
VIESMANN VITOSOL 200-F
Vlakke plaatcollector voor het gebruik van zonne-energie

VITOSOL 200-F   type SV2A/B en SH2A/B

Vlakke plaatcollector voor verticale of horizontale montage,
voor montage op platte en schuine daken evenals dakintegra-
tie en voor vrijstaande montage.
Type SH2A/B ook op gevels.

VITOSOL 200-F   type 5DIA

Vlakke plaatcollector met groot oppervlak voor dakintegratie
op schuine daken met dakpanbedekking
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Technische gegevens
Bestelnummer en prijzen: zie prijslijst



Hoofdonderdeel van de Vitosol 200-F, type SV2A/SH2A is de absorber
met zeer selectieve laag. Deze garandeert een hoge absorptie van de
zonnestraling en een geringe emissie van de warmtestraling. Op de
absorber is een koperbuis in meandervorm aangebracht, waardoor het
warmteoverdrachtsmedium stroomt.
Het warmteoverdrachtsmedium neemt via de koperbuis de warmte
van de absorber op. De absorber is omgeven door een zeer goed geï-
soleerde collectorbehuizing, waardoor het warmteverlies van de col-
lector geminimaliseerd wordt.
De hoogwaardige isolatie is temperatuurbestendig en vrij van ontgas-
sing. De collector wordt door een solarglasruit afgedekt. Deze wordt
gekenmerkt door een gering ijzergehalte, waardoor de transmissie van
zonnestraling wordt verhoogd.

Er kunnen maximaal 12 collectoren tot een collectorveld worden
samengevoegd. Hiervoor worden flexibele, met O-ringen afgedichte
verbindingsbuizen geleverd.
Een aansluitset met klemring-schroefverbindingen maakt een een-
voudige verbinding van het collectorveld met de buizen van het zon-
newarmtecircuit mogelijk. In de aanvoer van het solarcircuit wordt met
een dompelhuls de collectortemperatuursensor gemonteerd.
Vitosol 200-F, type SV2B/SH2B met speciale absorberlaag is ontwor-
pen voor kustregio's (zie hoofdstuk ”Technische gegevens”).
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A Afdekking van solarglas, 3,2 mm
B Afdekstrip van aluminium
C Ruitafdichting
D Absorber
E Meandervormige koperbuis

F Isolatie van melamine-hars-schuim
G Isolatie van melamine-hars-schuim
H Frameprofiel van aluminium in RAL 8019
K Bodemplaat van staal met een aluminium-zink-laag

Productbeschrijving Vitosol 200-F, type 5DIA

Hoofdbestanddeel van de Vitosol 200-F, type 5DIA, is de met een
selectieve laag uitgevoerde absorber. Deze garandeert een hoge
absorptie van de zonnestraling en een geringe emissie van de warm-
testraling. Op de absorber is een koperbuis aangebracht waar het
warmteoverdrachtsmedium doorheen stroomt.
Het warmteoverdrachtsmedium neemt via de koperbuis de warmte
van de absorber op. De absorber is omgeven door een zeer goed geï-
soleerde collectorbehuizing, waardoor het warmteverlies van de col-
lector geminimaliseerd wordt.

De hoogwaardige isolatie is temperatuurbestendig en vrij van ontgas-
sing. De collector wordt door een solarglasruit afgedekt. Deze wordt
gekenmerkt door een gering ijzergehalte, waardoor de transmissie van
zonnestraling wordt verhoogd.
Aan de achterkant van de collector bevinden zich de flexibele, geïso-
leerde aanvoer- en retourleiding evenals de dompelhuls voor de col-
lectortemperatuursensor.
Vitosol 200-F, type 5DIA, is bedoeld voor dakintegratie.
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A Buis voor sensorleiding
B Flexibele aansluitleiding met isolatie
C MDF-plaat
D Isolatie
E Verstevigingframe

F Rubber afdichting
G Afdekking van solarglas
H Afdeklijst
K Absorber

Productbeschrijving Vitosol 200-F, type SV2A/B en SH2A/B
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■ Krachtige, vlakke plaatcollector met absorber met zeer selectieve
laag.

■ Uitvoering van de absorber in meandervorm met geïntegreerde ver-
zamelleidingen. U kunt maximaal 12 collectoren parallel worden
geschakeld.

■ Universeel inzetbaar voor montage op dak en vrijstaande montage
— verticaal (type SV) en horizontaal (type SH) te monteren. Type SH
is voor de montage aan gevels.

■ Aantrekkelijk ontwerp van collector, frame in RAL 8019 (bruin). Op
verzoek is het frame in alle overige RAL-kleuren leverbaar.

■ De selectief gecoate absorber, de uiterst effectieve isolatie en de
afdekking van ijzerarm solarglas zorgen voor een hoog solair ren-
dement.

■ Permanente afdichting en grote stabiliteit door rondom lopend gebo-
gen aluminium frame en naadloos uitgevoerde ruitafdichting.

■ Achterwand bestand tegen doordrukken en corrosie.
■ Montagevriendelijk Viessmann-bevestigingssysteem met statisch

geteste en corrosiebestendige onderdelen van edelstaal en alumi-
nium – identiek voor alle Viessmann-collectoren.

■ Snelle en betrouwbare aansluiting van de collectoren door flexibele
roestvaststalen golfbuis-connector.

Voordeln Vitosol 200-F, type 5DIA

■ Grote, vlakke plaatcollector met selectieve laag.
■ Hoog rendement door zeer selectief gecoate absorber, geïnte-

greerde buizen en uiterst doeltreffende isolatie.

■ Absorberoppervlak: 4,75 m2

■ Korte montagetijden door op de collector gemonteerd afdekframe
voor dakintegratie, flexibele aansluitleidingen en kraanogen.

Voordelen Vitosol 200-F, type SV2A/B en SH2A/B
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Vitosol 200-F is er met twee verschillende absorberlagen. Type SV2B/
SH2B heeft een speciale absorberlaag, die het gebruik van de collec-
toren in kustregio's mogelijk maakt.

Afstand tot de kust:
■ tot 100 m:

uitsluitend type SV2B/SH2B gebruiken
■ tussen 100 en 1000 m:

gebruik van type SV2B/SH2B is aan te bevelen

Opmerking
Bij gebruik van type SV2A/SH2A in deze regio's accepteert Viessmann
geen aansprakelijkheid.

Type  SV2A SH2A SV2B SH2B
Bruto-oppervlak
(voor het aanvragen van subsidies nodig)

m2 2,51

Absorberoppervlak m2 2,32
Apertuuroppervlak m2 2,33
Plaats van inbouw (zie volgende afbeelding)  A (opdak en

dakintegratie),
C, D

B (opdak en
dakintegratie),
C, D, E

A (opdak en
dakintegratie),
C, D

B (opdak en dak-
integratie), C, D,
E

Afstand tussen collectoren mm 21
Afmetingen      
Breedte mm 1056 2380 1056 2380
Hoogte mm 2380 1056 2380 1056
Diepte mm 90 90 90 90
De volgende waarden hebben betrekking op de absorberop-
pervlakken:

    

– Optisch rendement % 79,3 78,3
– Warmteverliescoëfficiënt  k1 W/(m2 · K) 4,04 4,07
– Warmteverliescoëfficiënt  k2 W/(m2 · K2) 0,0182 0,016
Warmtecapaciteit kJ/(m2 · K) 5,0 4,6
Gewicht kg 41
Inhoud vloeistof
(warmteoverdrachts medium)

Liter 1,83 2,48 1,83 2,48

Toegestane werkdruk
(zie hoofdstuk ”Solar-expansievat”)

bar/MPa 6/0,6

Max. stilstandtemperatuur °C 186 185
Stoomproductievermogen   
– Gunstige inbouwsituatie W/m2 60
– Ongunstige inbouwsituatie W/m2 100
Aansluiting Ø mm 22
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Type SV2A/SV2B

KR Collectorretour (intrede)
KV Collectoraanvoer (uittrede)
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Type SH2A/SH2B

KR Collectorretour (intrede)
KV Collectoraanvoer (uittrede)

Technische gegevens Vitosol 200-F, type 5DIA

Technische gegevens

Bruto-oppervlak m2 5,41
Absorberoppervlak m2 4,75
Apertuuroppervlak m2 4,92
Afmetingen   
Breedte mm 2578
Hoogte mm 2100
Diepte mm 109

Technische gegevens Vitosol 200-F, type SV2A/B en SH2A/B (vervolg)
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Optisch rendement % 78,5
Warmteverliescoëfficiënt  k1 W/(m2 · K) 4,10
Warmteverliescoëfficiënt  k2 W/(m2 · K2) 0,0065
Warmtecapaciteit kJ/(m2 · K) 6,4
Gewicht kg 105
Inhoud vloeistof
(warmteoverdrachts medium)

Liter 4,2

Toegestane werkdruk bar/MPa 6/0,6
Max. stilstandtemperatuur °C 220
Aansluiting Ø mm 22
Eisen aan de ondergrond en verankeringen bij sterke wind voldoende belastbare dakconstructie
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A Collector
B Afdekframe
C Transportframe

D Hydraulische aansluitingen
E Aluminiumslab

Gecertificeerde kwaliteit

Gecertificeerde kwaliteit
De collectoren voldoen aan de eisen van het milieulabel ”Blauer
Engel” volgens RAL UZ 73.
Gecertificeerd conform Solar-KEYMARK en EN 12975.

CE-markering volgens bestaande EG- richtlijnen

Technische gegevens Vitosol 200-F, type 5DIA (vervolg)
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Technische wijzigingen voorbehouden.

Viessmann Nederland B.V.
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d IJssel
Tel. : 010-458 44 44
Fax : 010-458 70 72
e-mail : info-nl@viessmann.com
www.viessmann.com  
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