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Installatie
De installatie van de zonnewarmteinstallatie SOLATRON moet in de hier gegeven volgorde worden uitgevoerd:
Ontwerp van de installatie
Dimensionering van collectorveld, warmteopslag, leidingen en expansievat
Bepaling van montageplaats en routes van de leidingen
installatie van het zonnecircuit, zoals voorgeschreven in de bedrijfshandleiding
installatie van warmteopslag, pompgroep en expansievat
Aanleg van de leidingen tot aan de montageplaats voor de collectoren
Montage zonneregelaar
Montage collectoren
Montage bevestigingssysteem op gebouw
Voorbereiding verzamelaar en basisrails
Montage verzamelaar en basisrails
Montage buizen
Aansluiting van de collectoren
Druktest
Ingebruikname
Ingebruikname aan de hand van het Ingebruiknameprotocol
Wegwijs maken van de gebruiker
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Richtlijnen, normen en voorschriften

Bepalingen
Voor een veilig, milieu-effectief en energiebesparend bedrijf moet u alle geldende normen, regels en richtlijnen
navolgen. In het bijzonder de hieronder
genoemde.

• EN 12975 - 1 en 2

Algemene eisen en testmethoden van
collectoren
• EN 12976 - 1 en 2
Algemene eisen en testmethoden van
voorgemonteerde installaties
• ENV 1991-2-3-4
Grondbeginselen van draagvlakontwerp en invloed op draagvlakken –
Belasting door wind en sneeuw
• DIN EN 516 - Voorzieningen om op
het dak te kunnen lopen
• EN 517 Dakhaken voor de veiligheid
Extra voorschriften in Duitsland
• EnEV - Isolatie van leidingen
• DampfKV - Verordening stoomketelinstallaties
• DIN 1055 - Belasting-aanname voor
constructies, deel 1 - 5
• DIN 18338 - Werkzaamheden dakbedekking of –afdichting
• DIN 18339 - Loodgieterswerkzaamheden
• DIN 18451 - Steigerwerk
• DIN VDE 0185 – Bliksembeveiliging
Extra voorschriften in Zwitserland:

• Berekening windbelasting op dak en
bevestiging (volgens SIA 160)

• Richtlijnen SVGW
• Voorschriften plaatselijke en Kantonbrandweer

• Voorschriften brandbeveiliging VKF
• Richtlijnen SWKI 93-1
"Veiligheidsvoorzieningen voor verwarmingsinstallaties“

Extra voorschriften in Oostenrijk
• ÖNORM B 3800-1 tot 4
Brandeigenschappen van bouwmaterialen en –delen
• ÖNORM B 8131 Gesloten waterverwarmingen - Veiligheids-, uitvoeringsen testbepalingen
• ÖNORM H 5150-1 Ontwerp van centrale verwarmingsinstallaties - Meting
• ÖNORM H 5195-1 Voorkoming van
schade door corrosie en verkalking in
gesloten warmwaterinstallaties met
bedrijfstemperatuur tot max. 100°C

• ÖNORM M 7700 Zonne-energie –

Namen en definities
• ÖNORM M 7701 VORNORM
Zonnetechnische installaties - Benaderingsmethode voor meten van vlakke collectoren in warmwaterinstallaties
• ÖNORM M 7710 Vlakke collectoren
voor benutting van zonne-energie Technische eisen en testbepalingen
• ÖNORM M 7826 Solderen van koperleidingen voor installaties
• BGBI.Nr. 57/1965 Wet electrotechniek - ETG in de betreffende vorm
• ÖNORM B 4013 Belastingsaannamen in het bouwwezen - Sneeuwen ijsbelasting
• ÖNORM B 4014 - 1 Belastingsaannamen in het bouwwezen - Statische windkrachten
• ÖNORM M 7510-1 Richtlijnen voor
de beproeving van verwarmingsinstallaties - Grondbeginselen
• ÖNORM M 7580 Warmteisolatie van
verwarmingsinstallaties - Eisen, aanwijzingen, rekenmethodes
Transport / opslag
• Buizen mogen uitsluitend worden
getransporteerd en opgeslagen in de
op de verpakking aangegeven stand
(boven/onder)
• Laat de collectoren tot het laatste
moment (ter voorkoming van beschadiging) in de verpakking zitten
• Raak nooit de koperleiding van de
vacuumbuizen aan - gevaar voor
brandwonden. Haal het karton pas op
het laatste moment eraf.
• Dek de vacuumbuizen tot op het laatste moment voor ingebruikname altijd af
Aarding en bliksembeveiliging
De metalen leidingen van het zonnecircuit moeten met een groen/gele draad
van minstens 16mm ² Cu (H07 V-U
resp. R) met de equipotentiaal-hoofdrail
worden verbonden. Als er een bliksembeveiliging is, dan kan die ook voor de
collectoren worden gebruikt. De aardaansluiting kan eventueel ook met een
diepte-aarding worden gerealiseerd. De
aardleider moet buitenshuis worden
aangelegd. De aarde moet ook op de
equipotentiaal-hoofdrail worden aangesloten via een draad met dezelfde doorsnede .

Montage
De montage en de eerste inbedrijfname
mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door een erkende deskundige. Deze
neemt de verantwoordelijkheid voor de
vakkundige installatie en ingebruikname.
De montagesystemen zijn beproefd tot
sneeuwbelastingszone III, 700m NN en
windbelastingzone II. Bij hogere belasting moet er op de bouwplaats een
berekening worden gemaakt en naar
aanleiding daarvan eventueel een versterking met extra componenten worden gerealiseerd.
Bedrijf

• Schakel de installatie bij zonneinstraling niet uit!

• Installatie regelmatig controleren
Terugname
Na gebruik kunnen de collectoren aan
de firma ELCO / ELCOTHERM worden
teruggeleverd. Alle materialen van de
collector zijn recyclebaar en zullen volgens de regels worden ontzorgd. We
nemen niet de kosten op ons die voortvloeien uit de demontage en het transport.
Verklaringen van onze garantievoorwaarden
Voor schade, die voortvloeit uit de volgende oorzaken, kunnen we geen garantie bieden:
• Oneigenlijk of onkundig gebruik
• Oneigenlijk of onkundig gebruik
• Ingebruikname van de installatie of de
collector in ongevulde staat
• Het handhaven van de ongevulde
staat gedurende meerdere dagen
• Het bedrijf van de installatie onder
verhoogde druk
• Gebruik van een ander antivriesmiddel dan Tyfocor LS
Voorwaarden voor de garantie zijn:
• De bediening volgens de regels.
• Het gebruik van de installatie binnen
de aangegeven grenzen voor het
bedrijf.
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Zonnewarmteinstallatie AURON
De zonnewarmteinstallatie AURON
DF voor de bereiding van warm water
bestaat uit de volgende componenten:
• Zonnecollector
• Frame
• Warmtevloeistof
• Expansievat
• Zonnewarmteopslag
• Zonnepomp met doorstroombegrenzing
• Zonneregelaar met temperatuursensoren voor collector en opslag
• Luchtafscheider, ontluchter, veiligheidsventiel en verscheidene kleinere
onderdelen
De AURON zonnewarmteinstallatie
kan, indien men een passende opslag
en regelaar neemt, ook warmte leveren
als ondersteuning voor de centrale verwarming.

De zonnecollectoren AURON DF zetten directe en diffuse stralingsenergie
van de zon om in warmte. Hiertoe
wordt het zonlicht door de absorbtieoppervlakken opgenomen. Hierdoor loopt
een buizenstelsel, waardoor de warmte
wordt weggevoerd. Het vacuum in de
buizen en de opbouw van de verzamelaar verhindert een ongewenste warmteafgifte aan de omgeving.
De zonneregelaar bestuurt de hele
installatie. Zodra de collectoren bij zonne-instraling warmer wordt dan het
onderste gedeelte van de opslag, dan
zal de pomp worden ingeschakeld,
zodat de warmte de opslag in wordt
gestuurd. Is de collectortemperatuur
lager dan die van de opslag, dan zal de
pomp weer uit gaan. Om het koken van
de opslag te voorkomen, zal de pomp
ook uitgaan, als de opslag helemaal tot
de maximaal toelaatbare temperatuur is
opgewarmd. Deze regeling is helemaal
automatisch.
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Luchtafscheider en handontluchter
dienen voor het voorkomen van storende geluiden door luchtbellen in het zonnecircuit. Alleen op die manier kan de
zonnepomp zonder problemen werken.

Het frame dient om de collectormontage eenvoudig te maken. Voor de verschillende soorten daken zijn er altijd
passende dakbevestigingen beschikbaar.

In de zonnewarmteopslag wordt het
warme water opgeslagen totdat deze
nodig is. De opslag moet zo worden
gedimensioneerd, dat een korte periode van slecht weer kan worden overbrugd. In het bovenste deel van de
opslag kan, indien nodig, een andere
warmtebron worden gemonteerd, zodat
ook bij slecht weer altijd warm water
beschikbaar is. Het onderste deel van
de opslag wordt uitsluitend door zonneenergie verwarmd.

De warmtevloeistof wordt met behulp
van de zonnepomp door het zonnecircuit gepompt en brengt de warmte van
de collectoren naar de opslag. Daar
wordt de warmte via een warmtewisselaar aan het te verwarmen water afgegeven. Aan de warmtevloeistof is een
antivriesmiddel toegevoegd, zodat de
installatie in de winter niet kan bevriezen, hetgeen tot vorstschade zou leiden. De ongiftige en physiologisch onschuldige warmtevloeistof is speciaal
geschikt voor de enorme temperatuurvariaties van – 30°C tot meer dan 200°
C.

Met het expansievat wordt de uitzetting van de warmtevloeistof, ten gevolge van temperatuurverhoging, opgevangen. Deze is zo groot gedimensioneerd, dat de warmtevloeistof niet door
het veiligheidsventiel verdampt, ook
wanneer deze in gasvorm overgaat bij
gebrek aan warmte-afname en stilstaand water in de collector.

Productbeschrijving

Collector met vacuumbuizen EDF
Kenmerken en functie van de collector
De zonnewarmteinstallatie AURON DF
is speciaal afgestemd op het klimaat in
Midden-Europa. Het hele systeem berust op een direct doorstroomde collector met vacuumbuizen. De bijzondere
eigenschappen zijn het hoge absorbtievermogen en de uitstekende warmteoverdracht, dankzij een optimaal hydraulisch ontwerp. Door deze eigenschappen wordt zelfs een geringe instraling in
bruikbare warmte-energie omgezet.

Functie en opbouw van de vacuumbuis EDF
De straling wordt binnenin luchtledige
glazen buizen door een absorbtieoppervlak in warmte-energie omgezet.
Hierdoor wordt warmteverlies aan de
omgevingslucht bijna volledig uitgesloten. Het absorbtieoppervlak bestaat uit
aluminium en heeft een zeer selectieve
laag. Dit oppervlak zit warmtegeleidend
op een coaxiaal buizennetwerk van
koper. In deze coaxiale koperen leiding
wordt de geabsorbeerde warmte direct
en bijna verliesvrij overgedragen op het
mengsel van water en glycol in het zonnecircuit. Het mengsel van water en
glycol stroomt ook direct door de vacuumbuizen. De aansluiting van de
vacuumbuizen op de verzamelaar is
gerealiseerd met een schroef-klemring
en een schroef-buis van weerbestendige kunststof. Door deze schroef-buis
wordt het hele aansluitingsbereik van
de buizen duurzaam beschermd.

Stilstand van de installatie
Bij ongebruikte installatie of bij hoge
instraling verdampt de inhoud van de
vacuumbuizen en de verzamelaar. De
zo onder druk gezette vloeistof wordt
door een voldoende gedimensioneerd
expansievat opgevangen. Toch zal de
overtollige warmte op een of andere
manier via de vloeistof uit de installatie
moeten worden afgevoerd. Daardoor
zal verdamping worden voorkomen.
Leveringsvarianten
AURON B 15 DF
Basismodule met 15 buizen en aansluiting voor een temperatuursensor.
AURON E 15 DF
Uitbreidingsmodule met 15 buizen.
AURON B 20 DF
Basismodule met 20 buizen en aansluiting voor een temperatuursensor.
AURON E 20 DF
Uitbreidingsmodule met 20 buizen.
Elk collectorveld heeft een basismodule nodig voor de aansluiting van
de temperatuursensor en voor de
beschikbaarheid van de hydraulische aansluitingscomponenten aan
het zonnecircuit.
De varianten kunnen naar behoeven
worden gecombineerd.
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Collector met vacuumbuizen EDF
De collector bestaat uit een verzamelaar, de vacuumbuizen en de onderste
bevestigingsrails.

1
2
3

1790

4

Aan de voorkant van de verzamelaar
bevinden zich aan beide kanten de
aansluitingen voor de toevoer- en de
retourleiding.
COLD

5

HOT

De aansluitingen zijn gekenmerkt met
COLD voor de retourleiding en met
HOT voor de toevoerleiding.

∅ 70

6

7

Op de basismodulen AURON B 15/20
DF vindt men aan de linker voorkant de
aansluiting voor de collectorsensor.

Componenten en afmetingen van de
vacuumbuizen
1
2
3
4
5
6
7
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Coaxiaal leidingstelsel
Schroef-klemring
Schroef-buis
Absorber van aluminium met
selectieve laag
Afstandhouder
Glazen buizen
Beschermingska
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Technische gegevens
Onderdeel
Aantal vacuumbuizen

AURON 15 DF

AURON 20 DF

15

20

Effectieve absorbtieoppervlak

m²

1,5

2,0

Openingsvlak

m²

1,58

2,11

Maten van de collector

mm

1380 x 1910

1840 x 1910

Brutto oppervlak

m²

2,63

3,51

Gewicht van de collector (leeg) incl. vacuumbuizen
-Schuin dak
-Opgezet, op vlak dak
(liggend, op vlak dak, tegen wind beschermd)
-Vlak dak, liggend
(liggend, op vlak dak)

kg
kg
kg

51
62
73

68
79
90

kg

58

75

Hydraulische verzamelaars

Messing-koper

Bekleding verzamelaar

Alles van zwarte laag en isolatie voorzien

Collector-inhoud incl. buizen

l

4,3

Aansluitingen (toevoer- en retourleiding) aan verzamelaar

5,7
3/4“ IG vlak-afdichtend

Circuit warmtevloeistof gevuld met

Warmtevloeistof-mix Tyfocor LS

Maximale bedrijfsdruk

bar
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Mech. belastbaarheid (Vlakkenbelasting)

kg/ m²

350

Drukverlies (80 l/m²h)

mbar

ca. 30

ca.30

%

83,5 / 79,2

83,5 / 79,2

k1

W/m²K

2,79 / 2,65

2,79 / 2,65

k2

W/m²K

0,01 / 0,009

0,01 / 0,009

Warmtecapaciteit (DIN 12975 uit materiaalgegevens)

kJ/m²K

Prestatie-coefficienten volgens DIN 12975
(hebben betrekking op: absorbtieoppervlak / openingsoppervlak)
η0

IAM 50 = IAML (40°) x IAMT (40°)

1,003

Kleinste hellingshoek

0°

Inbouwpositie

Hoge kant / Dwars

Vacuumbuizen
Stilstandstemperatuur

16,6

EDF
°C

Kleinste hellingshoek

230 °
0°

Buizenmateriaal

Borosilikat Glas

Buitendiameter

mm

70

Lengte

mm

1790

Warmteisolatie

Hoogvacuum

Warmteovergang

Directe doorstroming

Absorbtieoppervlak van
Netto absorbtieoppervlak

Aluminium, met selectieve laag
m²

Buismateriaal
Gewicht

0,1
Koper

kg

2,5
7

Productbeschrijving
Collectoraansluiting, toebehoren, warmtevloeistof
Collectoraansluiting
De collectoraansluiting aan de leidingen van het zonnecircuit bestaat uit
twee schroef-klemringen van ¾“ x 22
mm.

Afdichtingen
De aansluitingen aan de collectoren
zijn uitgevoerd met zonbestendige vlakafdichtingen. De vlakafdichtingen zijn
reeds aan de collectorsteunen bevestigd.

Voor beide niet benodigde collectoraansluitingen worden doppen gebruikt,
waar ontluchtingsventielen in zitten.

Compensatoren
De collectoren worden met behulp van
twee compensatoren met elkaar verbonden. De compensatoren zorgen dat
de door de temperatuurvariaties veroorzaakte uitzettingen en daarmee gepaard gaande mechanische spanningen
worden opgevangen.

Isolering
De compensatoren hebben een geschikte isolatie van hittebestendige EPDMafdichting.

Luchtafscheider / luchtpan
Voor een probleemloos bedrijf moet het
zonnecircuit volledig vrij van lucht zijn.
De luchtbelletjes, die bij hoge temperatuur ontstaan, ook in de installatie die
van te voren luchtvrij is gemaakt, worden in de luchtafscheider verwijderd. Bij
installaties zonder luchtafscheider
wordt de lucht in een luchtpan verzameld en dan met een handbediend
ventiel verwijderd. De luchtpan moet
altijd in het hoogste punt van de installatie zijn geïnstalleerd.

Tyfocor LS kant en klare mix
Koude-bescherming

tot – 28 °C

Samenstelling

Waterige oplossing van
1.2 Propylenglycol met anti-corrosiemiddel

Viscositeit bij 20°C

Ca. 5mm²/s

Dichtheid bij 20°C

Ca. 1,030 g/cm³

Dampdruk bij 20°C

20 mbar

Let op de aanwijzingen op het Gegevensblad voor de veiligheid!
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Warmtevloeistof
De warmtevloeistof Tyfocor LS is ongiftig en physiologisch onschuldig.
Met de hoge bestendigheid tegen hoge
temperaturen en goede vorsteigenschappen is dit product optimaal voor
gebruik in collectoren met hoge prestaties.
Om een lange levensduur van de warmtevloeistof te garanderen moet men
het zonnecircuit goed spoelen (2 uur)
voordat men het vult met de warmtevloeistof.

Productbeschrijving

Montagesysteem
Montagevarianten
Voor de montage is een uiterst flexibel
en stabiel montagesysteem beschikbaar. Samen met de innovatieve hydraulische constructie van de collector AURON DF worden alle montagemogelijkheden volledig benut:
A Montage aan hoge kant van schuin
dak
B Dwarsmontage op schuin dak
(aanbevolen bij dakhelling van minder dan 30°)
C Montage op plat dak, liggend, met
montageframe zonder instelbare
hoek (aanbevolen in zuidelijke provincies, of als men de installatie
hoofdzakelijk in de zomer gebruikt).
D Montage op de voorgevel
(aanbevolen in noordelijke provincies of als men de installatie hoofdzakelijk gebruikt in de winter of in
de overgangsseizoenen).
E Montage in de tuin of op plat dak,
montageframe met instelbare hoek.

Dakankers

• Voor tegeldaken hebben we een uni-

versele dakhaak. Dankzij diens hoge
flexibiliteit kan deze normaal gesproken ook bij beverstaarten en andere
speciale tegels worden gebruikt. De
dakhaak wordt direct op de dakspar
geschroefd, daardoor krijgt men een
bijzonder grote stabiliteit.
• Voor montage in de tuin of op het
platte dak wordt een flexibel montageframe gebruikt; de hellingshoek
van het frame kan afhankelijk van de
plaatselijke omstandighede worden
ingesteld. De standaardinstelling is
45°.
• Een bijzonder geval is hier de liggende montage op het vlakke dak volgens variant C, waarbij een montageframe zonder hellingshoek wordt toegepast. Het montageframe wordt op
een geschikt onderstel vastgeschroefd (bijv. betonplaten). Het onderstel
moet op de bouwplaats worden geplaatst.
• Bij voorgevels, blik en eternietdaken
zijn er speciale bevestigingselementen beschikbaar, zoals stokschroeven, blikvouwklemmen en leisteendakhaken.

A
B

C

D
E
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Uitleg en dimensionering

Collectoren en opslag
Tabel voor grove schatting van de dimensionering
van vlakke collectoren en opslag
Drinkwaterverwarming en
ondersteuning centrale
verwarming

m² Absorbtieoppervlak
k

n

~ (40 – 90 ) * n

~n=k

~ 70 * k

~ 1,5 *n =k

~ 70 * k

2

150 -200

2

300

2–3

750

3

150 - 200

2-3

300

3-5

750

4

150 - 200

2-3

300

4-6

750

200 - 300

3-4

400

150 - 200

3

300

5–8

750

200 - 300

3-4

400

5–8

750

250 - 350

4–5

500

200 - 300

4-5

400

7–9

750

250 - 350

5–6

500

200 - 300

4–5

400

8 – 11

1000

250 - 350

5–6

500

350 - 550

6-7

750

250 - 350

5–6

500

350 - 550

6–8

750

350 - 550

6–7

750

500 - 700

7–9

1000

350 - 550

6–8

750

500 - 700

7 – 10

1000

Personen

Personen

Warmwasserbedarf
(45°C) in l

Drinkwaterverwarming

5

6

7

8

9

10

•

**

10

Verbruik
warm water
(45°C) in l

Minimaal
volume**
zonnewarmteops
lag in
l

m² Absorbtieoppervlak
k

Minimaal
volume**
zonnewarmteopslag in
l

9 – 12

1000

9 - 14

1000

10 - 15

1000

Het aantal benodigde collectoren is afhankelijk van het warmwaterverbruik of verwarmingsondersteuning, van de dakhelling
en –richting, en van de hoeveelheid zonnestraling.
Het opslagvolume is afhankelijk van de gewenste zonne-opbrengst en de
warmtebehoefte.

Grootte van het collectorenoppervlak
Om de zonne-installatie vele jaren zonder problemen te kunnen gebruiken, is
het essentieel om het collectorenoppervlak goed te dimensioneren. Vanwege
de verschillen in warmtebehoefte, de
hellingshoek en orientatie van het dak
en tenslotte de plaatselijke zonneinstraling, moet elk geval apart berekend worden om tot het noodzakelijke
collectorenoppervlak te komen.
Dimensionering van de zonnewarmteopslag
Het bedrijf van de zonnecollectoren is
uitsluitend toegestaan met een voldoende grote zonnewarmteopslag. Te
klein gedimensioneerde opslagtanks
leiden tot permanente temperatuuroverschreiding in de collectoren en daardoor mogelijk tot levensduurverkorting.
Schattingstabel
Met de tabel hiernaast kan een schatting gemaakt worden van het noodzakelijke collectorenoppervlak en opslag,
indien men een van plan is om de installatie op de normale manier toe te
passen.
Voor een precieze dimensionering moet men gebruik maken van de ontwerpen berekeningsinstrumenten.
Bij afwijkingen van de hier gegeven
schattings, moet men de berekening
samen met het Ingebruiknameprotocol
leveren. Bij grote fouten in de dimensionering vervalt elke aansprakelijkheid op
waarborg en garantie.

Schatting en dimensionering

Leidingen
Koper

Edelstaalgolfbuis

m² Absorbtieoppervlak
2

3

4

DN 10

x

x

x

DN 13 DN 16

x

x

x

DN 16 DN 20

5

6

7

8

x

x

x

x

x

x

x

x

DN 20 DN 25

Koper

Edelstaalgolfbuis

10

x

x

x

x

m² Absorbtieoppervlak
11

12

DN 16 DN 20

x

x

DN 20 DN 25

x

x

13

DN 25

x

9

14

15

16

17

18

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

19

20

x

x

(Aanbevolen buisbinnendiameter)

m² Absorbtieoppervlak
parallel

Nominale totale doorstroming
in l/h

Drukverlies* in het collectorveld
in mbar
(met betrekking tot water 20°C)

2

160

30

3

240

38

4

320

40

5

400

45

6

480

55

7

560

65

8

640

80

9

720

95

10

800

110

11

880

140

12

960

170

Materiaal
De leidingen van het zonnecircuit moeten volgens EN 12975 met een voor
zonne-installaties toegelaten materiaal
uitgevoerd worden. Aanbevolen wordt
om koper of edelstaalbuizen te gebruiken met metaaldichtende verbindingen.
Soldeerverbindingen moeten worden
gemaakt met hardsoldeer.
Voor de gebruikte materialen en verbindingen moet een temperatuurbestendigheid tot 270°C gegarandeerd
kunnen worden, evenals een bestendigheid tegen het warmtemedium
enerzijds en weersinvloeden anderzijds.
Bij beschadiging van de collectoren
door niet geschikte leidingen vervalt
elke garantieaanspraak.
Dimensionering
De noodzakelijke diameter van de leidingen kan men de tabel hiernaast worden bepaald.
Bij grotere installaties of grotere totale
lengte van het leidingstelsel moet men
de afmetingen en weerstand van dit
leidingstelsel berekenen en dit moet bij
de circulatiepomp passen.
Bij grotere installaties of grotere totale
lengte van het leidingstelsel moet men
de afmetingen en weerstand van dit
leidingstelsel berekenen en dit moet bij
de circulatiepomp passen.
Let er bij de berekening van de pomp
op dat met het warmtemedium een
hoger drukverlies optreedt dan met
water.

*Het werkelijke drukverlies in het collectorveld is sterk afhankelijk van de doorstromingssnelheid en de temperatuur van het warmtemedium.
Vuistregel:
Drukverlies (warmtemedium) = 1,5 x Drukverlies (water)
11

Schatting en dimensionering

Expansievat
Dimensionering
Elke zonne-installatie moet met een
speciaal zonne- expansievat worden
uitgerust. Deze moet niet alleen de
thermische uitzetting van de warmtevloeistof opvangen, maar ook de totale
inhoud van de collector kunnen opnemen.

De dimensionering van het expansievat
moet, volgens de schattingstabel, rekening houden met het absorbtieoppervlak, de vulinhoud van de installatie en
de hoogte hiervan. De berekening berust op een collectorafschakeltemperatuur van 110 °C en
een beveiliging van de installatie met
een 6 bar veiligheidsventiel.

m² Absorbtievl.

Vulvolume van
de installatie in l

Minimaal benodigd opnamevolume van het membraan-expansievat in l
Afhankelijk van het absorbtieoppervlak, het vulvolume en de totale hoogte van de installatie.
(Installatiedruk = pstat +0,5 bar; minstens 1,5 bar; voorbeeldvolume 3 l; max. bedrijfstemperatuur 110°C;
beveiliging van de zonne-installatie met 6 bar veiligheidsventiel; 1 collectorveld)
3 -10 m

11 m

12 m

13 m

14 m

15 m

2

20

17

18

18

19

19

20

30

19

19

20

20

21

22

40

20

21

21

22

22

23

20

22

23

23

24

25

25

30

23

24

25

25

26

27

40

25

25

26

27

28

28

50

26

27

28

28

29

30

20

27

27

28

29

30

31

30

28

29

30

30

31

32

40

29

30

31

32

33

34

50

31

32

32

33

34

35

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

Totale hoogte van de installatie

30

33

34

35

36

37

38

40

34

35

36

37

38

39

50

35

36

37

38

39

41

30

37

38

39

41

42

43

40

39

40

41

42

43

44

50

40

41

42

43

45

46

30

42

43

44

46

47

48

40

43

45

46

47

48

50

50

45

46

47

49

50

51

60

46

47

49

50

51

53

40

48

49

51

52

54

55

50

49

51

52

54

55

57

60

51

52

54

55

57

58

40

53

54

56

57

59

61

50

54

56

57

59

60

62

60

55

57

58

60

62

64

40

58

59

61

62

64

66

50

59

60

62

64

66

67

60

60

62

63

65

67

69

70

61

63

65

67

69

71

40

62

64

66

67

69

71

50

64

65

67

69

71

73

60

65

67

68

70

72

74

70

66

68

70

72

74

76

40

67

69

70

72

74

77

50

68

70

72

74

76

78

60

70

71

73

75

77

80

70

71

73

75

77

79

81

Schatting en dimensionering

Expansievat
Instellen van de voordruk
De reeds in het expansievat aanwezige
hoeveelheid water moet altijd 3 liter
zijn. Dit moet men ook in beschouwing
nemen indien men de voordruk in het
expansievat instelt, afhankelijk van de
installatie-hoogte, de installatie-vuldruk
en de grootte van het expansievat. Van
3 tot 10 meter installatie-hoogte is de
installatie-vuldruk altijd 1,5 bar.

Voordruk expansievat

Installatiehoogte
in m

Installatievuldruk
in bar

3 tot 10

1,5

1,3

1,3

1,4

1,4

11

1,6

1,3

1,4

1,5

1,5

12

1,7

1,4

1,5

1,6

1,6

13

1,8

1,5

1,6

1,6

1,7

14

1,9

1,6

1,7

1,7

1,8

15

2,0

1,7

1,8

1,8

1,9

Expansievat in l

18

25

35

50 tot 100
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Hydraulisch ontwerp van het zonnecircuit

TC 1

14

Collectorsensor

WW

Warm water

TSP 1 Opslagsensor optional (toebehoren)

KW

Koud water

TSR 1 Retoursensor

TWW

Thermische warmwatermenger

P1

Zonnecircuitpomp 1

MAG

Expansievat

VL

Toevoerleiding

RL

Retour

Z

Circuitpomp

Toebehoren
tuur

Beveiliging hoge tempera-

DR

Doorstromings-regelventiel (Taco-Setter)

SV

Veiligheidsventiel

SuB

Spoel- en vulsysteem

LA

Luchtafscheider

Hydraulisch ontwerp van het collectorveld

max. 120 buizen

max. 120 buizen

max. 60 buizen

Hoge kant montage
Diagonale aansluitingsleidingen:
Tot max. 120 buizen (12 m² absorbtieoppervlak) kunnen de zonnecollectoren
in één veld aangesloten worden.
Een minimale volumenstroom van 30 l/
m²h moet bij het regelen van het toerental tenminste worden gehandhaafd.
Installaties met meer dan 120 buizen
(12 m² absorbtieoppervlak) worden
parallel volgens het Tichelmannsysteem aangesloten. Een minimale volumenstroom van 30 l/m²h per Tichelmann-string moet bij het regelen van
het toerental tenminste worden gehandhaafd.

Aansluitingsleidingen aan één kant
Tot max. 60 buizen (6 m² absorbtieoppervlak) kunnen de zonnecollectoren bij
aansluiting aan één kant in één veld
aangesloten worden.
Een minimale volumenstroom van 45 l/
m²h, moet bij het regelen van het toerental tenminste worden gehandhaafd

max. 60 buizen
Installaties met meer dan 60 buizen (6
m²) worden bij aansluiting aan één kant
parallel volgens het Tichelmannsysteem aangesloten.
Een minimale volumestroom van 45 l/
m²h per Tichelmann-string moet bij het
regelen van het toerental tenminste
worden gehandhaafd
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max. 120 buizen

max. 120 buizen

Hydraulisch ontwerp van het collectorveld

Dwarsmontage
De verzamelaars kunnen zowel links
als rechts worden gemonteerd. Bij
montage links zit de aansluiting van de
collectorsensor onder, bij montage
rechts zit hij boven. Bij dwarsmontage
zal het verdampingsmechanisme van
de collector bij stilstand verbeteren. De
waterdamp, die dan gevormd wordt, zal
de zonne-vloeistof helemaal uit het
collectorveld duwen, daardoor zal deze
vloeistof langer meegaan. Om dit voordeel ook bij eenzijdige aansluiting te
hebben, moet in dat geval het collectorveld van onder worden aangesloten.
Diagonale aansluitingsleidingen
Tot max. 120 buizen (12 m² absorbtieoppervlak) kunnen de collectoren bij
diagonale aansluiting in één veld aangesloten worden.
Een minimale volumestroom van 30 l/
m²h, moet bij het regelen van het toerental tenminste worden gehandhaafd.
Installaties met meer dan 120 buizen
(12 m²) worden bij diagonale aansluiting parallel volgens het Tichelmannsysteem aangesloten.

max. 60 buizen

Een minimale volumestroom van 30 l/
m²h per Tichelmann-string moet bij het
regelen van het toerental tenminste
worden gehandhaafd.
Aansluitingsleidingen aan één kant
(dwars)
Bij aansluitingsleidingen aan één kant
(dwars) moet het collectorveld alleen
van onderen op de leidingen aangesloten worden om een gunstig verdampingsmechanisme te verkrijgen.

max. 60 buizen

Tot max. 60 buizen (6 m² absorbtieoppervlak) kunnen de zonnecollectoren bij
aansluiting aan één kant in één veld
aangesloten worden.
Een minimale volumestroom van 45 l/
m²h moet bij het regelen van het toerental tenminste worden gehandhaafd.
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Installaties met meer dan 60 buizen (6
m²) worden bij aansluiting aan één kant
parallel volgens het Tichelmannsysteem aangesloten.
Een minimale volumestroom van 45 l/
m²h per Tichelmann-string moet bij het
regelen van het toerental tenminste
worden gehandhaafd.

Materialenlijst

Componenten van de collector AURON DF
Noodzakelijke gereedschappen voor de
montage van de buizen:
SW 24 steeksleutel

Benodigde Gereedschappen Voor De
Montage Van De Schroef-Aansluitingen
En De Uitbreidingssets:
SW 30 steeksleutel
SW 32 steeksleutel

Leveringsvarianten AURON

Basismodule
(met sensoraansluiting)

Pos.: Beschrijving

Uitbreidingsmodule
(zonder sensoraansluiting)

B 15 DF

B 20 DF

E 15 DF

E 20 DF

1

Vacuumbuizen met schroef-buis

15

20

15

20

2

Basisverzamelaar met sensorhuls

1

1

-

-

3

Verzamelaaruitbreiding zonder sensorhuls

-

-

1

1

4

Basisrails met buizenbevestiging

1

1

1

1

5

Isolatie buizenhals

15

20

15

20

6

Afdekking voor aansluiting verzamelaar

2

2

-

-

7

Afdekking voor verbinding verzamelaar

-

-

1

1

8

Einddop met ontluchting

2

2

-

-

9

Schroef-aansluiting

2

2

-

-

10

Verbindingsplaat voor verzamelaar

-

-

1

1

11

Verbindingsplaat voor basisrails

-

-

1

1

-

-

1

1

Toebehoren
12

Uitbreidingsset voor aansluiting, met isolatie

Pos.1

Pos.2

Pos.3

Pos.5

Pos.6

Pos.10+11

Pos.4

Pos.7

Pos.8 + Pos.9
Pos.12
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Materialenlijst

Bevestigingssysteem
Noodzakelijke gereedschappen voor de
montage van het bevestigingssysteem
SW 17 Steeksleutel resp. moer
SW 13 Steeksleutel resp. moer
Meetlint; snijschijf voor het aanpassen
van daktegels
Pos.:

Beschrijving

Basismodule
Uitbreidingsmodule
Tegeldak hoge kant (A)
B 15 DF
B 20 DF
E 15 DF
E 20 DF
13
Bevestigingselement verzamelaar
2
2
1
2
14
Bevestigingselement Solar universeel
2
2
1
2
15
Montagerails
2
2
1
2
16
Universele dakhaak
4
4
2
4
17
Daksparschroef
8
8
4
8
Tegeldak dwars (B)
13
Bevestigingselement verzamelaar
4
4
1
2
14
Bevestigingselement Solar universeel
2
2
1
2
15
Montagerails
2
2
1
2
16
Universele dakhaak
4
4
2
4
17
Daksparschroef
8
8
4
8
Vlak dak, liggend (C) (De bevestiging op het dakoppervlak (betonplaten; schroeven) moet op de bouwplaats uitgevoerd worden)
13
Bevestigingselement verzamelaar
2
2
1
2
14
Bevestigingselement Solar universeel
2
2
1
2
15
Montagerails
2
2
1
2
Voorgevel (D)
(De bevestiging met stokschroeven, overleg dit met de bouwer van de voorgevel)
13
Bevestigingselement verzamelaar
4
4
1
2
14
Bevestigingselement Solar universeel
2
2
1
2
15
Montagerails
2
2
1
2
21
Stokschroeven
4
4
2
4
25
Aansluitschroeven
4
4
2
4
Vlak dak met opstaand frame (E)
(De bevestiging op het dakoppervlak moet op de bouwplaats uitgevoerd worden)
13
Bevestigingselement verzamelaar
2
2
1
2
14
Bevestigingselement Solar universeel
2
2
1
2
18
Montageframe hoge kant (voorgemonteerd)
2
2
1
2
19
Stutten diagonaal
1
1
1
1
20
Hoek
2
2
2
2
Speciale dakvorm hoge kant (A) (Bij een klembevestiging moet men voor elke montagerail 3 klemmen gebruiken)
13
Bevestigingselement verzamelaar
2
2
1
2
14
Bevestigingselement Solar universeel
2
2
1
2
15
Montagerails
2
2
1
2
21
Stokschroeven
4
4
2
4
22
Dakhaak leisteen
4
4
2
4
23
Blikvouwklem
6
6
3
6
24
KalZip-dakklem
6
6
3
6
25
Aansluitschroeven
6
6
3
6
Speciale dakvorm dwars (B) (Bij een klembevestiging moet men voor elke montagerail 3 klemmen gebruiken)
13
Bevestigingselement verzamelaar
4
4
1
2
14
Bevestigingselement Solar universeel
2
2
1
2
15
Montagerails
2
2
1
2
21
Stokschroeven
4
4
2
4
22
Dakhaak leisteen
4
4
2
4
23
Blikvouwklem
6
6
6
3
24
KalZip-dakklem
6
6
6
3
25
Aansluitschroeven
6
6
6
3
18

Materialenlijst

Bevestigingssysteem
Pos.13+14+15

Pos. 16+17

Pos.18

Pos.19+20
Pos.21

Pos.22

Pos.23

Pos.24

Pos.25
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Collectormontage

Keuze van geschikte montagevlakken
Montagevlakken
Bij het kiezen van een geschikt montagevlak
spelen de toepassing van de zonneinstallatie (tapwaterverwarming of ondersteuning centrale verwarming) en plaatselijke klimaatomstandigheden zoals ochtendmist of namiddagnevel een belangrijke rol.
Het voornaamste verschil tussen deze twee
toepassingen is de hellingshoek van de
montageplaats.

Orientatie naar zuiden, met ongunstige hellingshoek

Voorgevel

max. -30°

Vlak da

max. +30°

Zonne-installaties voor ondersteuning
centrale verwarming.
De optimale hellingshoek voor zonneinstallaties voor ondersteuning centrale verwarming is in Duitsland 60°.
Is het dak goed op het zuiden gericht, dan
mag de hellingshoek varieren tussen 45° en
70°, zonder dat men belangrijke opbrengstvermindering (maximaal 5%) hoeft te
verwachten.
Afwijkingen van meer dan 45° naar oost of
west, van het zuiden af, moet men bij ondersteuning van centrale verwarming vermijden.

Schuin dak

Draaien van de buizen
Bij de vacuumbuizen-collector AURON DF
heeft men de mogelijkheid om, door het
draaien van de buizen de hellingshoek, de
absorber op de gewenste toepassing in te
stellen. Op de onderste buizen-opname zit
hiervoor een schaal met stappen van 10°.
Te geringe of te sterke hellingshoeken van
het dak, in het extreme geval een vlak dak of
voorgevel, of afwijkingen van de zuidorientering naar oost of west, kunnen op die
manier gecompenseerd worden

max. +/-30°

Richtingsafwijking van het zuiden

West:
max. +30 °

max. +/-30°
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Zonne-installaties voor tapwaterverwarming.
De optimale hellingshoek voor zonneinstallaties voor tapwaterverwarming is in
Duitsland 45°.
Is het dak goed op het zuiden gericht, dan
mag de hellingshoek varieren tussen 20° en
50°, zonder dat men moet vrezen voor belangrijke opbrengstvermindering (maximaal
5%). Bij dwarsmontage van de buizen kan
de collector bij een kleine dakhoek optimaal
op het voornaamste gebruiksdoel in de overgangsmaanden worden ingesteld. Op die
manier kan men bijvoorbeeld oververhitting
in de zomer voorkomen.
Afwijkingen van 45° naar oost of west, van
het zuiden af, zullen bij bijvoorbeeld 30°
hellingshoek maar weinig invloed op de
opbrengst hebben. Bij grotere afwijkingen
van het zuiden af zullen lage dakhoeken een
gunstige uitwerking hebben.

Ost:
max. -30 °

Zuid-orientering bij ongunstige hellingshoek, voorgevel, vlak of schuin dak:
Compensatie van de hellingshoek door
dwarsmontage van de collector (buizen-as
oost-west. Maximale draaihoek +/-30°.
Afwijkingen van het zuiden: compensatie
van de afwijking door hoge kant montage
met richten van de buizen naar het zuiden.
Maximale draaihoek +/- 30°.

Collectormontage

Overzicht van alle maten
Een collectorveld van AURON vacuumbuizen-collectoren bestaat altijd uit een
basismodule met aansluitmogelijkheid
voor een temperatuursensor en een of
meer uitbreidingsmodules.

Dat geld ook voor meerdere boven of
naast elkaar geplaatste collectorvelden.
De montage begint altijd met een basismodule op 4 bevestigingspunten.

De verbinding van de basismodule met
de uitbreidingsmodule en elke verdere
uitbreidingsmodule wordt met een verbindingsplaat op de verzamelaar en op
de basisrails gerealiseerd. Voor het
maken van de verbinding heeft men
aan beide kanten ongeveer 6 cm nodig.

Hoge kant montage op schuin of vlak dak met opstaand frame en vlak dak, liggend.
Montagevarianten: A; C; E.
Dakrand

Min.
2 Rijen tegels

Min.
100 cm

B 15 DF

F

Verzamelaar

E 15 DF

E 20 DF
B

Tempera-

D
C

Dakrand

A

Dakhaak
E

Basisrails

Montagerails

Bevestigingselement

Verbindingsplaat voor verzamelaar en basisrails

Bereik [cm]

Beschrijving

A

Tot max. 120

Maximale afstand tussen twee bevestigingspunten (naast elkaar)

B

135 - 185

Afstand tussen twee bevestigingspunten (boven elkaar)

C

160

Afstand van de montagerail-bevestiging (Z-hoek)

D

138 - 1104

Lengte van het collectorveld

E

7 - 45

Overdekking van het collectorveld voorbij het eerste en laatste bevestigingspunt.

F

12

Lengte van de verzamelaar- en basisrailsverbinding.

Lengte D van het collectorveld:
De lengte van het collectorveld kan
men berekenen door de som te nemen
van de afzonderlijke lengten van de
gebruikte verzamelaars.
Lengte van de verzamelaar AURON
15 DF: 138 cm
Lengte van de verzamelaar AURON
20 DF: 184 cm

De lengte van het collectorveld geeft de
positie van het eerste en laatste bevestigingspunt.
Een overdekking E van minstens 7 tot
maximaal 45 cm moet hierbij in acht
worden genomen.

Tussen deze beide bevestigingspunten
worden alle verdere bevestigingspunten individueel, onder beschouwing van
de daksparafstand, de daktegelsoort en
de positie van de verbindingsplaat tussen de verzamelaars en de basisrails
bepaald.
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Collectormontage

Overzicht van alle maten
Positie van de verbindingsplaat
De verbinding tussen verzamelaars en
tussen basisrails wordt met een verbindingsplaat gerealiseerd.
De lengte van deze verbindingsplaten
bedraagt F = 12 cm.

F

IIn het bereik van deze verbindingsplaat kan geen bevestigingselement worden gemonteerd.

F

F

De posities van de bevestigingspunten
moeten zo worden bepaald, dat ze zich
links of rechts naast de verbindingsplaten bevinden.

F
FF

Aantal bevestigingspunten per module

E 20

Verbindingsplaat

Uitbreidingsmodule E 20

E 15

Uitbreidingsmodule E 15

Basismodule B 15 /20

B 15 / 20

Bevestigingspunten

Basismodule B 15 / 20 DF:

Uitbreidingsmodule E 15 DF:

Uitbreidingsmodule E 20 DF:

AURON B 15 DF en AURON B 20 DF
modules worden op 4 bevestigingspunten gemonteerd.

AURON E 15 DF modules hebben
slechts 2 bevestigingspunten nodig.
Bij montage van 3 AURON 15DF modules wordt de middelste uitbreidingsmodule op 4 bevestigingspunten gemonteerd.

AURON E 20 DF modules hebben 4
bevestigingspunten nodig.
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Collectormontage

Overzicht van alle maten
Min.2 rijen tegels of 100 cm bij
montage op de voorgevel

Dakrand

Dwarsmontage op schuin dak en op
de voorgevel.
Montagevarianten: B; D

E
Verzamelaar basisrails

Dakrand of gebouwzijde

min.
100 cm

Dakhaak

F
D

Bevestigingselement
C
Verbindingsplaat voor verzamelaar en basisrails

A

Montagerails

B

Bevestigingselement verzamelaar om tegen het afglijden

G
H

Temperatuursensor

I

Maten
Bereik [cm]

Beschrijving

A=B

max. 120

Maximale afstand tussen twee bevestigingspunten (boven elkaar)

C

135 - 168

Afstand tussen twee bevestigingspunten (naast elkaar)

D

138 - 1104

De lengte van het collectorveld

E

7 - 45

Overdekking van het collectorveld voorbij het laatste bevestigingspunt.

F

12

Lengte van de verzamelaar- en basisrailsverbinding.

G

14

Overdekking van het collectorveld voorbij het eerste bevestigingspunt

H

min. 22

Minimale afstand van het bevestigingspunt tot de buitenkant van de verzamelaar

I

min. 15

Minimale afstand van het bevestigingspunt tot de buitenkant van de basisrails

Lengte D van het collectorveld:
De lengte van het collectorveld kan
men berekenen door de som te nemen
van de afzonderlijke lengten van de
gebruikte verzamelaars.
Lengte van de verzamelaar AURON
15 DF: 138 cm
Lengte van de verzamelaar AURON
20 DF: 184 cm

De lengte van het collectorveld geeft de
positie van het eerste en laatste bevestigingspunt.
Een overdekking E van minstens 7 tot
maximaal 45 cm moet hierbij in acht
worden genomen.
De overdekking G van 14 cm is noodzakelijk voor het bevestigingselement
van de verzamelaar tegen het afglijden.

Tussen deze beide bevestigingspunten
worden alle andere bevestigingspunten
individueel, onder beschouwing van de
daktegelsoort bij dwarsmontage, en de
positie van de verbindingsplaten tussen
de verzamelaars en de basisrails bepaald.
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Positie van de verbindingsplaten
De verbinding tussen verzamelaars en
tussen basisrails wordt met een verbindingsplaat gerealiseerd.
De lengte van deze verbindingsplaten
bedraagt F = 12 cm.

F

In het bereik van deze verbindingsplaat
kan geen bevestigingselement worden
gemonteerd.

F

De posities van de bevestigingspunten
moeten zo worden bepaald dat ze zich
links of rechts naast de verbindingsplaten bevinden.

F

Uitbreidingsmodule E 20

Bevestigingspunten

E 20

F

Uitbreidingsmodule E 20 DF:
AURON E 20 DF modules hebben
4 bevestigingspunten nodig.
Uitbreidingsmodule E 15 DF:
AURON E 15 DF modules hebben
slechts 2 bevestigingspunten nodig.
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Basismodule B 15 / 20

Verbindingsplaten

E 15

Uitbreidingsmodule E 15

B 15 / 20

Basismodule B 15 / 20 DF:
AURON B 15 DF en AURON B 20 DF
modules hebben
4 bevestigingspunten nodig.

Collectormontage

Vlak dak overzicht
Variant E: montage in de tuin of op plat dak, montageframe met instelbare hoek
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Aanbrengen van het montageframe
Vlak dak variant E: montage in de tuin of op plat dak, montageframe met instelbare hoek
Voorbereiden en controleren van het dak
Controleer het dak op de volgende punten
• Lekdichtheid en noodzaak tot sanering. Daksanering moet niet voor de
nabije toekomst gepland zijn.
• Draagkracht van het dak. De bevestiging van het montageframe moet in
afhankelijkheid van de draagkracht
van het dak worden gerealiseerd.
Daarvoor zijn geval voor geval berekeningen van een deskundige nodig,
die rekening houdt met de sneeuwen windbelasting ter plaatse.
• Bei einer Befestigung der Montage-

• Bij bevestiging van het montageframe
op betongewichten moet het dak een
extra last van 300 kg/m² verdragen.
Per collector moeten betongewichten
van 300 kg worden gebruikt als verzwaring. Ter bescherming van het
dakoppervlak moet men constructiebeschermingsmatten gebruiken.
• Bij een geringe verzwaring moeten
ook nog kabels gebruikt worden om
de constructie aan stevige punten te
verankeren. Berekeningen van een
deskundige zijn nodig.

• Als alternatief kunnen de montage-

rails stevig op dragers vastgeschroefd
worden, die de kracht op stevige muren moeten overbrengen.
• Betonplaten, schroeven en pluggen
voor de bevestiging van de montagerails zijn niet inbegrepen bij de levering en moeten op de bouwplaats
worden verzorgd.

Bevestigingspunten bepalen
Houd rekening met de volgende punten:
• Het collectorveld moet op het zuiden
worden georienteerd.
• Het collectorveld moet zo mogelijk
schaduwvrij zijn.
• De leidingen moeten zo kort mogelijk
zijn en direct naar de pompgroep en
de warmteopslag worden gelegd.
• De opstelling moet niet te dicht bij de
dakrand zijn, om de windlast zo gering mogelijk te houden.
Minimale afstand: 1,2 m;
Bij grotere gebouwen en blootgestelde
zones: groter.

• De afstand van de bevestigingspunBasismodule met uitbreidingsmodule E 15 DF

ten wordt individueel onder beschouwing van de gebruikte verzamelaarlengte, (AURON 15 = 138 cm)
(AURON 20 = 184 cm) en de positie
van de verbindingsplaat tussen de
verzamelaars en de basisrails bepaald. Let erop, dat in het bereik van de
verbindingsplaat
F = 12 cm
geen bevestiging mogelijk is.
Een overdekking
E: 7 tot 45 cm
en een maximale afstand
A: tot 120 cm
mag niet worden overschreden.
De diepte van het opstaande frame
bedraagt:
B = 150 cm
(zie bladzijde 21 en bladzijde 22)

Basismodule met uitbreidingsmodule E 20 DF
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Aanbrengen van het montageframe
Vlak dak variant E: montage in de tuin of op plat dak, montageframe met instelbare hoek
Hoge kant
Hoek

L

M

H

45°

2*

34

162

40°

41

34

149

35°

56

34

133

30°

66**

34

117

* Tegen rails-einde aan
** Aanslag

Opstellen van het montageframe
• Klap het montageframe uit en stel die
op de juiste hellingshoek in, hierbij
laat men de glijmoeren in de juiste
positie schuiven. Optimale hoek voor
gebruik gedurende het hele jaar: tapwaterverwarming: 45° = loodrechte
instelling bij rails-einde
• Montageframe goed vastschroeven
op de betongewichten of de dragers.
Daarbij staat de langste poot schuin
boven in het collectorvlak. De montageframes moeten precies in een lijn
liggen
Diagonalstut aanbrengen
• Elke 2 montageframes worden met
behulp van de stut diagonaal verstevigd.

Bevestigingselementen aanbrengen
• Bevestigingselement voor de verzamelaars op het montageframe inhaken en tegen het boveneinde van het
montageframe zetten. Door op de
schroef te drukken valt het bevestigingselement in de ruststand.

• Bevestigingselement voor de basi-

srails op afstand van 173 cm van het
bevestigingselement van de verzamelaar inhaken. Door op de schroef te
drukken valt het bevestigingselement
in de ruststand. Bevestig met 2-3
omwentelingen aan de schroefmoer –
niet aandraaien.

Controle
Controleer na de montage de hoogte
en positie van alle bevestigingselementen. Alle bevestigingselementen moeten in één lijn liggen.
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Collectormontage

Vlak dak overzicht
Variant C:
Liggende montage op plat
dak met montageframe
zonder instelbare hellingshoek
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Aanbrengen van het montageframe
Vlak dak variant E: liggende montage op plat dak of in tuin
met montageframe zonder instelbare hellingshoek
Voorbereiden en controleren van het dak
Controleer het dak op de volgende punten
• Lekdichtheid en noodzaak tot sanering. Daksanering moet niet voor de
nabije toekomst gepland zijn.
• Draagkracht van het dak.
De bevestiging van het montageframe moet in afhankelijkheid van de
draagkracht van het dak worden gerealiseerd. Daarvoor zijn geval voor
geval berekeningen van een deskundige nodig, die rekening houdt met de
sneeuw- en windbelasting ter plaatse.

• Daar bij deze manier van bevestigen

de windlast zeer gering is (plat liggende vacuumbuizen-collectoren bieden
bijna geen vlakken waar de wind
kracht op uitoefent), is het genoeg om
gewone, in de handel verkrijgbare
betonplaten te gebruiken met een
lengte van ongeveer 45 cm en een
dikte van ongeveer 5 cm. De afzonderlijke platen mogen echter niet minder wegen dan 20 kg. Het dak moet
op deze manier een extra draagvermogen opbrengen van 50 kg/m² . Ter
bescherming van het dakoppervlak
moet men constructiebeschermingsmatten gebruiken.

rails stevig op dragers vastgeschroefd
worden, die de kracht op stvige muren moeten overbrengen.
• Betonplaten, schroeven en pluggen
voor de bevestiging van de montagerails zijn niet inbegrepen bij de levering en moeten op de bouwplaats
worden verzorgd.

Bevestigingspunten bepalen
Houd rekening met de volgende punten:

D

• Het collectorveld moet op het zui-

F
E

B
A

Zuiden

Basismodule met uitbreidingsmodule E 15

D
F
E

B
A

Basismodule met uitbreidingsmodule E 20

• Als alternatief kunnen de montage-

Zuiden

den worden gericht, dat wil zeggen
dat de as van de buizen in de richting oost-west staat.
• Het collectorveld moet zo mogelijk
schaduwvrij zijn.
• De leidingen moeten zo kort mogelijk zijn en direct naar de pompgroep
en de warmteopslag worden gelegd.
• De opstelling moet niet te dicht bij
de dakrand zijn, om de windlast
(zog-werking) zo gering mogelijk te
houden. Minimale afstand: 1,2 m;
Bij hogere gebouwen en blootgestelde zones: groter.
• De afstand van de bevestigingspunten wordt individueel onder beschouwing van de gebruikte verzamelaarlengte,
(AURON 15 = 138 cm)
(AURON 20 = 184 cm) en de positie
van de verbindingsplaat tussen de
verzamelaars en de basisrails bepaald. Let erop, dat in het bereik van
de verbindingsplaat
F = 12 cm
geen bevestiging mogelijk is.
Een overdekking
E: 7 tot 45 cm
en een maximale afstand
A: tot 120 cm
mag niet worden overschreden.
De afstand van de opleggers bedraagt:
B = 194 tot 160 cm
(zie bladzijde 21 en bladzijde 22)
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Aanbrengen van het montageframe
Vlak dak variant E: liggende montage op plat dak of in tuin
met montageframe zonder instelbare hellingshoek
Montagerails monteren
• Bevestig de montagerails op de betonplaten en gebruik passende schroeven (steeksleutel nr 13), onderlegplaatjes en pluggen.

• Om een grotere afstand tot het da-

koppervlak te verkrijgen, kan men
voor de bevestiging van de montagerails, bij passende dikte van de betonplaten, ook stokschroeven gebruiken

• Bevestig de rails aan de stokschroe-

ven, hierbij moeten ze van onder aan
de verbindingsplaat worden geschroefd. Let hierbij op de noodzakelijke,
minimale afstanden voor het aanbrengen van de bevestigingselementen
van verzamelaars en basisrails

Bevestigingselementen aanbrengen
• Haak het bevestigingselement voor
de verzamelaars op de montagerails
en zet ze er aan het einde tegenaan.
Door op de schroef te drukken valt
het bevestigingselement in de ruststand.

• Haak het bevestigingselement voor

de basisrails in het tegenoverliggende
einde van de montagerails en zet het
in de goede richting. Door op de
schroef te drukken valt het bevestigingselement in de ruststand. Bevestig
met 2-3 omwentelingen aan de schroefmoer het bevestigingselement –
niet aandraaien.

Controle
Controleer na de montage de positie
van alle bevestigingselementen. Alle
bevestigingselementen moeten in één
lijn liggen. Rails moeten onderling parallel staan.
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Collectormontage
Tegeldak, Overzicht varianten A:
Montage aan hoge kant van schuin dak
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Aanbrengen van het montageframe
Tegeldak varianten A:
Montage aan hoge kant van schuin dak
Voorbereiden en controleren van het dak
Controleer het dak op de volgende punten
Lekdichtheid en noodzaak tot sanering:
• Daksanering moet niet voor de nabije
toekomst gepland zijn. Vervang kapotte daktegels op de plaats van de
montage, aangezien ze na montage
van de collector niet meer bereikbaar
zijn.

Goede staat der daksparren:
• Controleer of de daksparren in een
goede staat verkeren, zodat de dakhaken hier stevig op bevestigd kunnen worden. Eventueel moeten de
sparren worden vervangen, een andere plaats voor de collector worden
gezocht, of extra bevestigingspunten
worden gevonden: in ieder geval moeten de dakhaken bij storm goed in
de daksparren blijven zitten.

Draagkracht van het dak:

• Controleer of het dak een extra vlak-

Veiligheidsmaatregelen
Bij de montage op een schuin dak moet
men de van kracht zijnde ongevallenvoorschriften van de beroepsverenigingen
en de DIN-VDE-Normen navolgen.
Veiligheidsvoorzieningen tegen vallen
zijn noodzakelijk vanaf een valhoogte
van 3 m op schuine daken van meer
dan 20° tot 60°. Aanbevolen wordt om
een veiligheidsdakhaak op een geschikte plaats te bevestigen. Tegen het
afglijden moet men gebruik maken van
vangtuig en wanden op het dak.

ke belasting van 25 kg/m² kan verdragen.

Min.
2 tegels

F

Basismodule met
uitbreidingsmodule E15

Min.
2 tegels

F

Basismodule met
uitbreidingsmodule E20

Bevestigingspunten bepalen, houd
rekening met de volgende punten:
• Collectorveld zo goed mogelijk schaduwvrij.
• De leidingen moeten zo kort mogelijk
zijn en direct naar de pompgroep en
de warmteopslag worden gelegd.
• De opstelling moet niet te dicht bij de
dakrand zijn, om de windlast zo gering mogelijk te houden en voor een
goede bereikbaarheid rondom het
collectorveld. Minimale afstand: 1,0
m; bij hogere gebouwen en blootgestelde zones: groter.
• Afstand tot daknok bedraagt minstens
twee rijen tegels. De afstand van de
bevestigingspunten wordt individueel
onder beschouwing van de gebruikte
verzamelaarlengte,
(AURON 15 = 138 cm)
(AURON 20 = 184 cm) en de positie
van de verbindingsplaat tussen de
verzamelaars en de basisrails bepaald. Let erop, dat in het bereik van de
verbindingsplaat
F = 12 cm
geen bevestiging mogelijk is.
Een overdekking
E: 7 tot 45 cm
en een maximale afstand
A: tot 120 cm
mag niet worden overschreden.
De afstand van de bevestigingspunten boven elkaar bedraagt:
B = 135 tot 185 cm
(zie bladzijde 21 en bladzijde 22)
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Aanbrengen van het montageframe
Tegeldak varianten A:
Montage aan hoge kant van schuin dak
Bevestig van de grondplaat
met twee daksparschroeven direct op
de sparren, houdt rekening met de volgende punten:
• Grondplaat ligt over hele breedte van
de spar
• Beugel moet aan de rand van het
golfdal komen. Desnoods verplaatst men de beugel.
• Montage parallel aan de tegels.
• Men moet met een houtboor 6 mmgaten in de sparren boren.

Stel de hoogte van de dakhaak in
• Stel de hoogte van de dakhaak zodanig in, dat de beugel vlak op de daktegels ligt.
• Draai alle schroeven goed aan.
Bewerk de tegels en leg ze erin
• Storende overlappingen/neuzen op
de daktegel moeten met een Flex
worden verwijderd.
• Daktegels weer inleggen en zorgen
dat ze goed passen.

Z-hoek positioneren
• Z-hoek 90° draaien.
• Afstand van de Z-hoek op de maat
160 cm instellen en vastschroeven.

• Montagerails op de Z-hoeken zetten

en een overdekking van de montagerails op de bovenste Z-hoek van 10
cm instellen. Oplijning met de dakbekleding controleren en schroeven
aandraaien.
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Aanbrengen van het montageframe
Tegeldak varianten A:
Montage aan hoge kant van schuin dak
Bevestigingselementen aanbrengen
• Haak het bevestigingselement voor
de verzamelaars op de montagerails
en zet hem tegen de bovenkant van
de montagerails aan. Door op de
schroef te drukken valt het bevestigingselement in de ruststand.

• Haak het bevestigingselement voor

de basisrails tegen de onderkant van
de montagerails aan en zet hem in de
goede richting. Door op de schroef te
drukken valt het bevestigingselement
in de ruststand. Bevestig met 2-3
omwentelingen aan de schroefmoer
het bevestigingselement – niet aandraaien

Controle
Controleer na de montage de hoogte
en positie van alle bevestigingselementen. Alle bevestigingselementen moeten in één lijn liggen. Bevestigingselementen en rails moeten respectievelijk
parallel en loodrecht aan/op de dakbekleding verlopen. Als bijdraaien nodig
is, dan kan men hiertoe de Z-hoek verschuiven. Daarvoor moet men eerst de
schroef van de Z-hoek aan de bevestigingsbeugel losdraaien en montageeenheid bijdraaien. Daarna moet men
de schroeven weer aandraaien.

34

Montage van de collector
Tegeldak, overzicht varianten B:
Dwarsmontage op schuin dak
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Aanbrengen van het montageframe
Tegeldak varianten B:
Dwarsmontage op schuin dak
Voorbereiden en controleren van het dak
Controleer het dak op de volgende punten:
Lekdichtheid en noodzaak tot sanering;
• Daksanering moet niet voor de nabije
toekomst gepland zijn. Vervang kapotte daktegels op de plaats van de
montage, aangezien ze na montage
van de collector niet meer bereikbaar
zijn.

Goede staat der daksparren:
• Controleer of de daksparren in een
goede staat verkeren, zodat de dakhaken hier stevig op bevestigd kunnen worden. Eventueel moeten de
sparren worden vervangen, een andere plaats voor de collector worden
gezocht, of extra bevestigingspunten
worden gevonden, in ieder geval moeten de dakhaken bij storm goed in
de daksparren blijven zitten.

Draagkracht van het dak:

• Controleer of het dak een extra vlak-

ke belasting van 25 kg/m² kan verdragen.

min. 1 m

min. 3
tegels

E
F
D

A=B

G
C

ten wordt individueel onder beschouwing van de gebruikte verzamelaarlengten,
AURON 15 = 138 cm
AURON 20 = 184 cm
en de positie van de verbindingsplaat tussen de verzamelaars en
de basisrails bepaald. Let erop, dat
in het bereik van de verbindingsplaat
F = 12 cm
geen bevestiging mogelijk is.

min. 1 m

Min. 3
tegels

E

F
D

A=B
G

Basismodule met uitbreidingsmodule E20
36

Bevestigingspunten bepalen houdt
rekening met de volgende punten:
• Collectorveld zo goed mogelijk schaduwvrij.
• De leidingen moeten zo kort mogelijk
zijn en direct naar de pompgroep en
de warmteopslag worden gelegd.
• De opstelling moet niet te dicht bij de
dakrand zijn, om de windlast zo gering mogelijk te houden en voor een
goede bereikbaarheid rondom het
collectorveld. Minimale afstand: 1,0
m; bij hogere gebouwen en blootgestelde zones: groter.
• Afstand tot daknok bedraagt minstens
twee rijen tegels.

• De afstand van de bevestigingspun-

Basismodule met uitbreidingsmodule E15

C

Veiligheidsmaatregelen
Bij de montage op een schuin dak moet
men de van kracht zijnde ongevallenvoorschriften van de beroepsverenigingen
en de DIN-VDE-Normen navolgen.
Veiligheidsvoorzieningen tegen vallen
zijn noodzakelijk vanaf een valhoogte
van 3 m op schuine daken van meer
dan 20° tot 60°. Aanbevolen wordt om
een veiligheidsdakhaak op een geschikte plaats te bevestigen. Tegen het
afglijden moet men gebruik maken van
vangtuig en wanden op het dak. Dachschutzwände.

De onderste overdekking bedraagt
G = 14 cm
en wordt door het verzamelaar- bevestigingselement als beveiliging
tegen het afglijden bepaald.
De bovenste overdekking moet in het
bereik
E: 7 tot 45 cm
liggen, en een maximale afstand
A = B: tot 120 cm
mag niet worden overschreden.
De afstand van de bevestigingspunten naast elkaar bedraagt:
C = 135 tot 168 cm.
(overzicht, zie bladzijde 23 en 24)

Aanbrengen van het montageframe
Tegeldak varianten B:
Dwarsmontage op schuin dak
Bevestig van de grondplaat
met twee daksparschroeven direct op
de sparren, houdt rekening met de volgende punten:
• Grondplaat ligt in hele breedte van de
spar
• Beugel moet aan de rand van het
golfdal komen. Desnoods verplaatst
men de beugel.
• Montage parallel aan de tegels
• Men moet met een houtboor 6 mmgaten in de sparren boren

Stel de hoogte van de dakhaak in
• Stel de hoogte van de dakhaak zodanig in, dat de beugel vlak op de daktegels ligt.
• Draai alle schroeven goed aan.
Bewerk de tegels en leg ze erin
• Storende overlappingen/neuzen op
de daktegel moeten met een Flex
worden verwijderd.
• Daktegels weer inleggen en zorgen
dat ze goed passen.

K

Z-hoek positioneren
• Z-hoek zo positioneren en vastschroeven, dat alle Z-hoeken dezelfde afstand K tot de daarboven liggende
daktegels hebben. De Z-hoeken moeten allemaal dezelfde orientering hebben. Een orientering naar boven of
naar onder is mogelijk.

K
Rail op dakhaken aanbrengen
• Rails op dakhaken aanbrengen, waarbij de rails van onder tegen de
Pressix wordt gedrukt. Let hierbij op
de noodzakelijke
minimale afstanden
H = 22 cm voor de montage van de
verzamelaar en
I = 15 cm voor de montage van de
basisrails.
H = 22 cm

I 15 cm

• Rails parallel zetten aan de daktegels
en vastschroeven.
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Aanbrengen van het montageframe
Tegeldak varianten B:
Dwarsmontage op schuin dak
Bevestigingselementen aanbrengen
• Begin met de bevestigingselementen,
die de verzamelaars en de basisrails
als veiligheidselement tegen afglijden
beschermen. Verwijder hiertoe de
klemhoek van het bevestigingselement, deze is hier niet nodig, en verbind de schroef en het onderlegplaatje weer met de Pressix.

• Veiligheidselement voor de verzame-

A = 7 cm

B = 2,5 cm

laars aan de onderste montagerails
onder een hoek van 90° en op een
afstand A op de schroef drukken en
vastschroeven.
• Veiligheidselement voor de basisrails
op de tegenoverliggende kant, onder
een hoek van 90° en op een afstand
B op de schroef drukken en vastschroeven.

• Haak het bevestigingselement voor

de verzamelaars op de montagerails
en zet hem tegen de bovenkant van
de montagerails aan. Door op de
schroef te drukken valt het bevestigingselement in de ruststand.
• Haak het bevestigingselement voor
de basisrails tegen de onderkant van
de montagerails aan en zet hem in de
goede richting. Door op de schroef te
drukken valt het bevestigingselement
in de ruststand. Bevestig met 2-3
omwentelingen aan de schroefmoer
het bevestigingselement – niet aandraaien

• Alle andere bevestigingselementen

voor verzamelaars en basisrails worden zoals boven beschreven aan het
begin en het einde van de montagerails bevestigd.

Controle
Controleer na de montage de hoogte
en positie van alle bevestigingselementen. Alle bevestigingselementen moeten in één lijn liggen. Bevestigingselementen en rails moeten respectievelijk
parallel en loodrecht aan/op de dakbekleding verlopen. Als bijdraaien nodig
is, dan kan men hiertoe de montagerails bij de Z-hoek verschuiven. Hiertoe
moet men de bovenste verschroeving
bij de Z-hoek van de montagerails losdraaien en de montage-eenheid in de
goede richting zetten. Daarna moet
men de schroeven weer aandraaien.

38

Montage van de collector

Voorgevel, overzicht varianten D
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Aanbrengen van het montageframe

Voorgevel, variant D
Voorbereiden en controleren van de
voorgevel
Controleer de montage-zone op de
volgende punten
Noodzaak tot sanering:
• Controleer of de voorgevel in een
goede staat verkeert.Voorgevelsanering moet niet voor
de nabije toekomst gepland zijn.

• Controleer of het materiaal van de

voorgevel stevig genoeg is om er
stokschroeven in te zetten. Is dat niet
het geval, dan moet een deskundige
worden geraadpleegd.

Draagvermogen van de voorgevel.
• Algemeen draagvermogen van de
voorgevel van trekbelasting.

min. 1 m

min. 1 m

E

F

A=B

F

D

C

G

Basismodule met uitbreidingsmodule E15

min. 1 m

min. 1 m

E

F

A=B

F

C

G

Basismodule met uitbreidingsmodule E20
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Veiligheidsmaatregelen
Bij de montage op een voorgevel moet
men de van kracht zijnde ongevallenvoorschriften van de beroepsverenigingen
en de DIN-VDE-Normen navolgen.
Veiligheidsvoorzieningen tegen vallen
zijn noodzakelijk. Er moet een uitrusting
tegen afglijden worden opgesteld.

Bevestigingspunten bepalen houdt
rekening met de volgende punten:
• Collectorveld zo goed mogelijk schaduwvrij. Houd rekening met schaduw
in de zomer door de dakgoot van het
dak.
• De leidingen moeten zo kort mogelijk
zijn en direct naar de pompgroep en
de warmteopslag worden gelegd.
• De opstelling moet niet te dicht bij de
voorgevelrand zijn, om de windlast zo
gering mogelijk te houden. Minimale
afstand: 1,0 m; bij hogere gebouwen
en blootgestelde zones: groter.
• De afstand tot de dakgoot, bij gebouwen met vlak dak, tot de bovenste
gebouwrand bedraagt minstens 1m.
Bij hogere gebouwen en blootgestelde zones: groter.
• De afstand van de bevestigingspunten wordt individueel en onder beschouwing van de gebruikte verzamelaarlengten,
AURON 15 = 138 cm
AURON 20 = 184 cm
en de positie van de verbindingsplaten tussen de verzamelaars
en de basisrails bepaald. Let erop,
dat in het bereik van de verbindingsplaat
F = 12 cm
geen bevestiging mogelijk is.
De onderste overdekking bedraagt
G = 14 cm
en wordt door het verzamelaarbevestigingselement als beveiliging
tegen het afglijden bepaald.

D

De bovenste overdekking moet in het
bereik
E: 7 tot 45 cm
liggen, en een maximale afstand
A = B: tot 120 cm
mag niet worden overschreden.
De afstand van de bevestigingspunten naast elkaar bedraagt:
C = 135 tot 168 cm.
(overzicht, zie bladzijde 23 en 24)

Aanbrengen van het montageframe

Voorgevel, variant D
Anker aanbrengen
• Stokschroef degelijk aanbrengen op
de voorgevel en afdichten

Rail aan stokschroef bevestigen
• Bevestig de rails aan de stokschroeven, hierbij moeten ze van onder aan
de verbindingsplaat worden geschroefd. Let hierbij op de noodzakelijke,
minimale afstanden
H = 22 cm voor de montage van de
verzamelaar en
I = 15 cm voor de montage van de
basisrails.

H = 22 cm

I = 15 cm

Bevestigingselementen aanbrengen

• Begin met de bevestigingselementen,

B = 2,5 cm

Basisrails

Verzamelaar

A = 7 cm

die de verzamelaars en de basisrails
als veiligheidselement tegen afglijden
beschermen. Verwijder hiertoe de
klemhoek van het bevestigingselement en verbind de schroef en het
onderlegplaatje weer met de Pressix.
• Veiligheidselement voor de verzamelaars aan de onderste montagerails
onder een hoek van 90° en op een
afstand A op de schroef drukken en
vastschroeven.
• Veiligheidselement voor de basisrails
op de tegenoverliggende kant, onder
een hoek van 90° en op een afstand
B op de schroef drukken en vastschroeven.
• Haak het bevestigingselement voor
de verzamelaars op de montagerails
en zet hem tegen de bovenkant van
de montagerails aan. Door op de
schroef te drukken valt het bevestigingselement in de ruststand.

• Bevestigingselement voor de basi-

srails op de onderkant van het bevestigingselement van de verzamelaar
inhaken. Door op de schroef te drukken valt het bevestigingselement in
de ruststand. Bevestig met 2-3 omwentelingen aan de schroefmoer het
bevestigingselement – niet aandraaien

• Alle andere bevestigingselementen

voor verzamelaars en basisrails worden zoals boven beschreven aan het
begin en het einde van de montagerails bevestigd.

Controle
Controleer na de montage de hoogte
en positie van alle bevestigingselementen. Alle bevestigingselementen moeten in één lijn liggen. Bevestigingselementen en rails moeten respectievelijk
parallel en loodrecht aan/op de gebouwrand verlopen. Als bijdraaien nodig is,
dan kan men hiertoe de montagerails
bij de montageplaat verschuiven. Daarvoor moet men de schroef (S) van de
montagerails losdraaien en de montage-eenheid bijdraaien. Daarna moet
men de schroeven weer aandraaien.

S
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Aanbrengen van het montageframe

Speciale dakvorm
Bij het aanbrengen van het montageframe moeten de montageaanwijzingen en de maten op bladzijden 21-24
worden gerespecteerd.

Leisteen-dakhaken
• Leisteen-dakhaken met geschikte
schroeven (op de bouwplaats beschikbaar stellen) degelijk aan het onderdak bevestigen.
• Dak weer bekleden.
Stokschroeven
• Gat (14mm) in het dakoppervlak boren, maar nooit in een verdieping
waar water doorheen loopt, maar in
een hoger punt uitvoeren.
• Bevestigingsgat in de sparren
(8,5mm).
• Stokschroef minstens 80 – 100mm
diep in de sparren schroeven
• Ter afdichting wordt de rubber afdichting helemaal naar onder geschoven en met de flensmoer zacht op het
dakoppervlak gedrukt.
Dakblik-klemmen
• Vanwege de lage hechtingskracht
moet in horizontale richting op elke
blikvouw een klem worden geplaatst.
• De klemmen moeten op de vouw
worden gezet en losjes worden bevestigd. Bij de bevestiging van de dwarsdragers worden deze dan gericht.
• Schuif in ieder geval de klem zo ver
mogelijk op de vouw.
• Draaimoment voor klemschroeven
van de blikvouwklem: ca. 25Nm
(stevig aandraaien met de korte ratelsleutel)
Bevestig de rail aan het dakanker
• Rail met opening naar boven aan het
dakanker schroeven.
• Met hulp van het lange gat goed richten.
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Montage van de collector
Verzamelaars en basisrails
(Voorbereiding van de verzamelaars en basisrails)

Noodzakelijke gereedschappen:
2 Vaste sleutel SW 30
1 Variabele sleutel of
+ 1 Vaste sleutel SW 32
+ 1 Vaste sleutel SW 27
+ 1 Vaste sleutel (of moer) SW 13
Ontluchtingssleutel
Serienummer aflezen.
Lees het serienummer van de verzamelaar af en schrijf dit in het Ingebruiknameprotocol.
Voorbereiding verzamelaar
Controleer dat de vlakafdichtingen goed aan de aansluitverbindingen zitten.
Collectoraansluiting en collectorverbinding:
• Basismodule: Bij de diagonale aansluiting bevestigt men de rechte
schroefdraad aan de retourleiding
(COLD) en de einddop met ontluchting aan de toevoerleiding (HOT).
Op de andere kant bevestigt men de
beide compensatoren als hydraulische verbinding naar de volgende
verzamelaar.

• Uitbreidingsmodule

Bevestig beide compensatoren als
schroefverbinding op de volgende
verzamelaars.
Op de laatste uitbreidingsmodule
bevestigt men bij diagonale leidingen
de rechte schroef-aansluitingen op de
toevoerleiding (HOT) en de einddop
op de retourleiding (COLD), of, als er
alleen op een kant een aansluiting is,
beide einddoppen.
Houd de schroefdraad op de verzamelaar tegen! Let erop dat de verzamelaarleidingen niet verdraaien.

Voorbereiden van de basisrails
• Verbindingsplaten basisrails: bevestig
de verbindingsplaten van de basisrails op de basisrails voor de basismodule, en ook voor alle andere
uitbreidingsmodules maar niet de
voor de laatste module. Haak de verbindingsplaat in. Let erop dat de haak
goed op de basisrails ligt. Schuif een
van de twee klemplaten op de basisrails en schroef deze vast. De tweede klemplaat blijft vrij, om de volgende basisrails te bevestigen.

Verbindingsplaten behuizing.
Bevestig de verbindingsplaat van de
verzamelaar om de volgende verzamelaar te bevestigen. Haak de verbindingsplaat in. Let erop dat de haak
goed op de behuizing van de verzamelaar ligt. Schuif een van de twee
klemplaten op de grondplaat van de
verzamelaar en schroef deze vast. De
twee klemplaat blijft vrij om de volgende verzamelaar te bevestigen.

Houd de schroefdraad op de verzamelaar tegen! Let erop dat de verzamelaarleidingen niet verdraaien.
Bij aansluiting aan één kant bevestigt
men beide rechte schroefdraden op
de toevoerleiding (HOT) en de retourleiding (COLD) op een kant van de
basismodule.
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Montage van de collector

Montage verzamelaar
Hoge kant montage
(Variant voor schuin dak A;
Variant voor vlak dak C en E)
• Begin met een basismodule met sensoraansluiting (de sensoraansluiting
bevindt zich aan de linker voorkant
van de verzamelaar en is hier niet te
zien). Zet de voorbereide verzamelaar in de bevestigingselementen en
klem deze door aandraaien van de
schroeven vast. Aandraaimoment: 25
Nm.

• Zet de uitbreidingsmodule in de beve-

stigingselementen en de verzamelaar-verbindingsplaat. Schuif de verzamelaars zover naar elkaar toe, dat ze
goed tegen elkaar staan. Klem de
verzamelaar vast door aandraaien
van de schroeven. Aandraaimoment:
25 Nm.
• Verbindt de hydraulische aansluitingen van de verzamelaar met de reeds
voorgemonteerde compensatoren.
Houd de schroefdraad op de verzamelaar tegen! Let erop dat de verzamelaarleidingen niet verdraaien.

Dwarsmontage (variant voor schuin
dak B; voorgevel variant D)
• Zet de voorbereide verzamelaar in de
bevestigingselementen en schuif de
verzamelaar zover op het bevestigingselement, die de verzamelaar tegen
afglijden beschermt, dat deze helemaal is ingehaakt. Klem de verzamelaar vast door aandraaien van de
schroeven.
Aandraaimoment: 25 Nm

• Zet de volgende module in de beve-

stigingselementen en de verbindingsplaat van de verzamelaar. Schuif
de verzamelaars zover naar elkaar
toe, dat ze goed tegen elkaar staan.
Klem de verzamelaar vast door aandraaien van de schroeven.
Aandraaimoment: 25 Nm

• Verbindt de hydraulische aansluitin-

gen van de verzamelaar met de reeds
voorgemonteerde compensatoren.

Houd de schroefdraad op de verzamelaar tegen! Let erop dat de verzamelaarleidingen niet verdraaien.
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Montage van de collector

Montage van de basisrails
Hoge kant montage
(Variant voor schuin dak A;
Varianten voor vlak dak C en E)
• Zet de voorbereide basisrail in de
bevestigingselementen en klem deze
door aandraaien van de schroeven
vast.
Aandraaimoment: 25 Nm

• Zet de volgende basisrail in de bevestigingselementen en de verbindingsplaat van de basisrails. Schuif de
basisrails zover naar elkaar toe, dat
ze goed tegen elkaar staan. Zet de
basisrails door aandraaien van de
schroeven vast.
Aandraaimoment: 25 Nm

Dwarsmontage (variant voor schuin
dak B; voorgevel variant D)
• Leg de voorbereide basisrail in de
bevestigingselementen en schuif ze
zover op het bevestigingselement,
welke de basisrail tegen afglijden
beschermt, dat deze helemaal is ingehaakt. Zet de basisrails door aandraaien van de schroeven vast.
Aandraaimoment: 25 Nm

• Zet de volgende basisrail in de bevestigingselementen en de verbindingsplaat van de basisrails. Schuif de
basisrails zover naar elkaar toe, dat
ze goed tegen elkaar staan. Zet de
basisrails door aandraaien van de
schroeven vast.
Aandraaimoment: 25 Nm
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Montage van de collector
Montage van de collectorsensor,
aansluiting van het collectorveld
Montage van de collectorsensor

• Zet de collectorsensor vóór de montage van de buizen en van de aansluitingsleidingen op de speciale plaats
daarvoor in de basismodule. Het sensorputje is binnenin de verzamelaar
met de verzamelaarleidingen verbonden. Gebruik warmtegeleidende pasta. Deze pasta wordt niet bijgeleverd. Dicht de sensor af met de PGschroefdraad. Let erop dat het sensorkabeltje niet teveel gedraaid wordt.
Het moet na het aandraaien van de
schroefdraad niet meer naar buiten
kunnen worden getrokken.

Aansluiting van het collectorveld
• Sluit het collectorveld aan op de leidingen met behulp van flexibele slangen.
Retourleiding: COLD
Toevoerleiding: HOT
Houd de schroefdraad op de verzamelaar tegen! Let erop dat de verzamelaarleidingen niet meedraaien.
Ontluchtingsmogelijkheid op het
hoogste punt, of luchtafscheider in
de kelder.
Indien in de kelder geen luchtafscheider wordt gemonteerd, moet op het
hoogste punt van het leidingstelsel een
ontluchtingsmogelijkheid met luchtpan,
eventueel met ontluchting op afstandbediening worden geïnstalleerd.

46

Montage van de collector

Montage van de buizen
Vóór montage moet men letten op
het volgende
• Monteer de buizen pas op het laatste
moment vóór het vullen en in bedrijf
nemen van de installatie.
• De klemring is reeds ingevet.
• Klemring en steunhuls worden beschermd door een kartonnen huls.
Verwijder de kartonnen huls pas op
het laatste moment vóór het monteren van de buizen op het dak. Hij
verhindert dat de steunhuls en de
klemring per ongeluk eruitglijden.
• Houd de buis tijdens de montage
loodrecht om te voorkomen dat de
schroefverbinding eraf valt.

Voor de veiligheid
• Bij de montage moet men niet over
de verzamelaar buigen. Risico verwonding door glas als men valt.
• Ga aan de zij- of onderkant zitten/
staan.
• Draag veiligheidshandschoenen en –
bril.
• Stoot niet met harde of hoekige voorwerpen tegen de buizen.
• Voorzichtig, gevaar voor brandwonden! Aansluitbuizen kunnen
heet zijn

Montage van de buizen
Noodzakelijke gereedschappen
Steeksleutel SW 24
Schroevendraaier met middelmatige
breedte.

• Begin met het monteren van de bui-

zen aan een uiteinde van het collectorveld. Controleer of de klemring
schoon en ingevet is. Eventueel schoonmaken en invetten.
• Steek de coaxiaalbuis in de verzamelaar tot aan de aanslag en leg de buizen in de buisuitsparing van de basisrail.
• Stel de draaihoek van de absorber
naar behoefte in. Aan de voorste rand
van de buisuitsparing bevinden zich
hiertoe markeerstreepjes. Elke maatstreep komt overeen met een draaihoek van 10°.
• Draai de aandrukmoer van de schroef-klemring met de hand aan.
• Markeer de aandrukmoer en draai
deze nog een omwenteling aan met
een vaste sleutel nr. 24. Houd hierbij
de buis met de vrije hand in positie.
Als een buis toch ongewild verdraait, mag men deze niet met de hand
terugdraaien.
Moet men corrigeren, dan moet absoluut eerste de schroef-klemring
los worden gemaakt.

Drehwinkel: 10 °/Markierung

• Monteer de volgende buizen zoals
• Sluit de buisuitsparing. Zet daarbij de
haken in de daarvoor bestemde uitsparingen en druk de sluiting zover
naar voren dat hij over de rand van
de buisuitsparing springt. Druk nu de
haken in de uitsparingen tot deze
helemaal erin komen.

beschreven.

• Bedek de reeds gemonteerde buizen
af met ondoorzichtige folie.

De druktest mag uitsluitend op een
koude collector worden uitgevoerd.
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Ingebruikname
Druktest
Isolatie van het collectorveld
Meteen na het monteren van de collector en de leidingen moet een druktest
worden uitgevoerd. Hierbij mag de collector niet oververhit zijn (<100°C). Er
mag ook geen vorstgevaar dreigen. Om
oververhitting te voorkomen moet men
de collector reeds tijdens de montage
van de buizen afdekken met ondoorzichtige folie of iets gelijkwaardigs. Tot
de uiteindelijke ingebruikname moeten
de collectoren afgedekt blijven met de
folie, om oververhitting te vermijden en
te zorgen dat men geen brandwonden
oploopt terwijl men de isolatie op het
collectorveld aanbrengt. De installatie
mag pas gevuld en in bedrijf worden
genomen wanneer een warmte-afname
aanwezig is.

Instellen voordruk expansievat.
De voordruk van het expansievat moet
in ieder geval vóór het vullen van de
installatie worden gemeten en ingesteld. De voordruk is afhankelijk van de
hoogte van de installatie, de vuldruk en
de grootte van het expansievat. (Tabel
op bladzijde 13).

Druktest
Installatie met water vullen.
Verhoog de druk tot het veiligheidsventiel open gaat, hierbij controleren dat er
geen lekken in de installatie zitten, controleer ook verbindingselementen, verzamelaars en buizen, en de goede werking van het veiligheidsventiel. Eventueel draait men de schroefdraden
zacht aan (max. ¼ omwenteling, daarna lekdichtheid controleren).

Isolatie van het collectorveld
Buizenhals
Na een succesvolle druktest moet men
de buizenhalzen isoleren en de schroefkappen sluiten. Draai de schroefkappen zo ver aan, dat deze de afdichtingen op de verzamelaar aanraken.

Verbindingen verzamelaars
Isoleer de verzamelaarverbindingen en
sluit ze met de afdekking.
Haak de afdekking aan de achterkant
van de verzamelaar vast en druk ze
aan de voorkant zodat ze vastklikt.

Collectoraansluiting
Collectoraansluiting isoleren en sluiten
met de afdekking. Haak de afdekking
aan de achterkant van de verzamelaar
vast en druk ze aan de voorkant zodat
ze vastklikt.
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Ingebruikname
Reinigen
Vullen en spoelen van de installatie
Schoonmaak van de installatie
Vóór het vullen van de installatie moeten de
leidingen ontdoen worden van alle resten van productie en montage. Zelfs
de kleinste hoeveelheden vreemde
stoffen kunnen catalytisch op het warmtemedium werken en leiden tot de
ontleding hiervan.
• Spoel de installatie volledig tot deze
vrij is van alle resten.
• Daarna de installatie leeg laten lopen.
Vullen en spoelen van de installatie
De installatie mag pas gevuld en in
bedrijf worden genomen wanneer een
warmte-afname aanwezig is.
• Open alle kranen en ontluchtingsmogelijkheden; vooral de ontluchters op
de collectoraansluitingen en (indien
aanwezig) op de luchtpan.
• Als warmtemedium mag uitsluitend
Tyfocor LS worden gebruikt. Ook in
een klimaat zonder vorst is gebruik
met alleen water niet toegestaan omdat er dan geen bescherming is tegen
corrosie.

Ingebruikname van zonnepomp en
zonneregelaar
Raadpleeg hierbij de betreffende gebruiksaanwijzingen
• Bij de ingebruikname moet men de
aangegeven temperaturen op plausibiliteit controleren.
• Pomp- en regelaarfunctie in het zonnecircuit controleren.
• Regelaar, pomp en eventueel de doorstroombegrenzer op de installatie
instellen.

• Tyfocor LS is al helemaal klaar in de

Installatiedruk:
De installatiedruk is afhankelijk van de
hoogte van de installatie en de vuldruk
in het expansievat. (Tabel op bladzijde
13).
• Controleer de druk en regel eventueel
bij door openen van ventielen en drukregelaar; bij het bereiken van de
vuldruk moet men de vul- en afvoerkraan sluiten.
• Controleer door het openen van de
handontluchter op het hoogste punt
van de installatie of inderdaad alle
lucht eruit is. Eventueel herhaalt men
het spoelproces .
• Let er bij gebruik van ontluchting met
afstandbediening op, dat minstens de
inhoud van het ontluchtingsbuisje
afgevoerd moet worden: 0,3 cl per
meter ontluchtingsbuisje met 6 mm
doorsnee.

Doorstroomhoeveelheid instellen
De doorstroomhoeveelheid moet in
overeenkomst met de grootte van het
collectorveld en de aansluitingsvariant
worden ingesteld. Uitgangspunt is hierbij het absorbtieoppervlak.
Nominale doorstroomhoeveelheid:
(nodig voor de energieopname uit het
collectorveld bij maximale zonneinstraling)
80 l/m²h = 1,3 l/m²min

Daarna:
• Afdekfolie verwijderen van de collectoren
• Controleren dat de installatie het goed doet
• Ingebruiknameprotocol invullen
• Gebruiker wegwijs maken

juiste mengverhouding en mag niet
met water of andere warmtemedia
worden gemengd.
• Bekijk hiervoor de aanwijzingen op
het Gegevensblad voor de veiligheid.
• Pomp het warmtemedium met een
drukpomp door de vul- en afvoerkraan in de installatie, daarbij de sluit- en
ontluchtingsventielen na elkaar sluiten zodra er vloeistof naar buiten
komt. Laat de uit de afvoerkraan
lopende vloeistof in een apart vaatje
lopen, tot het warmtemedium eruit
komt, om het water dat nog in de collectoren zit, eruit te drijven. Onderbreek het vullen en verbind de afvoerkraan met de drukpomp.
• Spoel de installatie 2 uur lang met 3,5
bar, tot het systeem helemaal luchtvrij
is.
• Voordat men het vulproces afsluit,
moet men de installatiedruk instellen
en langzaam de ventielen sluiten.

Regeling van het toerental :
Men mag niet onder de volgende minimale doorstroomhoeveelheden komen.
Diagonale collectorveldaansluiting:
30 l/m²h = 0,5 l/m²min
Collectorveldaansluiting aan één kant:
45 l/m²h = 0,75 l/m²min
Raadpleeg hiervoor de aanwijzingen in
het hoofdstuk: Hydraulisch ontwerp van
het collectorveld. (Bladzijden 15 -16)
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Ingebruikname

Controle van de montage

O.K.

Opmerking/waarde

Alle installatie-componenten zijn juist gedimensioneerd
Collectoren zijn bestand tegen storm en sneeuwgewicht
Zonneleiding / collectoren aangesloten op equipotentiaalrail / bliksembeveiliging
Veiligheidsdakhaken aangebracht
Zonneleidingen en aansluitingen geïsoleerd
Ontluchtingsmogelijkheid van het zonnecircuit bestand tegen de tijd en verdamping
Afblaasleiding geïnstalleerd op veiligheidsventiel van het zonnecircuit
Leeg opvangvat gezet onder afblaasleiding
Tapwatermenger geïnstalleerd
Vullen en ingebruikname van de installatie
Voordruk in het expansievat instellen

bar

Zonnecircuit met water gereinigd
Zonnecircuit onder druk en lekcontrole uitgevoerd op schroefdraden (buizenaansluiting) en soldeerInstallatie 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

bar

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/min

Zonnecircuit en opslag worden warm
Temperatuurverschil tussen toevoer- en retourleiding

°C

Zonne-circulatiepomp wordt afgeschakeld bij:
Optional: looptijd circulatiepomp van

°C
uur tot

Optional: circulatiepomp loopt slechts bij temperatuur onder:

uur
°C retourleidingtemperatuur

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
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Gebruik van de installatie

Bedrijf, controle, onderhoud
Aanwijzingen voor het bedrijf van de
installatie
De AURON zonne-installatie regelt
zichzelf en heeft niet veel onderhoud
nodig. Voor een probleemloos gebruik
van de installatie bij veel zonneschijn,
moet men op het volgende letten:

• Installatie nooit uitzetten

(nooit de zonneregelaar uit)

• Bij defect aan pomp, regelaar of bij

ontoelaatbare druk moet men zo snel
mogelijk de klantenservice waarschuwen. Anders kan de collector schade
oplopen.

Test van de zonne-installatie door
bevoegde vakkundigen:
Test binnen de eerste twee tot drie
bedrijfsweken:
• Zonnecircuit ontluchten
• Installatiedruk controleren
• Controleer of er door afblazen vloeistof in het vaatje onder het veiligheidsventiel zit
• Vraag aan de gebruiker of het gedrag
van de installatie normaal lijkt

Controle van de installatie door de
gebruiker
Aan het begin moet men de installatie
regelmatig controleren, daarna is elk
half jaar genoeg:
• Installatiedruk in het toegestane bereik
• Zonnewarmteopslag wordt warm bij
zonneschijn
• Zonnecollector is ‘s nachts koud
• Aangegeven temperaturen moeten
realistisch (plausibel) zijn
• Warmtemedium in kijkglas van de doorstroombegrenzer moet helder zijn.

De noodzakelijke onderhoudsintervallen van de installatie worden bij de inbedrijfname bepaald.

Warmtemedium Tyfocor LS

Kleur

roze/oranje

Sterk verouderd
vernieuwen
bruin

Uiterlijk

helder

troebel

Reuk

gering

stekend

Ph-waarde

> 7,5

<7

Vorstbeveiliging*

-28° C

minder dan -25° C

Uitlezing vorstbeveiligingstester

-23° C

minder dan -20° C

OK

*
De test van de vorstbeveiliging moet
bij 20°C worden uitgevoerd, om de
juiste waarde te verkrijgen.
De vorstbeveiligingstester Tyfocor L
geeft bij Tyfocor LS 5°C minder aan.
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Test van de zonne-installatie na regelmatige intervallen
Zonne-installaties moeten – afgezien
van de
functionele controle door de gebruiker regelmatig door een bevoegde vakkundige, volgens een onderhoudsprotocol,
worden getest:
• Eenvoudige drinkwaterinstallaties in
één- en tweegezinshuizen moeten na
maximaal 5 jaren voor de eerste keer,
daarna elke 2 jaar door een vakkundige worden getest.
• Hydraulisch ingewikkelde en grotere
installaties moeten tenminste om de
twee jaren door een vakkundige worden getest.
• Grote installaties moeten elk jaar door
een vakkundige worden getest.

De volgende componenten moeten bij
de test gecontroleerd worden, of ze
normaal functioneren:
• Zonnecollectoren
• Zonnecircuit
• Warmtevloeistof
• Zonnewarmteopslag
• Zonneregelaar, incl. circulatie
• Hulpverwarming

Problemen – oorzaken – oplossingen

Probleem

Oorzaak

Oplossing door bevoegde vakkundige

Systeemdruk is verminderd

• Systeem lekt
• Lucht in de installatie
• Voordruk in het expansievat is te hoog
• Voordruk in het expansievat is te laag

− Systeem onder druk zetten. Lek zoeken en dichtmaken, met Tyfocor LS vullen en ontluchten
− Installatie ontluchten, luchtvrij spoelen, installatiedruk instellen
− Voordruk van het expansievat corrigeren, daartoe installatiedruk laten zakken, voordruk meten en
volgens tabel op bladzijde 13 instellen; installatie
opnieuw vullen en ontluchten.

Installatie blaast af

• Voordruk in het expansievat is te laag
• Expansievat is te klein
• Installatiedruk is te hoog

− Voordruk van het expansievat corrigeren, daartoe installatiedruk laten zakken, voordruk meten en
volgens tabel op bladzijde 13 instellen; installatie
opnieuw vullen en ontluchten.
− Grootte van het expansievat volgens tabel bladzijde 12 controleren en eventueel verwisselen.
− Installatiedruk volgens tabel op bladzijde 13
instellen.

Zonnewarmteopslag wordt niet warm bij
zonneschijn

• Pomp defect
• Temperatuursensor defect of verkeerd
aangebracht
• Zonneregelaar defect
• Lucht in de installatie
• Toevoer- en retourleiding verwisseld

− Controleren / vernieuwen
− Controleren / vernieuwen of op de juiste manier
aanbrengen
− Controleren / vernieuwen
− Installatie ontluchten, luchtvrij spoelen, installatiedruk instellen
− Temperaturen op zonneregelaar controleren op
plausibiliteit; eventueel toevoer- en retourleiding
verwisselen.

Installatie repeteert

• Temperatuursensor op opslag of collector aangebracht
• Toevoer- en retourleiding verwisseld

− Positie van de sensoren controleren en juist
aanbrengen
− Temperaturen op zonneregelaar controleren op
plausibiliteit; eventueel toevoer- en retourleiding
verwisselen

Collector is ‘s nachts warm

• Anti-terugkeerklep defect
• Zonneregelaar defect
• Temperatuursensor defect of verkeerd
aangebracht
• Indien aanwezig: zonnesensor defect
• Tijdens zeer warme nachten:
„Maanschijneffect“

− Controleren / vernieuwen
− Controleren / vernieuwen
− Controleren / vernieuwen of op de juiste manier
aanbrengen
− Controleren / vernieuwen
− Geen storing bij bedrijf zonder zonnesensor, in
koude nachten treedt effect niet op

Temperatuuraanduiding onzinnig of afwezig Temperatuuraanduiding aan regelaar
Foutmelding: L

• Temperatuursensor defect of verkeerd
aangebracht

− Controleren / vernieuwen of op de juiste manier
aanbrengen

Sterke menging van de zonnewarmteopslag

Circuleringsleiding verkeerd aangesloten.

Circuleringsleiding controleren en goed aansluiting

Warmtemedium verouderd
(zie bladzijde 52)

• Bij korte levensduur duidt dit
op een installatiefout, zoals
− verkeerde dimensionering van de componenten
− te geringe warmteafname
− verkeerd gelegde leidingen
− defecte zonneregelaar
− resten in de zonne-leidingen
− geen ontluchting / lek
in de installatie

− Installatiefouten verhelpen
− Oud warmtemedium helemaal weg laten lopen
en volgens de regels ontzorgen, installatie goed
spoelen met water; installatie met nieuwe
Tyfocor LS bijvullen en ontluchten

• Bij levensduur van meer dan 5 jaar
gewone slijtage
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Onderhoudsprotocol
AURON zonne-installatie van

__________________________________________________________________________________
(Naam, adres, tel van gebruiker)

op installatie-locatie : ______________________________________________________________________________________
Ingebruikname op :____________________ laatste onderhoud op : ________________________
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 zonnecircuit ...............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 afschakeltemperatuur
Zonnecollector
Visuele controle van de collector
Collectorbevestiging is vast /

Men moet de volgende maatregelen treffen :_______________________________________________________________
Datum:
____________
Handtekeningen:

________________________________________

__________________________________

Installateur en eventueel ELCO-klantendienst

Gebruiker
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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

