeistof 
De warmtedragervloeistof Tyfocor LS  
is niet toxisch en fysiologisch onge- 
vaarlijk. Met zijn extreem hoge tempera- 
tuurbestendigheid en goede vorstbe- 
stendige eigenschappen is dit product  
voor het gebruik in hoogvermogen- 
collectoren geoptimaliseerd.  
Voor een lange houdbaarheid van de  
warmtedragervloeistof moet het zonne- 
energie circuit voor het vullen met de  
warmtedragervloeistof goed gespoeld  
worden. 
  

  
Tyfocor LS – kant-en-klaar mengsel 
Bescherming tegen koude tot —28°C 

Samenstelling waterige oplossing van 1.2 propyleenglycol  
met corrosie-inhibitoren 

Viscositeit bij 20°C Ca. 5mm²/s 

Dichtheid bij 20°C Ca. 1,030 g/cm³ 

Dampdruk bij 20°C 20 mbar 

Aanwijzingen op het veiligheidsgegevensblad in acht nemen!  

Afdichtingen 
De aansluitingen aan de collectoren  
zijn met zonnebestendige vlakke  
afdichtingen uitgevoerd. De vlakke  
afdichtingen zijn reeds aan de  
collectorsteunen bevestigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isolaties 
Voor alle aan te sluiten delen staan  
passende isolerende delen uit tegen  
hoge temperaturen bestendig  
EPDM-afdichtingsmateriaal ter  
beschikking die met een vulkani- 
serende tape volledig worden  
afgedicht. 
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Productbeschrijving 
 
  

 
Montagesysteem  

Montagesysteem opdak 
Voor de montage buiten de dakbe- 
dekking staat een zeer flexibel en  
stabiel montagesysteem ter beschik- 
king. Tot een last van een kleine  
sneeuwbelastingszone III tot 700 m  
boven NN en windbelastingszone. II  
kan het systeem bij een stabiel  
fundament in principe worden gebruikt.  
Voor hogere belastingseisen kan  
makkelijk een willekeurig grote ver- 
sterking van het systeem door extra  
dakankers, rails en bevestigings- 
elementen plaatsvinden.  
 
Dakankers 
• Voor pannendaken kan gebruik  
 gemaakt worden van de universele  
 dakhaak. Door zijn hoge flexibiliteit  
 kan hij meestal ook bij de bever- 
 staartdakpan of speciale pannen  
 worden gebruikt. De dakhaak  
 wordt direct op de dakspar  
 geschroefd, waardoor er een zeer  
 goede stabiliteit ontstaat. 
• Op het vlakke- of vlakhellende dak  
 wordt een flexibel montageframe  
 geplaatst; de hoek van het frame  
 kan conform de plaatselijke situatie  
 worden ingesteld. Standaard- 
 instelling 45°. 
• Voor gevel, plaat- en eternietdaken  
 zijn er speciale dakbevestigings- 
 elementen zoals stokschroeven,  
 plaatsponningklemmen en  
 leidakhaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montagesysteem indak 
Speciaal voor de dakgeïntegreerde  
montage ontwikkeld, is het indak- 
systeem bij talrijke pannendaken  
eenvoudig en snel te monteren.  
Omdat weersbestendige schroeven  
en nagels helemaal niet nodig zijn,  
ontstaat er een mooi gevormd en  
weerbestendig collectorveld. 
De montage is pas vanaf een  
dakhelling van >30° toegestaan.  
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Configuratie en dimensionering 
 
  
 
Collectoren en boilers  

Afmeting van het collectoroppervlak 
Voor een langjarige storingsvrije  
werking van de zonne-energie  
installatie is een juiste dimensionering  
van het collectoroppervlak van  
beslissende betekenis. Vanwege de  
behoefte aan warmte, de dak- 
helling – en richting en ook de lokale  
zonne-instraling moet telkens  
afzonderlijk een berekening van het  
noodzakelijke collectoroppervlak  
plaatsvinden. 
 
Dimensionering van de zonne- 
energie boiler  
Het gebruik van de zonnecollectoren  
is slechts met een voldoende grote  
zonne-energie boiler toegestaan.  
Te klein gedimensioneerde zonne- 
energie boilers hebben een te per- 
manente temperatuurverhoging in de  
collector tot gevolg en kunnen de  
levensduur ervan verkorten.  
 
Configuratietabel 
Met de hiernaast staande tabel kan  
een schatting van het noodzakelijke  
collectoroppervlak en boilerafmeting  
worden gemaakt, voor zover er sprake  
is van een standaardtoepassing in het  
woongebied. 
Voor een precieze dimensionering  
moet u op de plannings- en bereke- 
ningsmiddelen letten. 
 
Bij afwijkingen van de hier voorgestelde 
configuratie, moet de berekening van  
het ingebruiknameprotocol worden  
toegevoegd.  
Bij grove dimensioneringsfouten  
verliest men elke aanspraak op  
waarborg en garantie.  
 

Tabel om ongeveer de dimensionering van collectoren en boilers te  
kunnen bepalen  

 

 
* Het aantal collectoren is afhankelijk van het warmwatergebruik resp. van de  
 warmwaterbehoefte, van de dakhelling en –uitrichting, en ook van het  
 stralingsaanbod van de zon.  
** Het boilervolume is afhankelijk van de zonne-energie opbrengst en de  
 behoefte aan warmte. 

      
Drinkwaterverwarming 

Drinkwaterverwarming 
en verwarmings- 
ondersteuning  

Personen Warm- 
water  

behoefte  
(45°C)  

 
in l 

Aantal*  
van de  

collectoren 
 
 
k 

Minimum- 
volume** 
zonne- 
energie  
boiler 

boilers in l 

Aantal* 
collectoren  

Minimum- 
volume** 
zonne- 
energie  
boiler 

boilers in l 
n ~ (40 – 90 ) * 

n 
~ 0,7 * n = 

k 
~ 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 
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Configuratie en dimensionering 
 
  

 
Leidingen  

Materiaal 
De leidingen van het zonne-energie- 
circuit moeten conform EN 12975 met  
een voor zonne-energie installaties  
toegestaan materiaal worden uit- 
gevoerd. Aanbevolen wordt het gebruik  
van koper of roestvrij stalen buizen met  
metalen afdichtende verbindingen.  
Soldeerverbindingen moeten in  
hardsoldeer worden uitgevoerd. 
 
Voor de gebruikte materialen en ver- 
bindingen moet een temperatuur- 
bestendigheid tot een temperatuur van  
200°C gegarandeerd zijn alsmede een  
bestendigheid t.o.v. het warmtedrager- 
medium enerzijds en weersinvloeden  
anderzijds. 
 
Bij een beschadiging van de collector  
door ongeschikte buizen vervalt elke  
aanspraak op garantie. 
 
Dimensionering 
De noodzakelijke diameter van buizen  
wordt aan de hand van de hiernaast  
staande tabel bepaald.  
Bij grotere installaties resp. grotere  
totale lengte van buizen moeten de  
afmetingen van de buizen en buis- 
weerstand berekend en op de  
configuratie van de circulatiepomp  
worden afgestemd.  
 

Koper   Edelstaal-  
golfbuis  

Aantal collectoren  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DN 10   x x x x             

DN 13 DN 16 x x x x x x x x     

DN 16 DN 20         x x x x x x 

DN 20 DN 25                 x x 

  

Koper   Edelstaal-  
golfbuis  

Aantal collectoren  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

DN 16 DN 20 x x                 

DN 20 DN 25 x x x x x x x x     

DN 25       x x x x x x x x 
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Configuratie en dimensionering 
 
  

 
Expansievat  

Uitzettings- 
volume in liter  3–10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 

5 14 14 14 15 15 16 
6 15 16 16 16 17 17 
7 17 17 18 18 19 19 
8 19 19 20 20 21 21 
9 20 21 21 22 22 23 
10 22 22 23 24 24 25 

11 23 24 25 25 26 27 
12 25 26 26 27 28 29 
13 27 27 28 29 30 31 
14 28 29 30 31 32 32 
15 30 31 32 32 33 34 
16 32 32 33 34 35 36 
17 33 34 35 36 37 38 
18 35 36 37 38 39 40 
19 37 38 39 40 41 42 
20 38 39 40 41 43 44 
21 40 41 42 43 44 46 
22 42 43 44 45 46 48 
23 43 44 45 47 48 49 
24 45 46 47 48 50 51 
25 46 48 49 50 52 53 
26 48 49 51 52 54 55 
27 50 51 52 54 55 57 
28 51 53 54 56 57 59 
29 53 54 56 57 59 61 
30 55 56 58 59 61 63 
31 56 58 59 61 63 64 
32 58 59 61 63 64 66 
33 60 61 63 64 66 68 
34 61 63 64 66 68 70 
35 63 64 66 68 70 72 
36 64 66 68 70 72 74 
37 66 68 70 72 74 76 
38 68 70 71 73 75 78 
39 69 71 73 75 77 80 
40 71 73 75 77 79 81 
41 73 75 77 79 81 83 
42 74 76 78 80 83 85 
43 76 78 80 82 85 87 
44 78 80 82 84 86 89 
45 79 81 84 86 88 91 
46 81 83 85 88 90 93 
47 83 85 87 89 92 95 
48 84 86 89 91 94 96 
49 86 88 90 93 96 98 
50 87 90 92 95 97 100 

Installatiehoogte in meter 

Aanduiding  Binnendiameter (mm) Inhoud (l/m) 
Cu 10 x 1 8 0,05 
Cu 12 x 1 10 0,079 
Cu 15 x 1 13 0,133 
Cu 18 x 1 16 0,201 
Cu 22 x 1 20 0,314 
Cu 28 x 1 26 0,531 
Cu 28 x 1,5 25 0,491 

Collector  Inhoud in liters  
SOLATRON® A 2.3 1,7 
SOLATRON® A 2.3 Q 1,9 

Boilers  Inhoud in liters  
VISTRON® 300 C.EZM 9 
VISTRON® 400 C.EZM 15 
VISTRON® 500 C.EZM 19 
VISTRON® ÖKO PLUS 300 C.EZM 9 
VISTRON® ÖKO PLUS 400 C.EZM 15 
VISTRON® ÖKO PLUS 500 C.EZM 19 
VISTRON® ÖKO PLUS 750 C.EZM 19 
VISTRON® 750 LC 0,8 
VISTRON® 1000 LC 0,8 
Warmtewisselaar met geribde buis 1 m2  
Warmtewisselaar met geribde buis 3 m2  

Basis voor de berekening van de tabel is: 
VMAGmin = (VD+VV) * (pe+1) / (pe – pa) 

Voorbeeld: 
8 m2 collectoroppervlak met SOLATRON® A 2.3 
 
Vcoll (Collectorinhoud):  Vkoll = 6,8 l (1,7 l/Module = 4 x 1,7 l) 
Vr (Aansluitleiding):   Vr = 0,628 l (beide zijden 1 m, DN 18 =  
      2 x 0,402) 
VA (Aansluitleiding):   Collectorvolume = 6,8 l 
      Leidingvolume = 6,03 l 
      (30 m leiding DN 18 = 30 x 0,201) 
       warmtewisselaarvolume = 19 l 
      (VISTRON® 500 C.EZM) 
      VA = 31,83 l 
 
VD = Vcoll + Vr + (e * Va) 
VD = 6,8 l + 0,402 l + (0,085 * 31,83 l) 
VD = 9,9 l (Uitzettingsvolume) 
 
Bij een installatiehoogte van 12 meter is daarvoor een  
expansievatafmeting nodig van 23 l. 
Hier zou een MAG 25 l gebruikt moeten worden. 

De basis voor de tabel is een veiligheidsklep met een 
activeringsdruk van 6 bar, een installatiedruk van pstat 
+ 0,5 bar en het uitzettingsvolume van de geïnstalleerde 
zonne-energie installatie. 
Het uitzettingsvolume blijkt uit het collectorvolume, het 
volume van de aansluitleiding en het installatievolume 
vermenigvuldigd met het uitzettingscoëfficiënt van de 
zonne-energie vloeistof. 

Vcoll = Collectorvolume  
VA  =  Installatievolume  
Vr  = Volume aansluitleiding  
VD  = Uitzettingsvolume  
VV = Vloeistofpatroon MAG (0,5 % van het  
  installatievolume, echter tenminste 3 l) 
e  = Uitzettingscoëfficiënt van de zonne-energie vloeistof  
  (0,085 bij vultemperatuur 10° en maximale  
  temperatuur van 130°)  
pstat = Installatiehoogte in m* 0,1 bar/m 
pa  = Installatievuldruk (0,5 bar + pstat) 
pe  = Installatiedruk (Activeringsdruk SV — 10 %)  
 

Om de volgende tabel te kunnen gebruiken, moet het uitzettings- 
volume VD worden berekend:  
VD = Vcoll + Vr + (e * Va) 
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Hydraulica van het zonne-energie circuit  
 
 
  

 

WW

VL

RL

Z

VL

RL

KW

VISTRON

MAG

LA

TSR 1

TSP 1

LOGON SOL

TC 1

SuB

SuB

DR

P1

SV

TWM 

VL Toevoerleiding 

RL Retour 

Z Circulatie 

WW Warm water 

KW Koud water 

TWM Thermische warmwater-
menger 

 Toebehoren 
Verbrandingsbescherming 

DR Doorstroomregelklep  

SV Veiligheidsventiel 

SuB Spoel- en vulsysteem 

LA Luchtafscheider 

TC 1 Collectorsensor 

TSP 1 Opslagsensor optioneel (toebehoren) 

TSR 1 Retoursensor 

P 1 Zonnecircuitpomp 1 

MAG Expansievat 
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Hydraulica van het collectorveld  
 
  

 
 

Collectoren naast elkaar parallel  
geschakeld 
De collectoren SOLATRON A 2.3-1  
en A 2.3Q zijn voor een eenvoudige  
montage naast elkaar van vier  
zijwaartse aansluitingen voorzien.  
Tot aan 10 collectoren kunnen zo direct  
parallel worden geschakeld. Bij een  
groter aantal collectoren moet het  
hydraulische relais naar aanleiding  
van de circulatiepomp aan de hand  
van de weerstandswaarden worden  
berekend. 
 
Bij installaties tot maximaal 5 collec- 
toren kan afgezien worden van een  
relais conform Tichelmann.  
Aanvoer- en retourloop kunnen aan  
dezelfde collector resp. aan dezelfde  
collectorzijde worden aangebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectoren over elkaar heen 
Worden de collectoren over elkaar  
gemonteerd, dan kunnen de collec- 
toren zowel serieel als ook parallel  
worden geschakeld. Bij een seriële  
schakeling ontstaan bij gelijke door- 
stromingssnelheid hogere temperatuur- 
verschillen tussen voor- en retourloop. 
De aanleg van het leidingwerk wordt  
telkens extern verricht, telkens worden  
twee van de collectoruitgangen afge- 
sloten. 
 
Parallel geschakeld 
Bij een parallelle schakeling kan  
afgezien worden van een aanleg van  
de buizen conform  Tichelmann,  
wanneer maximaal 5 collectoren  
parallel worden geschakeld.  
De aansluitingen zijn dan allen aan  
dezelfde collectorzijde. 
 
Serieel geschakeld 
Tot maximaal 3 collectoren kunnen  
serieel worden geschakeld. De serieel  
geschakelde collectoren moeten van  
onder naar boven worden doorstroomd,  
de leiding mag tussen de collectoren  
niet weer zakken. Bij een seriële  
schakeling ontstaan hogere weer- 
standen, waarmee bij de pomp- 
configuratie rekening moet worden  
gehouden. 

Eenzijdige aansluiting tot max. 5 collektoren 

Diagonale aansluiting met interne leidingaansluiting conform Tichelmann  
tot  max. 10 collectoren 

Collectoren over elkaar 
parallel geschakeld 

Collectoren over elkaar 
serieel geschakeld 

conform  
Tichelmann 

Eenzijdige  
aansluiting  

max. 5 collectoren 

Max. 3 collectoren 



Parallelschakeling van de collectoren Serieschakeling van de collect. 
Veldafmeting Aansluiting diagonaal  Aansluiting eenzijdig  Aansluiting eenzijdig 

                                     

Aantal 
collect. 
 
stuks  

Absorber- 
oppervlak  

 
m² 

Minimum 
door- 

stroom- 
hoeveel- 

heid 
l/h 

Nominale 
door- 

stroom- 
hoeveel- 

heid  
l/h 

Maximum 
door- 

stroom- 
hoeveel- 

heid  
l/h 

Minimum 
door- 

stroom- 
hoeveel- 

heid 
l/h 

Nominale 
door- 

stroom- 
hoeveel- 

heid  
l/h 

Maximum 
door- 

stroom- 
hoeveel- 

heid  
l/h 

Minimum 
door- 

stroom- 
hoeveel- 

heid 
l/h 

Nominale 
door- 

stroom- 
hoeveel- 

heid  
l/h 

Maximum 
door- 

stroom- 
hoeveel- 

heid  
l/h 

1 2 30 65 90 30 65 90 30 65 90 
2 4 60 130 180 60 130 180 30 65 90 
3 6 90 195 270 90 195 270 30 65 90 
4 8 120 260 360 120 260 360 

max. 3 collectoren  
toegestaan 

5 10 150 325 450 150 325 450 
6 12 180 390 540 

max. 5 collectoren  
toegestaan 

7 14 210 455 630 
8 16 240 520 720 
9 18 270 585 810 
10 20 300 650 900 

                
Minimum doorstroomhoeveelheid 30 l/Coll h   
Nominale doorstroomhoeveelheid 65 l/Coll h   
Maximum doorstroomhoeveelheid 90 l/Coll h   
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Hydraulica van het collectorveld  
 
  

 
 

Drukverlies en doorstroom- 
hoeveelheid bij schakeling parallel  
(Standaard)  
De doorstroomhoeveelheid per  
collector bedraagt 30-90 l/h resp.  
0,5-1,5 l/min. Worden collectoren  
parallel geschakeld, wordt de  
doorstroomhoeveelheid groter door 
het gehele collectorveld n* 30—n*90  
1/h resp. n* 0,5 — n*1,5 l/min, bij een  
lichte verhoging van het drukverlies. 
 
Drukverlies en doorstroom- 
hoeveelheid bij seriële schakeling 
De doorstroomhoeveelheid per  
collector bedraagt 30 —90 l/h resp.  
0,5 —1,5 l/min. Worden n collectoren  
serieel geschakeld verhoogt het  
drukverlies het n- voudige bij gelijk- 
blijvende doorstroomhoeveelheid. 
 
Collectoren in verschillende rijen of  
blokken 
Worden de collectoren in verschillende  
rijen of blokken met een zonne-energie  
pomp geïnstalleerd, moeten deze  
telkens even groot en hydraulisch  
gelijk zijn.  

Collectoren in verschillende rijen  
achter elkaar (plat dak of op  
dezelfde hoogte 
Bevinden zich de collectorrijen op  
dezelfde hoogte, moeten deze parallel  
worden geschakeld. Let daarbij op de  
hoge doorstroomhoeveelheid bij  
buisdimensionering en pompkeuze.  
 
Collectoren in verschillende rijen  
boven elkaar 
Worden verschillende collectorrijen  
boven elkaar gemonteerd, kunnen  
deze parallel of serieel worden  
geschakeld. Bij minder dan  
5 collectoren per rij kan afgezien  
worden van een schakeling conform  
Tichelmann en toevoer- en retourloop  
op dezelfde collector worden aange- 
sloten. 
 
Verschillende rijen parallel  
geschakeld  
Er kunnen willekeurig veel collectoren  
parallel worden geschakeld. Let daarbij  
op de hoge doorstroomhoeveelheid bij  
buisdimensionering en pompkeuze. 
 

Verschillende rijen serieel  
geschakeld  
Er kunnen tot 5 collectorrijen serieel  
worden geschakeld.  
De serieel geschakelde collectorrijen  
moeten van onder naar boven worden  
doorstroomd, de leiding mag tussen  
de collectorrijen niet weer zakken. 
 
Voorzichtig: Bij een schakeling in een  
rij ontstaan hoge temperatuurver- 
schillen en een hoog drukverlies. 
 
Collectoren in verschillende blokken 
naast elkaar  
De blokken moet in principe parallel  
conform Tichelmann aan elkaar worden 
geschakeld. Binnen de blokken kunnen  
tot 3 collectoren serieel worden  
geschakeld of willekeurig veel  
collectoren parallel.  
Een schakeling conform Tichelmann  
is vanaf 5 collectoren per blok nood- 
zakelijk. Let daarbij op de doorstroom- 
hoeveelheid en het drukverlies bij de  
buisdimensionering en keuze van de  
pomp. 
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Hydraulica van het collectorveld  
 
  

 
 

gilt für Längs- und Quermontage 

Geldt voor lengte en dwarsmontage  

Geldt voor lengte en dwarsmontage  

Aantal 
collectoren  
[st.] 

 

D
ru
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er

lie
s 

in
 h

et
 c

ol
le

ct
or

ve
ld

 (m
ba

r)
 

 Totale doorstroming (l/h) 

Drukverlies 
 

Parallelschakeling  
 

betrekking op water 20°C 
- komt overeen met Tyfocor 60°C  

 

 

D
ru

kv
er

lie
s 

in
 h

et
 c

ol
le

ct
or

ve
ld

 (m
ba

r)
 

 Totale doorstroming (l/h) 

Aantal 
collectoren  
[st.] 

Drukverlies 
 

Rijschakeling 
 

betrekking op water 20°C 
- komt overeen met Tyfocor 60°C  

 



Materiaallijst  
 
  
 
Opdaksysteem 
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Benodigd gereedschap  
Aanbrengen van het montageframe: 
SW 17 Moersleutel resp. steeksleutel  
 
SW 13 Moersleutel resp. steeksleutel  
 
Aansluiting van de collectoren  
SW 32 Moersleutel  
SW 30 Moersleutel  
 
SW 27 Moersleutel  
 
SW 22 Moersleutel  
 
Variosleutel of tang voor het tegenhouden 

 

1 SOLATRON bevestigingselement 
2 Montagerail 
3 Railverbinder 

Bevestigingselementen plat dak  
4 Montageframe hoge kant 
5 Montageframe dwars 
6 Dwarsverbinder 

Bevestigingselementen pannendaken  
7 Universele dakhaken 
8 Daksparschroeven 

Bevestigingselementen speciale dakvormen /gevel 
9 Dakhaak leisteen 

10 Stokschroef 
11 Plaatgroefklem 
12 KalZip dakklem 
13 Aansluitschroef 

Pos.1 

Pos.2 

Pos.9 

Pos.10 

Pos.3 Pos.11 

Pos.4 + 5 + 6 

Pos.7 + 8 

Pos.12 

Pos.13 



Korte beschrijving 
 
 
 
Opdakmontage 
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Aanbrengen van het montageframe  
 
Voorbereiden van het dak 
- Controleren van het dak 
- Bevestigingspunten bepalen  
 
Dakankers aanbrengen 
Plat dak:  
- Opstellen van het montageframe 
- Bevestiging van de Z-hoeken  
Pannendak: 
- Bevestiging van de grondplaat 
- Hoogte van de dakhaak instellen 
- Pannen bewerken en leggen 
- Z-hoeken positioneren  
Bijzonder daken: 
- Bevestigen van de  dakbevesti-
gingselementen  
Gevel: 
- Bevestiging van de  
 stokschroeven  
 
Montagerail aanbrengen 
- Rail aan het dakanker bevestigen 
- Rails verbinden 
- Rails uitrichten 
- Bevestigingselementen op rail  
 aanbrengen  
 
 
Montage van de collectoren 
 
Voorbereiden van de collectoren: 
- Bevestiging van de aansluitingen  
 aan de collectoren  
 
Montage van de collectoren 
met behulp van de bevestigings- 
elementen SOLATRON 
- Plaatsen van de collector op de  
 bevestigingselementen 
- Zekeren van de collector met de  
 stormzekering 
 
Aansluiting van de collectoren 
- Verbinding van de collectoren 
- Aansluiting met behulp van de  
 flexibele aansluitslangen 
- Aanbrengen van de  
 temperatuursensoren 
- Druktest 
- Isolatie van de aansluitingen en  
 bescherming tegen beschadiging  
 door vogels 
 
Overspanningsbescherming 
 
Controleren of de montage juist is 
geweest:  
- Vastzetten van alle schroef- 
 verbindingen 
- Afdichting van het dak 
- Isolaties 
- Overspanningsbescherming  

** Bij grote afstanden extra dakhaken aanbrengen 
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cm 
SOLATRON A 2.3-1 (hoge kant) SOLATRON A 2.3Q (dwars) 

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

A 
                  

mogelijk 50 - 120 ** mogelijk 140 - 210 ** 

B 204 
bij universele dakhaken: 180-230  

104 
bij universele dakhaken:80-130  

C 200 100 

D                   

E 
                  

mogelijk 10 - 40 mogelijk 20 - 80 
F 39,5 

G/H 61 / 40 161 / 40 
18,5 

A Ideale afstand dakankers naast elkaar  
B Afstand van de dakankers boven elkaar  
C Afstand tussen de rails  
D Lengte van de rails  
E Oversteken van de rails bij ideale AD  
F Oversteken  
G/H Afstand tussen de bevestigingselementen  

min. 
2 rijen pannen  

 

       Dakrand  

 

  D
ak

ra
nd

 

 Collector  
 

Bevestigingselement 
 

Montagerail 

     Dak- 
    haak 

min.  
100 cm 



 

Aanbrengen van het montageframe  
 
  
 
Platdak 

  

Afstand van de  
bevestigingspunten  

in cm  

 SOLATRON  
A 2.3-1   

(hoge kant) 

 SOLATRON  
A 2.3Q  
(dwars) 

Aantal  
collectoren  

Aantal  
ankers  

A 

Afstand  
van de  
ankers  

E 

Rail- 
oversteek  

A 

Afstand  
van de  
ankers  

E 

Rail- 
oversteek  

2 3 84 28 180 33 
3 4 91 30 180 49,5 
4 5 96 32 190 46 
5 6 99 33 190 75,5 
6 7 101 34 190 69 
7 8 102 34 200 45,5 
8 9 104 35 200 52 
9 10 104 35 200 58,5 

10 11 105 35 200 65 

C (tussen de rails)  200  100 
Afstand tot de dakrand  Min. 120 Min. 120 

B (Raillengte) 140 82 

Aanbrengen van het montageframe  
 
Voorbereiden en controleren van het 
dak  
Controleer het dak op volgende punten  
• Dichtheid en saneringsbehoefte 
 Controleer of het dak dicht en in  
 goede toestand verkeert. Het dak  
 moet niet binnenkort aan een  
 daksanering toe zijn. 
• Belastingscapaciteit van het dak 
 Afhankelijk van de belastings- 
 capaciteit van het dak wordt de  
 bevestiging van het montageframe  
 bepaald. Soms zijn daarvoor  
 berekeningen van een statisticus  
 nodig, die ook de betreffende  
 sneeuw- en windbelasting daarbij  
 betrekt.  

• Bij een bevestiging van de  
 montageframes op beton- 
 gewichten, moet het dak een extra  
 draagbelasting van 300 kg/m2  

 hoge kant- resp. 125 kg/m2 bij  
 dwarsmontage opnemen. Per  
 collector moeten betongewichten  
 van tenminste 330 kg/ 100kg(Q)  
 voor de verzwaring worden  
 gebruikt. Voor de bescherming van  
 de dakbedekking als ondergrond  
 sponsrubber gebruiken. 
• Bij geringe verzwaring moet  
 bovendien een spanning met  
 draadkabels aan vaste bevesti- 
 gingspunten plaatsvinden.  
• Als alternatief kunnen de montage- 
 frames vast op dragers worden  
 vastgeschroefd, die de belasting  
 op belastbare muren afvoeren. 

Bevestigingspunten vastleggen 
Waarbij rekening wordt gehouden met  
de volgende punten: 
• Het collectorveld moet in de  
 richting van het zuiden worden  
 geplaatst. Kleine afwijkingen uit  
 zuidelijke richting in oostelijke of  
 westelijke richting zorgt voor kleine  
 rendementsverminderingen.  
• Het collectorveld moet indien  
 mogelijk  niet in de schaduw staan.  
• De leidingen moeten kort zijn en  
 direct naar de pompgroep en  
 warmteboiler worden gevoerd. 
• De opstelling vindt niet direct aan  
 de dakrand plaats, om de wind- 
 belasting zo gering mogelijk te  
 houden. Minimum afstand: 1,2 m; 
 bij hogere gebouwen en bij  
 gevaarlijke plaatsen groter.  
• Voor afstand van de bevestigings- 
 punten zie tabel hiernaast.  

• Collector inclusief erbij horende  
 montagedelen wegen: ca. 60 kg 
• Bij de bevestiging van de montage- 
 frames op schuine daken kunnen  
 de ter beschikking staande  
 dakankers worden gebruikt – het  
 aantal houdt verband met de  
 lasteisen – tenminste echter  
 3 dakankers per frame.  
 De montageframes moeten  
 bovendien onder elkaar worden  
 gestut.  

18 
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Aanbrengen van het montageframe  
 
  
 
Platdak 

Opstellen van de montageframes 
• De montageframes uitklappen en  
 in de juiste hoek instellen, door de  
 glijmoer in de juiste positie te  
 schuiven. Optimale hoek voor  
 gebruik  gedurende het gehele jaar  
 45° = verticale positie aan het  
 einde van de rail 
• Montageframe op de beton- 
 gewichten of vast aan de dragers  
 vastschroeven. Daarbij loopt het  
 langste been schuin boven in het  
 collectorvlak. 
• Let er bij het kiezen van het  
 bevestigingsmateriaal op, dat door  
 de windkracht een hoge trek- 
 belasting optreedt. Het montage- 
 frame moet aan alle druk- en  
 trekpunten goed worden bevestigd.  
• De montageframes moeten exact  
 in één lijn staan. Bij montage op  
 losse betongewichten, kan het  
 nauwkeurige uitrichten bij de  
 montage van de rails plaatsvinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rails met dwarsverbindingen aan  
montageframe bevestigen 
• De rails worden met behulp van  
 de dwarsverbinders op de  
 montageframes gemonteerd en  
 exact horizontaal uitgericht.  
 De afstand afmeting C tussen de  
 rails bedraagt  200 resp. 100 cm. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Rails verbinden 
• Railverbinders telkens aan het  
 einde van de rail bevestigen, door  
 deze voor de helft ingeschoven en  
 met de bevestigingsklauw van  
 boven vast te zetten. 
• Aansluitend wordt de tweede rail  
 over de verbinder geschoven en  
 met de bevestigingsklauw  
 bevestigd. 
• Rails exact uitrichten en  
  vastschroeven.  

C: 200/100 cm 

 Hoge kant  
Hoek L M H L M H 
45° 2* 34 162 2* 28 100,5 
40° 41 34 149 28 28 92 
35° 56 34 133 2* 8 83 
30° 66** 34 117 9** 8 73 

Dwars  

*   Vlak met einde van rail  
**  Aanslag  
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Aanbrengen van het montageframe  
 
  
 
Platdak 

Bevestigingselementen SOLATRON 
op de rails aanbrengen  
• De bevestigingselementen  
 SOLATRON worden in de rails  
 geklikt, doordat de schuifmoer in  
 de rail wordt gevoerd en de  
 schroefkop er wordt ingedrukt. 
• Bevestigingselement zo draaien,  
 dat bij de onderste rail de schroef  
 onder, bij de bovenste rail de  
 schroef boven is. 
• Bij de bovenste bevestigings- 
 elementen worden de  
 stormzekeringen weggeklapt  
• Afstand G en H van de elementen:  
 hoge kant: 61 en 40 cm 
 dwars: 161 en 40 cm 
 Oversteek F: 
 hoge kant: 18,5 cm 
 dwars: 39,5 cm  
 
Controle 
• Controleer nog eens de exacte  
 uitrichting en de juiste afstand van  
 de rails en ook de correcte positie  
 van de bevestigingselementen. 
• Draai alle schroeven vast  

G / H:  Afstand tussen de bevestigingselementen  
hoge kant: G=61 en H=40 (afwisselend) 
dwars:  G=161 en H=40 (afwisselend) 
F: Oversteek rails tot aan het eerste bevestigingselement  
dwars:   39,5cm 
hoge kant:  18,5 cm 

boven  onder  



• Belastingscapaciteit van het dak:  
 controleer of het dak een extra  
 oppervlaktebelasting van  
 25 kg/m2 kan hebben. 
• Goede toestand van de dak- 
 spanten: controleer, of de dak- 
 spanten in goede toestand zijn,  
 zodat de dakhaken veilig aan de  
 spanten kunnen worden bevestigd.  
 Eventueel moeten de spanten  
 vervangen of een andere bevesti- 
 gingsplaats of extra bevestigings- 
 punten worden gekozen, opdat ook  
 bij storm de dakhaken vast in de  
 spanten blijven verankerd. 
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Aanbrengen van het montageframe  
 
 
  
Pannendak  

 
Afstand van de bevestigingspunten 

in cm  

  
SOLATRON  

A 2.3-1  
(hoge kant) 

 
SOLATRON  

A 2.3Q 
(dwars) 

 B 
boven elkaar 

204  
(180-230) 

104  
(80 – 130) 

Bij pannen met 30cm dekking      7 pannen 4 pannen 
Grote afstand (230/130cm) Iets steilere collectorhelling 
Kleine afstand (180/80cm) Iets vlakkere collectorhelling 

  
horizontaal 

Afstand afhankelijk van spantafstand 

E  
Randoversteek van de rail 

 
10 – 40 

 
20 – 80 

A 
Afstand van de bevestigingspunten 

 
50 – 120 * 

 
140 – 210 * 

Aantal 
collectoren 

Aantal 
bevestigingspunten  

  
Railengte D in cm 

2 3 225 426 
3 4 334 639 
4 5 450 852 
5 6 559 1065 
6 7 675 1278 
7 8 784 1491 
8 9 900 1704 
9 10 1009 1917 

10 11 1125 213 

Voorbereiden en controleren van  
het dak   
Controleer het dak op volgende punten 
• Is het dicht en is er onderhoud  
  nodig: controleer of het dak dicht en  
  goed onderhouden is. Het dak moet  
  niet direct aan sanering toe zijn.  
  Verwissel beschadigde pannen op  
  de montageplek, na de montage  
  van de collector zijn die niet meer  
  toegankelijk. Belastingscapaciteit  
  van het dak: controleer of het dak  
  een extra oppervlaktebelasting van  
  25 kg/m2 kan hebben.  

Bevestigingspunten bepalen  
rekening houdend met volgende punten:  
• Collectorveld voor zover mogelijk  
 niet in de schaduw 
• Buizen zo kort mogelijk en direct  
 naar pompgroep en warmteboiler  
 leiden 
• Bevestiging vindt niet direct aan de  
 dakrand plaats, om de windbelasting  
 zo gering mogelijk te houden en  
 voor een rondom toegankelijk  
 collectorveld minimum afstand:  
 1,0 m; bij hogere gebouwen en  
 gevaarlijke plaatsen meer. 
• Afstand van de nok bedraagt  
 tenminste twee rijen pannen. 
• Afstand van twee bevestigings- 
 punten B boven elkaar: 
 hoge kant: 180 - 230cm 
 dwars:    80 - 130 cm 
 Om een iets steilere collectorhelling 

te krijgen, indien mogelijk grote  
 afstand tussen de dakhaken. Om  
 de collectorhelling iets te  
 verminderen indien mogelijk een  
 kleinere afstand.  
• Bevestigingspunten horizontaal zo  
 kiezen, dat deze indien mogelijk  
 gelijkmatig zijn verdeeld: 
 Randoversteek E: 
 hoge kant: 10 - 40 cm 
 dwars:  20 - 80 cm 
 Afstand van de bevestigingspunten  
 A:  
 hoge kant:   50 - 120 cm 
 dwars:  140 - 210 cm 

* bij grote afstanden extra dakhaken aanbrengen  

min. 
2 pannen 
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Aanbrengen van het montageframe  
 
 
  
Pannendak  

Bevestigen van de grondplaat 
met twee daksparschroeven direct op  
de spanten, waarbij rekening wordt  
gehouden met volgende punten: 
• De grondplaat ligt over de gehele  
 spantbreedte 
• Beugel moet in een golfdal worden  
 geplaatst. Eventueel wordt de  
 beugel verplaatst. 
• Montage parallel aan de pannen 
• Gaten in spanten met 6 mm  
 houtboor voorboren  
 
 
 

 
Hoogte van de dakhaak instellen 
• Hoogte van de dakhaak zo  
 instellen dat de beugel vlak op de  
 dakpannen ligt. 
• Alle schroeven vastzetten. 
 
Pan bewerken en plaatsen 
• Storende oversteken / neuzen aan  
 de dakpan met een flex  
 verwijderen. 
• Dakpan weer plaatsen, op goede  
 positie letten.  
 
 
 
 

Z-hoek positioneren 
• Z-hoek zo positioneren dat de  
 verticale afstand 204 cm / Q:104cm 
 bedraagt. Daarbij de Z-hoek zo  
 mogelijk ver boven aan de beugel  
 vastzetten. 
• Z-hoek indien mogelijk aan de  
 bovenste haak naar beneden en  
 aan de onderste haak naar boven  
 draaien. 
• Fixeren, nog niet vastschroeven  
 

onder  boven 
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Aanbrengen van het montageframe  
 
 
  
Pannendak  

Rail op dakhaak bevestigen 
• Rails op de dakhaak bevestigen,  
 terwijl de rail van onder in het  
 pressix wordt gedrukt. 
• Rail parallel op de dakpannen  
 uitrichten. 
• Afstand C tussen de rails:  
 200 cm/100 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rails verbinden 
• Railverbinders telkens aan één  
 raileind bevestigen, terwijl deze tot  
 aan de helft in de rail zijn  
 geschoven en met de bevestigings- 
 klauw van boven wordt vastgezet.  
• Aansluitend wordt de tweede rail  
 over de verbinder geschoven en  
 met de bevestigingsklauw  
 bevestigd. 
• Rails exact uitrichten en  
 vastschroeven. 
 
 
 
 
Bevestigingselementen SOLATRON  
op de rails aanbrengen 
• De bevestigingselementen  
 SOLATRON worden in de rails  
 geklikt terwijl de schuifmoer in de  
 rail wordt gevoerd en op de  
 schroefkop wordt gedrukt.  
• Bevestigingselement zo draaien,  
 dat de onderste rail de schroef   
 beneden, bij de bovenste rail de  
 schroef boven is.  
• Bij de bovenste bevestigings- 
 elementen worden de storm- 
 zekering weggeklapt 
• Afstand G/H van de elementen: 
 hoge kant:   61/40 cm 
 dwars:  161/40 cm 
 oversteek Ü: 
 hoge kant: 18,5 cm 
 dwars:  39,5cm 
 
Controle 
• Uitrichten en de juiste afstand van  
 de rails nog eens controleren en  
 ook de correcte positie van de  
 bevestigingselementen. 
• Alle schroeven vast zetten. 

G / H:  Afstand tussen de bevestigingselementen  
hoge kant: G=61 en H=40 (afwisselend) 
dwars:  G=161 en H=40 (afwisselend) 
F: Oversteek rails tot aan het eerste bevestigingselement  
dwars:   39,5cm 
hoge kant:  18,5 cm 

boven onder 



Aanbrengen van het montageframe  
 
 
 
Speciaal dak  

• Draagcapaciteit van het dak:  
 Controleer of het dak een extra  
 oppervlaktelast van 25 kg/m2 kan  
 opnemen. 
• Genoeg stevigheid van de  
 dakelementen, waarop het  
 montagesysteem wordt verankerd: 
 Controle van de spanten (voor  
 stokschroeven en leidaken platen  
 vast verankerd; voor plaatsponning  
 klemmen enz.). 
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Afstand van de bevestigingspunten   SOLATRON  
A 2.3-1 

(hoge kant) 

SOLATRON  
A 2.3Q 
(dwars) 

B        Over elkaar exact 204 cm 104 cm 
 

horizontaal 
Afstand afhankelijk van de bepaalde  

rasterafmeting  
E     Randoversteek van de rail  10 – 40 cm 20 – 80 cm 
A     Afstand van de  
       bevestigingspunten 

50 – 120 cm * 140 – 210 cm * 
bij felsplaatdaken op elke fels  

een klem  
Aantal 

collectoren 
Aantal 

bevestigingspunten  
horizontaal  

  
D    Raillengte in cm 

2 3 225 426 
3 4 334 639 
4 5 450 852 
5 6 559 1065 
6 7 675 1278 
7 8 784 1491 
8 9 900 1704 
9 10 1009 1917 

10 11 1125 2130 

Voorbereiden en controleren van  
het dak  
Controleer het dak op volgende punten: 
• Dichtheid en saneringsbehoefte 
 Controleer of het dak dicht en in  
 goede toestand verkeert. Het dak  
 moet niet binnenkort aan een  
 daksanering toe zijn. Vervang  
 eventuele dakbedekkingen op de  
 montageplek, na de collector- 
 montage zijn deze niet meer  
 toegankelijk. 

Bevestigingspunten bepalen 
hierbij moet rekening gehouden  
worden met: 
• Collectorveld indien mogelijk niet  
 in de schaduw 
• Leidingen kort en direct leiden naar  
 de pompgroep en warmteboiler  
• Bevestiging vindt niet direct aan  
 de dakrand plaats om de wind- 
 belasting zo gering mogelijk te  
 houden en voor een toegankelijk  
 collectorveld rondom minimum  
 afstand: 1,0 m; bij hogere  
 gebouwen en gevaarlijke plaatsen  
 groter. 
• De afstand tot de nok bedraagt  
 tenminste 0,5m 
• Afstand B van twee bevestigings- 
 punten boven elkaar exact: 
 hoge kant: 204 cm 
 dwars:  104 cm 
• Kies de bevestigingspunten  
 horizontaal zo, dat de bevestigings- 
 punten indien mogelijk gelijkmatig  
 zijn verdeeld: 
 Randoversteek E: 
 hoge kant 10 - 40 cm 
 dwars:  20 - 80 cm 
 Afstand van de bevestigings- 
 punten A:  
 hoge kant:   50 - 120 cm 
 dwars:  140 - 210 cm 
 Bij felsplaatdaken op elke fels een  
 klem zetten.  

* bij grotere afstanden extra dakhaken aanbrengen 



Plaatdak- klemmen 
• Vanwege de geringere bevestigings- 
 kracht moet in horizontale richting  
 op elke felsplaat een klem worden  
 geplaatst.  
• De klemmen worden op de fels  
 geplaatst en niet vast bevestigd.  
 De uitrichting vindt bij de bevestiging  
 van de dwarsdragers plaats. 
• De klem in elk geval zo ver mogelijk  
 op de fels schuiven.  
• Draaimoment voor klemschroeven  
 van de felsplaatklem: ca. 25Nm  
 (met de korte ratel krachtig  
 aantrekken) 
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Aanbrengen van het montageframe  
 
 
 
Speciaal dak  

Leidakhaken (Schieferdachhaken) 
• Leidakhaken met daarbij passende  
 schroeven vast aan het onderdak  
 bevestigen. 
• Dak weer afdekken. 

Stokschroef 
• Gat (14mm) in de  dakbedekking  
 boren, deze nooit in de water- 
 geleidende verdieping, maar op  
 het hogere deel positioneren. 
• Bevestigingsboorgat in de spanten  
 (8,5mm). 
• Stokschroeven tenminste   
 80 - 100mm diep in de spanten  
 schroeven 
• Voor de afdichting wordt de rub- 
 berafdichting geheel naar beneden  
 geschoven en met de flensmoer  
 zacht op de dakbedekking gedrukt. 
 



Rail aan dakankers bevestigen 
• Rail met opening naar boven aan  
 de dakankers schroeven. 
• Met behulp van het  langsgat  
 horizontaal uitrichten. 
• Afstand C tussen de rails  
 200/100 cm 
 
Rails verbinden 
• Railverbinder telkens aan het eind  
 van een rail bevestigen, terwijl  
 deze  voor de helft in de rail is  
 geschoven en met de bevestigings- 
 klauw van boven is bevestigd. 
• Aansluitend wordt de tweede rail  
 over de verbinder geschoven en  
 met de bevestigingsklauw  
 bevestigd. 
• Rails exact uitrichten en  
 vastschroeven. 
 
Bevestigingselement SOLATRON  
op de rails aanbrengen 
• De bevestigingselementen  
 SOLATRON worden in de rails  
 geklikt, terwijl de schuifmoer in de  
 rail wordt gebracht en op de  
 schroefkop wordt gedrukt.  
• Bevestigingselement zo draaien,  
 dat bij de onderste rail de schroef  
 onder, bij de bovenste rail de  
 schroef boven is.  
• Bij de bovenste bevestigings- 
 elementen worden de storm- 
 zekeringen weggeklapt.  
• Afstand G/H van de elementen: 
  hoge kant:   61/40 cm 
  dwars:  161/40 cm 
  Oversteek F: 
  hoge kant: 18,5 cm 
  dwars:  39,5cm  
 
Controle 
• Uitrichting en de juiste afstand van  
 de rails nog eens controleren en  
 ook de correcte positie van de  
 bevestigingselementen.  
• Alle schroeven vast aandraaien. 
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Aanbrengen van het montageframe  
 
 
 
Speciaal dak  

G / H:  Afstand tussen de bevestigingselementen  
hoge kant: G=61 en H=40 (afwisselend) 
dwars:  G=161 en H=40 (afwisselend) 
F: Oversteek rails tot aan het eerste bevestigingselement  
dwars:   39,5cm 
hoge kant:  18,5 cm 

boven onder 



Aanbrengen van het montageframe  
 
 
 
Gevel  
Voorbereiden van de gevel 
Controleren van de gevel 
Controleer de montageplek op volgende 
punten: 
• Saneringsnoodzaak 
 Controleer of de gevel in goede  
 toestand is 
• Een sanering dient niet onmiddellijk  
 noodzakelijk te zijn.  
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Afstand van de 
bevestigingspunten 

in cm 

 SOLATRON  
A 2.3-1   

(hoge kant) 

 SOLATRON  
A 2.3Q  
(dwars) 

 B   over elkaar 204 104 
horizontaal     

Aantal 
collectoren  

Aantal 
ankers 

A 
Afstand  
van de  
ankers 

E 
Rail- 

oversteek  

A 
Afstand  
van de  
ankers 

E 
Rail- 

oversteek  

2 3 84 28 180 33 
3 4 91 30 180 49,5 
4 5 96 32 190 46 
5 6 99 33 190 75,5 
6 7 101 34 190 69 
7 8 102 34 200 45,5 
8 9 104 35 200 52 
9 10 104 35 200 58,5 
10 11 105 35 200 65 

• Controleer de draagcapaciteit van  
 de gevel m.b.t. de trekbelasting. 
• Controleer of het gevelmateriaal  
 stevig genoeg is om de stok- 
 schroeven aan te brengen.  

Bevestigingspunten vastleggen 
rekening houdend met volgende  
punten: 
• Het collectorveld moet indien  
 mogelijk niet in de schaduw liggen. 
• De leidingen moeten indien  
 mogelijk kort zijn en direct naar de  
 pompgroep en warmteboiler  
 worden geleid. 
• Afstand B van twee bevestigings- 
 punten over elkaar exact: 
 hoge kant: 204 cm 
 dwars:  104 cm 
• Afstand van de bevestigingspunten  
 horizontaal zie hiernaast staande  
 tabel   
 
 
 
Anker aanbrengen 
• Stokschroef betrouwbaar  
 aanbrengen en afdichten. 
 
Rail aan anker bevestigen 
• Rail met opening naar boven aan  
 de dakankers schroeven. 
• Met behulp van het langgat  
 horizontaal uitrichten. 
• Afstand tussen de rails  
 200/100 cm 
 
Rails verbinden 
• Railverbinders telkens aan het  
 einde van de rail bevestigen, terwijl  
 deze tot aan de helft in de rail  
 geschoven en met de bevestigings- 
 klauw van boven wordt vastgezet. 
• Aansluitend wordt de tweede rail  
 over de verbinder geschoven en  
 met de bevestigingsklauw  
 bevestigd. 
• Rails exact uitrichten en  
 vastschroeven.  



Bevestigingselementen SOLATRON 
op de rails aanbrengen 
• De bevestigingselementen  
 SOLATRON worden in de rails  
 geklikt terwijl de schuifmoer in de  
 rail wordt geleid en op de schroef- 
 kop wordt gedrukt. 
• Bevestigingselement zo draaien,  
 dat de onderste rail de schroef  
 onder, bij de bovenste rail de  
 schroef boven is. 
• Bij de bovenste bevestigings- 
 elementen worden de storm- 
 zekeringen weggeklapt.  
• Afstand G/H van de elementen: 
 hoge kant:   61/40 cm 
 dwars:  161/40 cm 
 oversteek F:  
 hoge kant: 18,5 cm 
 dwars:  39,5 cm 
 
Controle 
• Uitrichting en de juiste afstand van  
 de rails nog eens controleren en  
 ook de correcte bevestiging van  
 de bevestigingselementen.  
• Alle schroeven vastdraaien.  
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Aanbrengen van het montageframe  
 
 
 
Gevel  

G / H:  Afstand tussen de bevestigingselementen  
hoge kant: G=61 en H=40 (afwisselend) 
dwars:  G=161 en H=40 (afwisselend) 
F: Oversteek rails tot aan het eerste bevestigingselement  
dwars:   39,5cm 
hoge kant:  18,5 cm 

boven onder 



Installatie en aansluiting van de collectoren  
 
 
 

 

Alle aansluitingen van de collector  
drukdicht vastzetten. 
Als de schroefverbindingen te sterk  
worden vastgedraaid kunnen de  
verzamelbuis en compensatoren  
vervormen.  
Dit moet worden vermeden.  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Serienummer aflezen 
Lees de serienummers af en schrijf  
die in het ingebruiknemingsverslag. 
 
Compensatoren aanbrengen 
Bevestig de compensatoren aan de  
korte collectoraansluitingen.  
Controleer eerst of de afdichtingen op  
de collectoraansluitingen goed zitten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansluitingen aanbrengen 
Bevestig alle aansluitingsdelen aan  
de collectoren zodat de zonne-energie  
leidingen optimaal worden geleid.  
Opdak: De kruisstok van de  
collectoraanvoer wordt aan de lange  
pijp bevestigd. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Retourloop overeenkomstig het aantal  
collectoren diagonaal of aan dezelfde  
collector bevestigen. 
 
Ontluchters op collectoren  
bevestigen  
Sluit de collectorpijpen die niet nodig  
zijn met de erbij geleverde ontlucht- 
erpijpen. 
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Benodigd gereedschap 
    2 gaffelsleutels SW 30 
    1 variabele sleutel of  
+ 1 gaffelsleutel SW 32 
+ 1 gaffelsleutel SW 27 
+ 1 gaffelsleutel SW 22  
+ Waterpomptang 
+ Ontluchtingssleutel  

 apparaatnummer      077000070173000020 
Bouwjaar         2003 

Collectortype    SOLATRON A 2.3 

(Bruto-)oppervlak     2,3 m2 

Absorber-inhoud            1,7 liter 

 



Aansluiting van de collectoren  
 
 
 

 

Collectoren op het voorbereide  
montageframe plaatsen 
Plaats de collectoren in het voor- 
bereide montageframe. De afstand  
tussen de collectoren bedraagt  
31 mm. 
 
Compensatoren vastschroeven  
Let bij het sluiten van de collectoren  
op een juiste positie van de  
compensatoren.  
 
 
 
 
 
Collector vastzetten 
Zet de collectoren vast met de storm- 
zekering, door de beugel over de  
glaslat van de collector te draaien en  
naar beneden te drukken. Vleugelmoer  
met de hand vastzetten. Bovendien  
moet elke collector boven en beneden  
met tenminste één schroef aan de  
blinde klinknagelmoer worden  
vastgezet.  
 
 
 
Ontluchtingsmogelijkheid op het  
hoogste punt of luchtafscheider in 
de kelder  
Indien in de kelder geen luchtaf- 
scheider wordt gebruikt, moet op het  
hoogste punt van de installatie een  
ontluchtingsmogelijkheid eventueel  
met afstandsontluchter worden aan- 
gebracht. Voor zover het dwarsstuk  
zich niet op het hoogste punt bevindt,  
moet een separate luchtstop worden  
aangebracht. 
 
Aansluiting van het collectorveld  
Sluit het collectorveld aan de voor- 
bereide leidingen met behulp van  
flexibele slangen aan. 
 
Sensor bevestigen en goed 
afdichten  
Schuif de sensor geheel in de toolhuls  
en dicht hem af met de erbij geleverde  
PG schroefbevestiging tegen  
vochtigheid. 
 
Druktest doen 
Vul de installatie met water en  
controleer bij 3,5 bar alle verbindingen. 
 
Aansluitingen isoleren en tegen  
vogelvraat beschermen 
Isoleer alle aansluitingen met de erbij  
aanwezige vormstukken. Bescherm  
deze met plaatnetten tegen vogelvraat. 
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Indak-montage  
 
 
 
Voorbereiding van het dakoppervlak  

• Om veiligheidsredenen moet onder  
 het collectoroppervlak een  
 waterdicht tussendak aanwezig  
 zijn, bijv. bitumenpapier, gewapend  
 folie of ander geschikt materiaal  
 om bij eventuele lekkages het  
 binnendringen van vocht in het  
 gebouw tegen te gaan dit moet tot  
 de dakgoot lopen. 
• Draagcapaciteit van het dak.  
 Controleer of het dak een extra  
 oppervlaktebelasting van 25 kg/m2  

 kan verdragen. 
• Goede toestand van de dak- 
 spanten: controleer of de dak- 
 spanten in goede toestand zijn,  
 zodat de dakhaken aan de spanten  
 bevestigd worden. Eventueel  
 moeten de spanten worden  
 verwisseld, een andere  
 bevestigingsplaats of extra  
 bevestigingspunten worden  
 gekozen, zodat ook bij storm de  
 dakhaken vast aan de spanten  
 verankerd blijven. 
• De montage is pas van een  
 dakhelling >30° toegestaan. 
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1 Afdichtingsband driehoekig 
2 Bekleding boven 
3 Collector 
4 Gootzadelband 
5 Waterdicht onderdak  
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Afmetingen collectorveldhoogte 
• Het collectorveld is 233 cm hoog.  
 Het pannenvrije oppervlak kan  
 maximaal 12 cm groter zijn, zodat  
 de bovenste plaatbevestiging nog  
 voldoende wordt bedekt. 
• Bij een dekkingshoogte van 30 cm 

worden 8 rijen pannen verwijderd.  
• Voor de montage wordt boven nog  
 een rij afgedekt, die aan het einde  
 weer wordt bedekt. 

2-12 cm 2-12 cm 



Indak-montage  
 
 
 
Voorbereiding van het dakoppervlak  

Onderste montagerail 
1 Gootzadelbanddrager links 
2 Montagerail voor 2 collectoren  
 (2,26 m) 
3 Verbindingsrail 
4 Montagerail voor 1 extra collector  
 (1,13 m) 
5 Gootzadelbanddrager rechts 
6 Slotbouten M8x16 
 met onderlegplaat en moeren  
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Collectoraantal  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Breedte collectorveld afmeting A (cm) 235 348 461 574 687 800 913 1026 1139 
Te verwijderen pannen bij 1 
dekkingsbreedte 30 cm  8 12 15,5 2 19,5 2 23 27 30,5 2  34,5 2 38 3 

    1      6                2                   3          6         4                   6   5 

      2 - 12 cm                    Breedte collectorveld afmeting A                      2 - 12 cm 

  18 cm                                                                             18 cm 

          Golftop*                                                                                                         Golftop* 

* De pan moet op deze plaats een hoogte van min. 1,5 cm hebben  

1 Voor de montage moet rechts en links telkens een pan meer worden verwijderd, die later weer wordt geplaatst.  
2 Pannen met halve breedte of halve pannen plaatsen.  
3 De pannen moeten aan beide zijden ca. 5 cm worden ingekort.  

Afmetingen van de collector- 
veldbreedte en positionering 
• Het collectorveld bij  2 collectoren  
 is 235 cm breed en wordt per extra  
 collector 113 cm breder. 
• Het pannenvrije oppervlak moet  
 2-12 cm groter zijn, zodat een  
 voldoende afdekking van de  
 beplating aan de zijkant is  
 gegarandeerd.  
• Aan het einde van de plaat moet  
 de golftop van de dakpan  
 tenminste 1,5 cm hoog zijn om de  
 plaatfels te kunnen opnemen. 

• Met behulp van de vooraf  
 gemonteerde onderste  
 montagerails kan direct op het dak  
 de maat worden genomen en de  
 geschikte positie worden bepaald.  
 Daarbij markeert het bovenste  
 deel van de gootzadelbanddrager  
 de lengte van het collectorveld;  
 het vlakke deel de breedte van de  
 plaatbevestiging. 
• Wanneer de geschikte positie is  
 bepaald en gemarkeerd, worden  
 rechts en links telkens nog een rij  
 dakpannen voor de montage eraf  
 gehaald, die aan het einde weer  
 worden gelegd.  

 Onderste montagerail  
Gootzadelbanddrager  



Indak-montage  
 
 
 
Aanbrengen van de montagerails  

1 Houtschroef 8x80 met U-schijf  
2 Montagerail  
3 Houtafstandstuk 
 15 mm bij 24 latten 
 21 mm bij 30 latten  
4 Spanten  
5 Gootzadelband  
6 Beschermfolie  
7 Ketelzadelbanddrager   
 rechts / links  
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Aanbrengen van de montagerails 
• De voorbereide montagerail wordt  
 direct aan de spanten bevestigd.  
 Voor 2 collectoren zijn 3 bevesti- 
 gingspunten nodig, voor elke  
 andere collector 1 bevestigingspunt 
 meer. 
• De montagerail  moet op de hoogte  
 van de daklatten worden gebracht.  
 Daarvoor aanwezige stukken hout  
 gebruiken.  
• De voorgeboorde hout-distantie- 
 stukken op de dakspanten in de  
 lengterichting. Daardoor ontstaat  
 de nodige afstand tussen dakpannen 
 en montagerail van 80 mm. 
• Dakspanten door de gaten van de  
 voorgeboorde houtafstandstukken  
 met 05 mm voorboren. Daardoor  
 kunnen de houtschroeven makkelijk  
 en zonder scheuren van de spanten  
 worden aangebracht. 
• Montagerail aan elke dakspant met  
 houtschroeven 8x80 en u schijven  
 vastschroeven. 

Montage gootzadelband 
Plaats het gootzadelband, zodat het  
met 10 mm breedte het lange gedeelte  
van de onderste montagerail bedekt. 
 
Het gootzadelband met 350 mm    
oversteek over de gootzadelband- 
drager aandrukken. 
 
Het gootzadelband nog niet aan de  
pannen bevestigen. 

1 

2 3 
4 

80
 m

m 

Overlapping 
5 cm 

35 cm       7     2             7          35 cm 

5      2 

6 

5 



 

Voorbereiding van de collectoren  
 
 
 
 

Alle aansluitingen van de collector  
drukdicht vastzetten. 
Als de schroefverbindingen te sterk  
worden vastgedraaid kunnen de  
verzamelbuis en compensatoren  
vervormen. Dit moet worden  
vermeden. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
Serienummer aflezen 
Lees de serienummers af en schrijf die  
in het ingebruiknemingsverslag. 
 
Compensatoren aanbrengen 
Bevestig de compensatoren aan de  
korte collectoraansluitingen.  
Controleer eerst of de afdichtingen op  
de collectoraansluitingen goed zitten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansluitingen aanbrengen 
Bevestig alle aansluitingsdelen aan  
de collectoren zodat de zonne-energie- 
leidingen optimaal worden geleid.  
Indak: De kruisstok van de  
collectoraanvoer wordt aan de korte  
pijp bevestigd.  
 
Retourloop overeenkomstig het  
collectorgetal diagonaal of aan  
dezelfde collector aanbrengen. 
 
Ontluchter aan collectoren  
aanbrengen  
Sluit de niet benodigde collectorpijpen  
met de bijgevoegde ontluchterpijpen. 
 
Draadpennen in de onderste blinde  
klinknagelmoeren draaien.  
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Benodigd gereedschap 
2 gaffelsleutels SW 30 
1 variabele sleutel of  
1 gaffelsleutel SW 32 
1 gaffelsleutel SW 27 
1 gaffelsleutell SW 22  
Waterpomptang 
Ontluchtingssleutel 

 

 apparaatnummer      077000070173000020 
Bouwjaar         2003 

Collectortype    SOLATRON A 2.3 

(Bruto-)oppervlak     2,3 m2 

Absorber-inhoud            1,7 liter 

 



Indak-montage  
 
 
 
Montage collectoren 

Pas op: Op parallelle afstand tussen  
de collector letten. De open afstand  
moet boven en onder 31 mm zijn.  
 
• Erop letten, dat de schroefver- 
 bindingszijde aan de collectoren  
 met elkaar in één lijn liggen.  
 Zet de schroefverbindingen tussen  
 de collectoren met sleutels SW of  
 waterpomp vast.  
 
Schroefverbinding voorzichtig vast- 
zetten.  
 
• Leg gelijkmatig alle collectoren op  
 rij in de onderste montagerail en  
 zet alle schroefverbindingen vast.  
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Montage collectoren 
 
Benodigd gereedschap 
• Schleutel /schroevendraaier  
 SW 13 Gaffelsleutel SW 30 
• Waterpomptang 
 
Benodigd materiaal 
• Collectoren 
• Montagerails boven 
• Schroeven  
 
 

• Bij het plaatsen van de collectoren  
 beschermende handschoenen  
 dragen.  
• Leg de linker collector op het linker  
 onderste montagerailgedeelte,  
 zodat de draadpennen in de rail  
 vallen. Leg de volgende collector  
 op de onderste montagerail op  
 31 mm afstand tot de linker  
 collector, zodat de draadpennen in  
 de rail vallen.  
• Let erop, dat zich telkens een  
 flensafdichting aan de collector- 
 pijpen bevindt.  
 

1       1 

1 

2 

1 Draadpen 
2 Afdichting  



Aansluiting collectoren 
 
 
 

 

Aansluiting van het collectorveld  
Sluit het collectorveld aan de voor- 
bereide leidingen met behulp van  
flexibele slangen aan. 
 
Ontluchtingsmogelijkheid op het  
hoogste punt of luchtafscheider in  
de kelder  
Indien in de kelder geen automatische  
luchtafscheider wordt gebruikt, moet  
op het bovenste punt van de installatie  
voor een constant toegankelijke  
ontluchtingsmogelijkheid (eventueel  
met afstandsontluchter) worden  
gezorgd. 
 
Sensor bevestigen en goed  
afdichten Schuif de sensor geheel in  
de invoerhuls en dicht hem met de  
erbij aanwezige PG-schroefverbinding  
tegen het vocht af.  
 
Druktest verrichten 
Vul de installatie met water en  
controleer bij 3,5 bar alle verbindingen. 
 
Aansluitingen isoleren 
Isoleer alle aansluitingen met de  
aanwezige vormstukken.  
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Indak-montage 
 
 
Montage 
Tussenplaten, L-montagerail boven  
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Montage tussenplaten  
Tussenplaten van boven naar beneden  
in de gleuf van de glasbevestigingslat  
schuiven. 
Aanwijzing: Indien de montage van  
boven niet mogelijk is, kunnen de  
tussenplaten er van onder worden  
ingeschoven.  De tussenplaten dienen  
ook als afstandhouder. Mocht de plaat  
bij het erin schuiven klemmen, worden  
de collectoren enkele millimeters  
zijwaarts verschoven. De compleet  
ingeschoven  tussenplaat wordt door  
het buigen van de klampen tegen het  
eruit glijden beveiligd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevestiging L-Montagerail boven 
Bevestig de L-montagerails met  
2 inbusschroeven M8x20 en 
U-schijven aan de bovenkant van de  
collectoren. Begin boven links met de  
korte montagerail. 
Boorgaten door de hout-afstands- 
stukken aan de dakspanten met boor  
5 mm voorboren. 3 Bevestigingen voor   
2 collectoren + telkens nog een  
bevestiging voor elke extra collector. 
Bevestig de L-montagerails met  
houtschroeven 8x80, U-schijven (en  
hout-distantiestukken) aan de dak- 
spanten.  
Bevestig de collectoren met telkens  
twee M8x20 schroeven en  
U-schijven aan de bovenste montage- 
rail en met de erbij geleverde moeren  
aan de onderste montagerail. 
 

1 Glasbevestigingslat  
2 Tussenplaat  
3 Klampen  

4 Houtschroef 8x80  
5 Montagerail boven  
6 Inbusschroef M8x20  
7 Houtdistantiestuk  

  1                     2                                     3                           3 

4 
 
6 
 
5 

7 



Montage gootzadelband (beneden): 
Beschermfolie van het gootzadelband  
aftrekken. Het gootzadelband gelijk- 
matig naar beneden buigen en tegen  
de dakpannen drukken (met de steel  
van de hamer het profiel van de  
dakpannen erin drukken). 
 
Pas op: Het gootzadelband er zonder  
sterk aan te trekken tegen aandrukken. 
Tegen de gootzadelbanddragers links  
en rechts wordt de hoek door vouwen  
(niet knippen) gevormd. 

Montage bovenplaten  
Aan de bovenplaten bevinden zich  
u-vormige opnames. Deze omsluiten  
na de montage de glasbevestigingslat  
van de collector. Linker bovenplaat  
tegen de glasverbindingslat van de  
collector leggen. Horizontaal uitrichten,  
zodat hij in de glasplaat ligt en met de  
opname over de glasbevestigingslat  
van de collector schuiven. Andere  
bovenplaten op dezelfde manier  
monteren. Erop letten, dat de boven- 
platen zonder naad tegen elkaar liggen.  
Alle bovenplaten met 2 bevestigingen  
vastmaken. Wanneer er geen dwars- 
latten aanwezig zijn, worden hout- 
distantiestukken gebruikt. 
 

Montage zijplaten (links en rechts) 
De kleine rand met afdichtingsband in  
de gleuf in de glasverbindingslat  
drukken, daarbij de plaat schuin- 
houden. De rand moet over de gehele  
lengte in de rand vallen. De plaat  
voorzichtig door in de collectorgleuf te  
drukken er naar beneden indraaien. 
Er bij het indraaien op letten, dat de  
rand over de gehele lengte in de gleuf  
van de glasverbindingslat zit. Zijplaat  
er zover indraaien, dat hij tegen de  
dwarslatten aankomt. Elke zijplaat met  
drie bevestigingen vastzetten, deze om  
de plaatfelskant bij elkaar drukken. 
 

1         2            3                                                   3     4    5 

6                                                            6 

1 Montageplaat boven 
2 Glasbevestigingslat 
3 Bovenplaat 
4 Bevestigen 
5 Houtschroef 60 mm 
6 Houtafstandstuk 
7 Zijplaat 
8 Gootzadelband 
9 Houtschroef 30 mm 

3 
 
 
1 

7 
 
 
 
 
 
 
8 

7 

     4       9 

 7 

Indak-montage  
 
 
Montage 
Gootzadelband, zijplaten, bovenplaten  
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Indak-montage  
 
 
 
Montage afdichtingen  

Montage afdichtingen 
De bovenplaten worden aan de  
omhooglopende randen met u-vormig  
klemband (10x14 mm) afgedicht. 
 
Beginnen met het opsteken van de  
klemband op de collector. 
 
De randen in de bovenplaten moeten  
exact worden nagemaakt. 
 
Tussen het voeglood en de dakpannen  
dienen driehoeksafdichtingsprofielen  
(van schuimplastic) voor afdichting  
tegen regen bij wind. 
 
De optimale positie blijkt uit de  
betreffende bedekkingsafmeting en  
de vorm van de dakpannen.  
De dakpannen mogen niet te veel op  
het afdichtingsband staan.  
De luchtspleet tussen afdichtingsprofiel  
en dakpannen mag niet te groot zijn. 
 
Is de positie bepaald, wordt het  
afdichtingsprofiel  aan het voeglood  
boven en aan de zijkant geplakt.  
 
De dakpannen worden tot over het  
driehoeksafdichtingsprofiel gelegd. 
 
Driehoeksafdichtingsbanden op de  
zijplaten en op de bovenste delen  
plakken.  
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   1               2 

2 

2 

1 Klemband 
2 Driehoeksafdichtingsprofiel 



Ingebruikneming 
 
 
 
Drukproef en vullen van de installatie  
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Tot aan de uiteindelijke ingebruik- 
neming blijven de collectoren met  
afdekfolie bedekt, om een over- 
verhitting te vermijden en het ver- 
brandingsgevaar te minimaliseren.  
De installatie mag pas gevuld en in  
gebruik worden genomen, wanneer  
een warmte-afname plaatsvindt.  
 
Voordruk expansievat instellen 
Het volume van het vat bedraagt 3 liter.  
De voordruk van het expansievat in elk  
geval voor het vullen van de installatie  
instellen (zie tabel). 
 
Druktest 
Direct na collector- en buismontage  
moet een druktest worden uitgevoerd.  
• Installatie met Tyfocor LS vullen  
 en ontluchten 
• Druk verhogen tot 90% van de  
 activeringsdruk van de veilig- 
 heidsklep (voorbeeld: bij 6 bar  
 veiligheidsklep, een testdruk van  
 5,4 bar). Het expansievat en de  
 veiligheidsklep blijven gedurende  
 de drukproef geïntegreerd.  
 De dichtheid van de installatie en  
 alle verbindingselementen  
 controleren. Eventueel schroef- 
 verbindingen een beetje  
 vastzetten. 

Vullen en spoelen van de installatie  
De installatie mag pas gevuld en in  
bedrijf worden genomen, wanneer er  
een warmte-afname is. 
 
• Alle blokkerings- en ontluchtings- 
 mogelijkheden openen; vooral ook  
 de ontluchters op de collector- 
 afsluitingen, op de collectoraan- 
 sluiting en eventueel op de  
 luchtstop.  
• Als warmtedragermedium mag  
 uitsluitend Tyfocor LS worden  
 gebruikt. Ook in een vriesvrije  
 omgeving is een gebruik met water  
 vanwege de ontbrekende corrosie- 
 bescherming niet toegestaan.  
• Tyfocor LS is als mengsel  
 compleet en mag niet met water  
 of andere warmtedragermedia  
 worden gemengd. Let daarom op  
 de aanwijzingen op het veiligheids- 
 gegevensblad. 
• Het warmtedragermedium met  
 een drukpomp via de vul- en  
 afvoerkraan in de installatie  
 voeren, daarbij de afsluit- en  
 ontluchtingskleppen na elkaar  
 sluiten, zodra er vloeistof uitkomt.  
• De installatie met 3,5 bar spoelen,  
 tot het systeem compleet vrij van  
 lucht en verontreinigingen is  
 (tenminste 30 min.) 
• Voor het beëindigen van het  
 vulproces de installatiedruk  
 instellen en langzaam de kleppen  
 sluiten.  

Installatiedruk: 
0,5 bar boven statische hoogte (min. 
echter 1,5 bar, zie tabel beneden).  
• Druk controleren en eventueel  
 door het openen van de kleppen  
 en drukregeling bijregelen; bij het  
 bereiken van de vuldruk de vul- en  
 afvoerkraan sluiten.  
• Door het openen van de handont- 
 luchters op de hoogste positie van  
 de installatie controleren of de  
 installatie inderdaad compleet  
 luchtvrij is. Eventueel het  
 spoelproces nog eens herhalen. 
• Let er bij het gebruik van afstands- 
 ontluchters op, dat tenminste de te  
 vullen hoeveelheid van het ontluch- 
 tingsbuisje moet worden afgegeven:  
 0,3 c l per meter ontluchtingsbuisje  
 met 6 mm diameter. 
• Automatische ontluchters waarvan  
 de afstand tot de collector geringer  
 dan 3 m leiding is en die niet  
 tenminste 1m onder de onderste  
 collectoruitgang liggen, moeten nu  
 door het sluiten van de afsluitkraan  
 van het systeem worden gescheiden.  
 

Installatiehoogte  Installatievuldruk in bar 

18l 25l 35l 50-100l 

3 – 10m 1,5 1,3 1,3 1,4 1,4 

11m 1,6 1,3 1,4 1,5 1,5 

12m 1,7 1,4 1,5 1,6 1,6 

13m 1,8 1,5 1,6 1,6 1,7 

14m 1,9 1,6 1,7 1,7 1,8 

15m 2,0 1,7 1,8 1,8 1,9 

Voordruk van de MAG in bar 



 
 
 
 

 

Aansluitend 
• Afdekfolie van de collectoren  
 verwijderen 
• Controleren of de installatie naar  
 behoren werkt 
• Ingebruiknemingsprotocol invullen 
• Exploitant instrueren  
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Aantal van de collectoren  
parallel  

Minimum  
doorstroomhoeveelheid 

in l/min  

Nominale 
doorstroomhoeveelheid  

in l/min  

Maximum  
doorstroomhoeveelheid  

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 

Doorstroomhoeveelheid  

Ingebruikneming van zonne-energie  
pomp en zonne-energie regelaar 
Let hierbij op de erbij horende  
gebruikshandleidingen: 
• Bij de ingebruikneming de  
 aangegeven temperaturen op  
 plausibiliteit controleren.  
• Pomp- en regelfunctie in het  
 zonne-energiecircuit controleren 
• Regelaar, pomp en eventueel de  
 doorstroombegrenzer op de  
 installatiehydraulica configureren 

Doorstroomhoeveelheid instellen 
De doorstroomhoeveelheid moet  
overeenkomstig de hydraulica worden  
ingesteld. De doorstroomhoeveelheid  
per collector moet tussen 0,5 en  
1,5 l/min liggen. Let daarvoor op de  
aanwijzingen in het hoofdstuk  
hydraulica van het collectorveld. 
 
De doorstroomhoeveelheid hangt van de  
wijze van exploitatie van de collector af: 
• Bij een lage doorstroomhoeveelheid  
 wordt het grootstmogelijke tempera- 
 tuurverschil tussen toevoer en  
 retourloop bereikt. Dit is bij het  
 gebruik van lagenboilers met groot  
 volume zinvol. 
• Bij een hoge doorstroomhoeveelheid 
 wordt de grootstmogelijke warmte- 
 opbrengst verkregen. Dit is bij een  
 drinkwater-zonne-energie boiler  
 met twee warmtewisselaars de  
 optimale werkwijze. 
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Ingebruiknemingsprotocol 
 
 
 
De SOLATRON zonne-energie-installatie van 
 
 
(Naam, adres, tel. van de exploitant) 
plaats: 
 
werd op                                          geïnstalleerd en op        in gebruik genomen 
 
Installatiebeschrijving  
 
Collectortype:               Aantal collectoren: 
 
Serienummers:  

Montage:  Indak   Opdak   Platdak    Gevel 
 
Oriëntering:       Helling: 
 
Afwijking 
van zuiden:     ° 

  ° 

Boiler:    Type: 
Verbruiker  :  Tapwater  Verwarming 
Leidingen:  Totale lengte:      m 
    Materiaal: 
Installatiehoogte:         m 
Expansievat:   Volume:      l 
Pomp: 
Hoeveelheidsregelaar: 
Zonne-energie regelaar: 

Boilervolume:         l 
 Zwembad     overigens 

Buisdoorsnede:         mm 
 
Installatiedruk:         bar 
Inlaatdruk:          bar 
 
Doorstroming ingesteld op:       l/min. 
(Regelaarinstellingen als installatie bijvoegen)  

Schematische tekeningen van de installatieopbouw  
 
Installatieschema 
 
1 collector of 2 collectoren serieel  

 
 
Buisschema  
 

 eenzijdige aansluiting 

1 collect.  2 collect.  2 collect.  2 collect. 

3 collect.   3 collect.    3 collect. 

2 collectoren parallel 

1 collect.      2 tot 3 boilers met  2 tot 3 boilers met  
       doorstroomklep   doorstroomklep 
 
Installatieschema’s voor zonne-energie-installatie  

 diagonale aansluiting  

 Schema volgens gebruikshandleiding  
 S    Nr. 
 

  overige  
(Schema schetsen en bijvoegen)  
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Ingebruikname  

Controle van de montage O.K. Opmerking 
Alle installatie-componenten zijn juist gedimensioneerd     
Collectoren zijn bestand tegen storm en sneeuwgewicht     
Zonneleiding / collectoren aangesloten op equipotentiaalrail / bliksembeveiliging     
Veiligheidsdakhaken aangebracht     
Zonneleidingen en aansluitingen temperatuur- en UV-bestendig geïsoleerd     
Ontluchtingsmogelijkheid van het zonnecircuit bestand tegen de tijd en verdamping     
Afblaasleiding geïnstalleerd op veiligheidsventiel van het zonnecircuit     
Leeg opvangvat gezet onder afblaasleiding (temp. bestendig)     
Tapwatermenger geïnstalleerd     
Vullen en ingebruikname van de installatie     
Voordruk in het expansievat instellen    
Zonnecircuit met water gereinigd     
Zonnecircuit onder druk en lekcontrole uitgevoerd op schroefdraden (buizenaansluiting) en soldeer-
punten, controle op veiligheidsventiel, afdichtingsbus op afsluitventiel en KFE-kraan beproefd 

    

Installatie gevuld met zonnevloeistof Tyfocor LS     
Installatie gespoeld tot er geen lucht meer in het systeem zit     
Pomp, opslagwarmtewisselaar, warmwateropslag en collector luchtvrij     
Ontluchter dicht     
Installatiedruk gecontroleerd    
KFE-Ventieldoppen dichtgeschroefd     
Kruipstroom-anode Protech beproefd in opslag     
Stikker „Warmtemedium“ op de vulinrichting geplakt     
Installatiebeschrijving ingevuld en eventueel schematische tekeningen bijgevoegd     
Test van de regelsystemen     
Temperatuursensoren geven realistische waarden     
Pomp loopt en stuurt vloeistof rond (volumenstroommeting)     
Doorstroomhoeveelheid:   l 
Zonnecircuit en opslag worden warm     
Temperatuurverschil tussen toevoer- en retourleiding          °C    
Zonne-circulatiepomp wordt afgeschakeld bij:            °C    
Regelinstellingen zonne-energie gecontroleerd en geprotocolleerd (als bijlage toevoegen)     
Inwijding van de gebruiker     
Essentiele functies en bediening van de zonneregelaar, incl. circulatiepomp     
Functies en bediening van de hulpverwarming     
Bediening van de ontluchter     
Voorlichting over de warmtevloeistof / overdracht van de restvloeistof Tyfocor LS     
Functie van de kruipstroom-anode in de opslag     
Controle van de installatie door de gebruiker     
Testintervallen door vakkundig personeel / service-overeenkomst     
Overhandiging van de documentatie van alle producten     

Datum:              ____________ 
Handtekeningen : 

________________________________________  __________________________________ 
Installateur en eventueel ELCO-klantendienst       Gebruiker  



Werking van de installatie  
 
 
 
Gebruik, controle, onderhoud  

Onderhoud van de installatie  
gedurende regelmatige perioden 
Zonne-installaties moeten - aanvullend  
op de functiecontrole door de  
installatie-exploitant - regelmatig  
conform onderhoudsprotocol worden  
gecontroleerd: 
• Eenvoudige drinkwaterinstallaties  
 in het éénsgezins of tweege- 
 zinshuis moeten na uiterlijk 5 jaar  
 voor de eerste keer, daarna om de  
 twee jaar door een vakman worden  
 gecontroleerd.  
• Hydraulisch duurdere en grotere  
 installaties moeten tenminste om  
 de twee jaar door een vakman  
 worden gecontroleerd. 
• Grote installaties moeten jaarlijks  
 door een vakman worden  
 gecontroleerd. 
 
De noodzakelijke onderhouds- 
intervallen van de installatie worden  
bij de ingebruikneming bepaald. 
 
Volgende componenten moeten bij het  
regelmatige onderhoud op het goed  
functioneren ervan worden gecontro- 
leerd: 
• zonne collectoren 
• zonne-energie circuit 
• warmtedragervloeistof 
• zonne-energie boiler 
• zonne-energie regelaar incl.  
 circulatie 
• naverwarming  
 
Bovendien moeten dezelfde punten  
worden gecontroleerd als daarvoor na  
de eerste twee tot drie gebruiksweken. 
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Controle van de zonne-energie 
installatie door de geautoriseerde 
vakman: 
 
Controle binnen de eerste twee tot 
drie bedrijfsweken: 
• Zonne-energie circuit ontluchten 
• Installatiedruk controleren 
• Doorstroming controleren 
• Ph-waarde warmtedragermedium  
 met uitgangswaarde vergelijken 
• Pomp eventueel manueel  
 inschakelen en op geluiden letten  
 (lucht) 
• Zwaartekrachtrem openen en  
 sluiten 
• Controleren of zich afblaasvloeistof  
 in het opvangvat onder de  
 veiligheidsklep bevindt  
• Bij installatie-exploitant informeren  
 of de installatie goed functioneert  
 

Aanwijzingen voor het gebruik van  
de installatie  
De zonne-energie installatie  
SOLATRON werkt zelfregelend en is  
onderhoudsarm. Voor het probleemloos  
functioneren van de installatie met hoge  
zonne-energie opbrengst moet het  
volgende in acht worden genomen: 
• Installatie nooit uitschakelen 
 (nooit zonne-energie regelaar uit) 
• Bij defecte pomp, defecte regelaar  
 of ongeoorloofde bedrijfsdruk de  
 servicedienst hiervan zo snel  
 mogelijk op de hoogte stellen.  
 Anders bestaat het gevaar dat de 
 collectoren worden beschadigd.  
 
Controle van de installatie door de  
exploitant van de installatie 
In het begin en later halfjaarlijks moet  
gecontroleerd worden of de installatie  
goed functioneert: 
• Systeemdruk binnen toegestane  
 bereik 
• Zonne-energie boiler wordt bij  
 zonneschijn warm 
• Collector ’s nachts koud 
• Controleren of temperatuur- 
 aanduidingen kloppen 
• Warmtedragermedium in kijkglas  
 van de doorstroom begrenzer  
 duidelijk  

 * beslist letten op: 
De controle van het antivriesmiddel moet bij 20°C plaatsvinden om de juiste waarde te bepalen.  
De vorstbeschermingstester Tyfocor L geeft bij  Tyfocor LS een 5°C geringere waarde aan.  

Warmtedragermedium Tyfocor LS  

 OK sterk verouderd  
vernieuwen  

Kleur rose/oranje bruin 

Uiterlijk helder troebel 

Geur gering scherp 

Ph-waarde > 7,5 < 7 

Vorstbescherming* -28° C geringer -25° C 

Indicatie vorstbeschermingcontrole * -23° C geringer -20° C 



Storingen - oorzaak – opheffen  
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Storing Oorzaak Opheffen door erkende vakman 
Systeemdruk is  
weggevallen 

• Systeem is lek 
 
• Lucht in de installatie 
 
• Inlaatdruk van het expansievat te 

hoog 

- Lekke plaatsen zoeken en dicht maken, 
 met Tyfocor LS bijvullen, ontluchten 
 

- Installatie ontluchten, luchtvrij spoelen,  
 installatiedruk instellen 
 

- Inlaatdruk van het expansievat corrigeren,  
 daartoe installatie aftappen, inlaatdruk meten en  
 op de statische installatiedruk instellen; installatie  
 opnieuw vullen en ontluchten. 

Zonne-energie boiler  
wordt bij zon niet warm 

• Pomp defect 
• Temperatuursensor defect of 

verkeerd geïnstalleerd 
• Zonne-energie regelaar defect 
• Lucht in de installatie 

- Vervangen 
 

- Vervangen resp. goed installeren 
 
- Vervangen 
 

- Installatie ontluchten, afvoer controleren 
Collector ’s nachts  
warm 

• Terugslagklep defect 
• Zonne-energie regelaar defect 
• Temperatuursensor defect of 

verkeerd gemonteerd 
• Indien aanwezig: zonne-

energiesensor defect 
• In zeer warme nachten: 

„maneschijneffect" 

- Vervangen 
 

- Vervangen 
 

- Vervangen goed monteren 
 
- Vervangen 
 
- Geen storing bij gebruik zonder zonne- energie  
 sensor, in koude nachten treedt effect niet op. 

Temperatuurindicatie  
klopt niet of geen  
temperatuuraanduiding  
op de regelaar 

• Temperatuursensor defect of  
 verkeerd gemonteerd 
• Zonne-energie regelaar defect 

- Vervangen resp. goed monteren 
 
- Vervangen 

Warmtedragermedium  
sterk verouderd  
(zie boven) 

• Bij slechts korte bedrijfsduur 
informatie m.b.t. installatiefouten, 
zoals 

• Verkeerde dimensionering van de 
componenten 

• Te gering warmteafname 
• Verkeerde leidingsrichting 
• Verkeerde montagerichting van de 

collectoren ( 90° verdraaid) 
• Defecte zonne-energie regelaar 
• Vuil in de zonne-energie leidingen 
• Bij bedrijfsduur  langer dan 5 jaar 

normale slijtage 

- Installatiefouten uitsluiten, resp. corrigeren 
- Oude warmtedragermedium compleet aftappen  
 en op een juiste wijze als afval verwijderen,  
 installatie met water goed doorspoelen; installatie  
 met nieuwe Tyfocor LS vullen en ontluchten 
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Onderhoudsprotocol  
 
 
SOLATRON zonne-installatie van  
__________________________________________________________________________
________ 

Datum:              ____________ 
Handtekeningen: 

________________________________________  __________________________________ 
Installateur en eventueel ELCO-klantendienst       Gebruiker  

  OK Probleem Opgelost 

Ondervraging van de gebruiker over het normale 
gedrag van de installatie 

      

Opslag wordt warm bij zonnesensor       

Zonnecollector is ‘s nachts koud       

Zonnecircuit:       

Afgeblazen vloeistof in het vaatje       

Installatiedruk:  ..............  bar bij .............. °C       

Lucht in de installatie? Geruis in de pomp?       

Circulerende hoeveelheid in het zonnecircu-
it   ...............l/min 

      

Circulatiepomp loopt in alle stadia       

Visuele controle van de leidingen en de panelen       

Visuele controle van de warmteisolatie       

Warmtevloeistof       

Optische en reukcontrole       

Ph-waarde: ............................       

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

Zonnewarmteopslag       

Bescherming tegen corrosie in orde       

Zonneregelaar       

Functie van de zonnecircuitpomp:  
AN (Automatiek) / Handbediening / UIT 

      

Temperatuurwaarden van alle sensoren       

Instelling regelaars controleren       

Circulatie: pompfunctie; instelling       

Hulpverwarming: bereiken van de gewenste afscha-
keltemperatuur 

      

Zonnecollector       

Visuele controle van de collector       

Collectorbevestiging is vast /       

op installatie-locatie :   ______________________________________________________________________________________ 
 
Ingebruikname op :____________________ laatste onderhoud op : ________________________ 

Men moet de volgende maatregelen treffen :_______________________________________________________________ 
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EG – VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD  

1. Materiaal-/vervaardigings- en firma-aanduiding  

Handelsnaam:     TYFOCOR® LS –kant-en-klaar mengsel, koelbescherming tot -28 °C 
 
Firma:       TYFOROP Chemie GmbH, Hellbrookstraße 5a, 22305 Hamburg 
        Tel.: 040-61 21 69 en 61 40 39; Fax: 040-61 52 99; e-mail: info@tyfo.de 
 
Inlichtingen in geval van nood:  040-61 40 39, in de tijd van 18-8 uur: 0621-43333  
 

2. Samenstelling / gegevens m.b.t. de bestanddelen  

Chemische karakterisering 
Waterhoudende oplossing van 1,2-Propyleenglycol met corrosieinhibitoren CAS-Nr.: 57-55-6  
 

3. Mogelijke gevaren  

Bijzondere aanwijzingen betreffende gevaren voor mens en milieu: Niet noodzakelijk  
 

4. Eerste hulp bij ongelukken  

Algemene informatie:   verontreinigde kleding verwijderen. 
 
Na oogcontact:     15 minuten bij geopende oogleden met stromend water grondig uitspoelen 
 
Na huidcontact:    met water en zeep afwassen. 
 
Na inslikken:     mond uitspoelen en daarna veel water drinken. 
 
Informatie voor de arts:   symptomatische behandeling (decontaminatie, vitale functies), 
        geen specifiek tegengif bekend.  
 

5. Maatregelen m.b.t. brandbestrijding  

Geschikte blusmiddelen:  sproeiwater, droogblusmiddelen, alcohol bestendig schuim, kooldioxide (CO2). 
 
Bij een brand kan vrijkomen: gassen/dampen. Gevaren zijn afhankelijk van de verbrandende materialen en de  
        brandomstandigheden  
 
Bijzondere beschermende  
uitrusting:      bij brand circulatielucht-onafhankelijke adembescherming dragen. 
 
Verdere informatie:    gecontamineerd bluswater moet overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de  
        overheid als afval worden verwijderd.  
 

TYFOROP EG-Veiligheidsgegevensblad           Gewijzigd op 01.09.99 Drukdatum: 01.09.99  
Product: TYFOCOR® LS –kant-en-klaar mengsel                  Blad 01 van 04  
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6. Maatregelen bij het onbedoeld vrijkomen  

Persoonsgerichte 
maatregelen:    Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. 
 
Milieu beschermende  
maatregelen:    Het product mag niet zonder voorbehandeling (biologische zuiveringsinstallatie)  
       in het water komen 
 
Proces m.b.t. reiniging:  Uitgelopen materiaal indammen en met grote hoeveelheden zand, aarde of 
       andere absorberend materiaal bedekken; daarna om absorptie te bevorderen krachtig bijeen vegen.  
       Het mengsel in bakken of plastic zakken doen en naar afvalverwijdering brengen. Kleine hoeveelheden  
       (spatten) met veel water wegspoelen, bij grotere hoeveelheden, die in de afvoer of       
       oppervlaktewater zouden kunnen lopen, hiervan verantwoordelijk waterschap op de hoogte     
       brengen.  
 

7. Gebruik en opslag  

Gebruik:      Goede ventilatie op de werkplek, anders geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. 
 
Brand- en explosie:    Geen buitengewone maatregelen noodzakelijk. Bakken die vanwege hitte 
        bescherming gevaar lopen met water koelen. 
Opslag:       Bakken dicht gesloten op een droge plaats opslaan. 
        Verzinkte bakken voor opslag niet gebruiken.  
 

8. Expositiebegrenzing en persoonlijke beschermende uitrustingen  

Extra informatie m.b.t. vormgeving van technische installaties: zie 7. 
 
Persoonlijke beschermende uitrusting: 
Oogbescherming:    Veiligheidsbril. 
Handbescherming:    Rubber of PVC-handschoenen. 
 
Algemene bescherming- en  
hygiënische maatregelen:   De bij omgang met chemicaliën gebruikelijke veiligheidsmaatregelen  
        moeten in acht worden genomen.  
 

9. Fysische en chemische eigenschappen  

Vorm:       vloeibaar. 
Kleur:       rood fluorescerend. 
Reuk:       productspecifiek.  
Stollingstemperatuur:   ca. -28 °C        (DIN 51583) 
Kooktemperatuur:    > 100 °C        (ASTM D 1120) 
Vlampunt:      geen. 
Explosiegrenzen: 
- onderste:      2.6 Vol.-%        (opgaven voor  
- bovenste:      12.6 Vol -%        1,2- propyleenglycol) 
Ontstekingstemperatuur:   vervalt  
Stoomdruk bij 20 °C:   20 mbar. 
Dichtheid bij 20 °C:    ca. 1.030 g/cm3      (DIN 51757) 
Oplosbaarheid in water:  volledig oplosbaar 
Oplosbaarheid in andere  
oplosmiddelen:     oplosbaar in polaire oplosmiddelen  
pH-waarde bij 500 g/l, 20 °C: 9.0-10.5. (ASTM D 1287) 
Viscositeit bij 20° C:   ca. 5.0 mm2/s. (DIN 51562) 
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10. Stabiliteit en reactiviteit  

Te vermijden stoffen:   Sterke oxidatiemiddelen. 
 
Gevaarlijke reacties:   Geen bij doelmatige verwerking. 
 
*Gevaarlijke ontledings- 
producten:       Geen bij doelmatige verwerking. 
 

11. Informatie m.b.t. toxicologie  

De verklaring is van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid. 
 
Acute toxiciteit:     LD50/oraal/rat: >2000 mg/kg 
        Primaire invloed prikkeling van de huid/konijntje/Draize-Test: niet prikkelend   
        Prikkelende werking op slijmhuid/oog konijntje / informatie literatuur: niet prikkelend.  
 

12. Informatie m.b.t .  toxicologie   

De verklaring is van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid.  
 
Informatie m.b.t. eliminatie:  Proefmethode OECD 301A/ISO 7827 
        Analysemethode: DOC-   
        Afname Eliminatiegraad: > 70 % (28 d) 
        Beoordeling: licht biologisch afbreekbaar.  
 
Verhouding in milieu-    Bij vakkundige inleiding van geringe concentraties in aangepaste biologische  
compartimenten:    zuiveringsinstallaties zijn storingen van de afbouwactiviteit van het actieve slib niet te 
        verwachten  
 
Ecotoxische werkingen:   Algentoxiciteit: EC50 (72 h):  >100 mg/I 
        Bacteriëntoxiciteit:   >1000 mg/I, Warburg 
        Daphnie-toxiciteit (acute): EC50 (48 h) >100 mg/I  
        Vistoxiciteit: LC50 (96 h):  >100 mg/I, Leuciscus idus  
 
*Verdere ecologische  
informatie:       AOX: Het product bevat geen organisch gebonden halogeen  
 

13.  Informatie m.b.t. de verwijdering als afval  

TYFOCOR® LS moet met in acht neming van de plaatselijke voorschriften bijv. naar een geschikte vuilstortplaats of een ge-
schikte verbrandingsinstallatie worden gebracht. Bij hoeveelheden onder 100 l contact opnemen met de plaatselijke stadsreini-
ging resp. met de milieuautoor. 
 
Ongereinigde verpakkingen: Niet gecontamineerde verpakkingen kunnen hergebruikt worden. 
        Verpakkingen die niet kunnen worden gereinigd moeten als het materiaal 
        als afval worden afgevoerd.  

14. Informatie m.b.t. transport  

VbF: Valt niet onder de verordening betreffende brandbare vloeistoffen. Verzending per post toegestaan.  
 
GGVE/RID:      - GGVS/ADR: - IMDG-Code: - 
UN-Nr.:        - IATA-DGR: - TA - Lucht: - 
 
Geen gevaarlijke stof conform de transportvoorschriften. 
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15. Voorschriften  

Kenmerk conform  
EG-richtlijnen:       Niet kenmerkplichtig.  
 
*Nationale voorschriften:    Watergevaarklasse: WGK 1 (Duitsland), 
                                                                conform VwVwS van 17.05.99  
 

16. Overige informatie  

Alle informatie die in vergelijking tot vorige mededelingen zijn gewijzigd zijn van een ster voorzien. Eerdere mededelingen zijn  
daardoor niet meer geldig. 
Het veiligheidsgegevensblad is ervoor om de bij de omgang met chemische stoffen en het verwerken ervan belangrijke fysische  
veiligheidstechnische, toxicologische en ecologische gegevens door te geven, en ook aanbevelingen betreffende de omgang resp. opslag,  
gebruik en transport te geven. Een aansprakelijkheid voor schade m.b.t. het gebruik van deze informatie of het gebruik, de toepassing,  
aanpassing of verwerking van de hierin beschreven producten is uitgesloten. Dit geldt niet, voor zover wij, onze wettelijke  
vertegenwoordigers of plaatsvervangers bij opzet of grove nalatigheid dwingend aansprakelijk zijn. De aansprakelijkheid voor indirecte  
schade is uitgesloten. 
Deze gegevens zijn volgens beste weten en geweten samengesteld en komen overeen met onze huidige kennis van zaken.  
Ze bevatten geen toezegging van producteigenschappen. 
 
Bereik van het gegevensblad: Afd. AT, Tel.: 040-61 40 39  
 



 51 

Notes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Service: ELCO GmbH 
D - 64546 Mörfelden-Walldorf 
 
ELCO Austria GmbH 
A - 2544 Leobersdorf 
 
ELCOTHERM AG 
CH - 7324 Vilters 
 
ELCO-Rendamax B.V. 
NL - 1410 AB Naarden 
 
ELCO Belgium n.v./s.a. 
B - 1731 Zellik 


