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In deze handleiding worden de installatie- en onderhouds-
procedures voor uitvoering door specialisten beschreven.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke
of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij deze personen onder toezicht vallen en de
instructies opvolgen van een persoon die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid.

Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.

Rechten om ontwerpwijzigingen door te voeren zijn
voorbehouden.

©NIBE 2012.

Symbolen

Voorzichtig!

Dit symbool duidt aan dat de machine of een
persoon gevaar loopt.

LET OP!

Dit symbool duidt belangrijke informatie aan
over wat u in de gaten moet houden tijdens
onderhoud aan uw installatie.

TIP

Dit symbool duidt tips aan om het gebruik van
het product te vergemakkelijken.

Keurmerk
De SOLAR FP215 P/PL is voorzien van het CE-merk en
voldoet aan IP21.

Het CE-keurmerk houdt in dat NIBE garandeert dat het
product voldoet aan alle relevante, uit EU-richtlijnen
voortvloeiende wet- en regelgeving ten aanzien van het
product. Het CE-keurmerk is verplicht voor de meeste
producten die in de EU worden verkocht, ongeacht het
land waar ze zijn gemaakt.

IP21 houdt in dat het product met de hand kan worden
aangeraakt, dat voorwerpen met een diameter groter
dan of gelijk aan 12,5 mm niet kunnen doordringen in
en schade kunnen veroorzaken aan het product en dat
het product is beschermd tegen verticaal vallende drup-
pels.

Garantie
De fabrikant geeft 60 maanden garantie op zonlichtcol-
lectoren vanaf de leverdatum aan de installateur.

Voor accessoires van zonlichtcollectoren zoals pompen,
regelaars voor zonne-energie, expansievaten, aansluitlei-
dingen zonne-energie, dakbevestigingen, boilers voor

zonne-energie, connectoren, kleppen, enz. geldt een
garantie van de fabrikant van 24 maanden vanaf de lever-
datum aan de installateur.

De garantie geldt alleen als de installateur het meegele-
verde installatieprotocol binnen 2 maanden na plaatsing
van de installatie ingevuld en ondertekend heeft terugge-
stuurd naar NIBE in het betreffende land.

Het installatieprotocol kan via e-mail, fax of brief worden
opgestuurd. Het ontvangstbewijs of de controlestrook
moet worden bewaard. Het protocol wordt vervolgens
door NIBE in het betreffende land ondertekend waarbij
eventuele maatregelen worden vermeld die de installateur
in acht dient te nemen. De ondertekende versie wordt
vervolgens naar de eigenaar van het systeem opgestuurd.

De garantie is niet geldig als de unit niet correct is geïn-
stalleerd of als er sprake is van onzorgvuldige omgang
met onderdelen, incorrecte maatvoering, foutieve behan-
deling of onvoldoende onderhoud, of andere alom als
verkeerd beschouwde methoden voor het oplossen van
problemen.

De garantie dekt geen schade in of aan gebouwen of
schade aan andere apparatuur of eigendommen die direct
of indirect wordt veroorzaakt door defecte zonne-ener-
gieproducten. De garantie geldt niet bij onjuiste installatie
of onjuist gebruik.

De garantie dekt geen schade veroorzaakt door vuur,
waterschade, externe impact, vandalisme of weersgerela-
teerde schade zoals overmatige sneeuwval, stormen of
onweer, enz.

Let op! Defecten onder de garantie moeten binnen 14
dagen worden gemeld.

Copyright
Het copyright voor deze handleiding rust bij de fabrikant.
Deze instructies mogen uitsluitend worden verspreid,
vertaald of gekopieerd met schriftelijke toestemming van
de fabrikant. Wij behouden het recht voor om wijzigingen
aan specificaties of afbeeldingen zonder voorafgaande
kennisgeving in deze handleiding door te voeren.
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Contactgegevens
KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 SchörflingAT

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at
NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 FlurlingenCH

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad JizerouCZ

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz
NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 CelleDE

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 VidebækDK

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk
NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 VantaaFI

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi
AIT France, 10 rue des Moines, 67000 HaguenauFR

Tel : 03 88 06 24 10 Fax : 03 88 06 90 15 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr
NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QGGB

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk
NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)NL

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 OsloNO

Tel. sentralbord: +47 02320 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no
NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOKPL

Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl
© "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny NovgorodRU

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 MarkarydSE

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

Voor landen die niet in deze lijst staan kunt u contact
opnemen met Nibe Sweden of kunt u kijken op
www.nibe.eu voor meer informatie.

3Hoofdstuk 1 | Belangrijke informatieSOLAR FP215 P/PL



Aflevering
Controleer de aflevering direct in bijzijn van de chauffeur
op de volgende zaken:

Zichtbare schade (ingedrukte verpakking, enz.)

Dat het juiste aantal pakketten is afgeleverd

Dat met name de zonlichtcollectoren onbeschadigd
zijn.

Transport
Het wordt aanbevolen om banden te gebruiken voor het
transporteren van zonlichtcollector. De zonlichtcollector
mag niet aan de banden of de verpakking worden getild.
Voorkom schokken en mechanische impact op de zon-
lichtcollector, met name op het glasoppervlak, de leiding-
aansluitingen en de achterkant van het paneel.

Voorzichtig!

Til de zonlichtcollectoren niet aan de verpakking
of connectoren op. Plaats de zonlichtcollectoren
niet op voorwerpen die de panelen kunnen be-
schadigen en trek of sleep de panelen nooit over
een ander voorwerp waardoor ze kunnen bescha-
digen.

SOLAR FP215 P/PLHoofdstuk 2 | Bezorging en verwerking4
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Geleverde componenten
Varieert afhankelijk van het type dakinstallatie dat is be-
steld.

SOLAR FP215 P/PL voor montage op daken

ProfielhaakVerbindingssetMontagerail

profielmoer M10Montagewig, zij-
kant

Montagewig, mid-
den

Bout M10x25Ring 10,5Zelfborgende moer
M10

SOLAR FP215 P voor installatie op platte/licht
hellende daken

Steun 25°

SOLAR FP215 PL voor installatie op plat-
te/licht hellende daken

Steun 45°

SOLAR FP215 P/P voor installatie op verstel-
bare steunen op funderingen op de onder-
grond/bitumen daken

Externe sluitbeugelRail, steun

HoekverbindingSluitklem middenbo-
ven

Sluitklem middenon-
der

Bout M10x65Bout M10x25Bout M10x10

Ring 10,5Pasring 10,5x20x5Moer M10

Veerring B10.2
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Bevestigingsmiddelen onderliggend dak

LE
K

LE
K

LE
K

AdapterUniversele bevestigingsplaat
en boutenset

SlotboutBeugel pannendak

LE
K

Verhoogde bevestigingsplaatHouder opstaande naden

LEK

Boutenset algemeen

SOLAR FP215 P voor installatie op daken
SMP-ID1 uitbreidingsset
voor ieder volgende zon-
lichtcollector

SMP-ID2 basisset voor
twee zonlichtcollectoren

Inhoud:Inhoud:

1 x rechter bovenstuk

1 x onderstuk

1 x loodslab

1 x tussenpaneel

1 x bovenste tussenpaneel

1 x linker zijstuk

1 x rechter zijstuk

1 x rechter bovenstuk

1 x linker bovenstuk

1 x rechter onderstuk

1 x linker onderstuk

1 x linker loodslab

1 x rechter loodslab

1 x tussenpaneel

1 x bovenste tussenpaneel

Kleine onderdelen:Kleine onderdelen:

2 x zonlichtcollectorhaken

2 x montagewiggen, mid-
den

9 x torx-bouten M6x40

6 x spijkers

1 x paneelschroef 4,5x35

2 x schuimstrips

4 x zonlichtcollectorhaken

4 x montagewiggen, extern

2 x montagewiggen, mid-
den

17 x torx-bouten M6x40

12 x spijkers

3 x paneelschroeven

1 x paneelschroef 4,5x35

2 x schuimstrips

20 x klemmen
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Algemeen
De installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel.

Het geleverde materiaal is het minimum dat nodig is voor
gebruik van een normale installatie, in speciale gevallen
kan het zijn dat er meer materiaal nodig is. Neem in geval
van twijfel contact op met de leverancier. Voorafgaand
aan de installatie en inbedrijfstelling van de zonlichtcol-
lectoren, moet informatie worden ingewonnen over de
toepasselijke standaarden en voorschriften.

Voorzichtig!

De installatie van een zonlichtcollector betekent
een aanzienlijk aanpassing aan een bestaand
dak. Voor wat betreft de dakbedekking, met
name dakpannen, dakpanelen of leisteen - zeker
op verbouwde en bewoonde zolders of ingeval
de minimale hoek van het dak ondermaats is
(ten opzichte van de bedekking) - moeten er
vergaande maatregelen worden getroffen tegen
vocht als gevolg van winddruk en schuivend
sneeuw. De situatie moet per geval door de in-
stallateur worden beoordeeld. Het dakontwerp
moet de wind- en de sneeuwbelasting die in de
betreffende regio voor kan komen kunnen
weerstaan.

Statische belasting

De installatie mag uitsluitend worden geplaatst op dak-
oppervlakken of steunconstructies met voldoende
draagcapaciteit en duurzaamheid. De statische belastings-
capaciteit van het dak en de dakconstructie moet indien
nodig voorafgaand aan het plaatsen van de zonlichtcol-
lector worden onderzocht. Het is van groot belang goed
te kijken naar de staat van houten dakconstructies en de
mogelijkheid om montagemiddelen voor zonlichtcollecto-
ren in de constructie vast te schroeven. De dakconstructie
moet zo nodig worden versterkt. In gebieden met
sneeuwval en harde wind is inspectie van het hele zon-
lichtcollectorsysteem volgens DIN 1055 deel 4 en 5, of
volgens landspecifieke voorschriften, van groot belang.
De kenmerken van de locatie van de installatie (meest
voorkomende windrichting, wervelwind, enz.) moeten
worden meegenomen in de berekening/evaluatie van de
vraag of deze omstandigheden leiden tot verhoogde be-
lastingen. De zonlichtcollector moet zo worden geïnstal-
leerd dat van de sneeuwvangers of vanwege andere op
de locatie geldende omstandigheden verschuivend
sneeuw niet in de buurt van de zonlichtcollectoren kan
komen.

De afstand tot de buitenste randen van het dak moet ten
minste 1 m zijn om de kans dat de wind de zonlichtcol-
lectoren kan losrukken tot een minimum te beperken.

Het installatiesysteem volgens DIN 1055 deel 5 voor
sneeuwzone II is bedoeld voor gebruik tot 400 m. boven
zeeniveau. We raden aan dat daken van plaatstaal wor-
den gebruikt in plaats van dakpannen die makkelijker
breken en/of het aantal beugels te verhogen bij sneeuw-
belastingen boven 0,75 kN/m² of windbelastingen boven
0,5 kN/m². Daken van plaatstaal zijn altijd beter bestand
tegen sneeuw en windbelastingen en worden daarom in
eerste instantie aanbevolen. Steen of leisteen kan onder
de ontstane druk sneller barsten. Als de installatie in el-
kaar wordt gezet op een pannendak, wordt aanbevolen
de sneeuw weg te halen als het pak sneeuw op de zon-
lichtcollectoren dikker is dan 30 cm. In sommige gevallen
is het mogelijk de sneeuw weg te laten smelten met be-
hulp van de geforceerde bediening van de circulatiepomp
in het zonnecircuit. Op andere dakbedekkingen dan
dakpannen is een dikte van 40 cm acceptabel voordat
de sneeuw weggehaald moet worden. (Let op! Als het
opnieuw gaat sneeuwen nadat de sneeuw eerst is gesmol-
ten en ineen is geklonterd, neemt de dichtheid ervan toe
en moet de sneeuw dus eerder worden weggehaald, ook
als het pak nog niet 30 of 40 cm dik is.)

Als er een kans is dat de sneeuw op de panelen of achter
de uiteinden van verhoogde panelen schuift, moeten
sneeuwvangers worden geplaatst om dit te voorkomen.

Zorg ervoor dat het materiaal onder het stenen dak vol-
doende stabiel is om de montagepunten op het dak te
dragen. Zo niet, dan moet het dak worden versterkt. De
installateur moet dit beoordelen en hierover een beslissing
nemen. Bij twijfel moet een bouwkundig ingenieur wor-
den ingeschakeld. We raden aan de pannen kleiner te
snijden zodat er geen puntbelasting voorkomt tussen het
dak en de beugels. De minimale afstand tussen stenen
daken bij overlappende punten en de onderkant van de
beugels is 3 mm. Dit is bedoeld om bewegingen in het
montagesysteem mogelijk te maken in reactie op voorko-
mende belastingen.

Bliksemafleider/aarding

Uitgangspunt: Omdat koperen of stalen leidingen van de
zonlichtcollector worden aangesloten op de zonnepomp
en de opslagunit, is het mogelijk dat elektrische stroom
de elektronische onderdelen weet te bereiken.

Schade als gevolg van blikseminslag komt maar weinig
voor en in de praktijk zijn de systemen bijna nooit uitge-
rust met een bliksemafleider.

De vereisten op het gebied van bliksembeveiliging staan
vermeld in DIN EN 62305 (VDE 0185-305) 2006-10. De
vereisten op het gebied van aarding zijn bepaald in DIN
18104:2007-09.

Interne bliksemafleider

Zowel rechtstreekse blikseminslag als stroompieken kun-
nen de elektronica in het regelsysteem beschadigen. Om
deze reden kunnen de metalen leidingen en de opslag-
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tank worden aangesloten op een spanningsafhankelijke
weerstand. In combinatie met een externe aarding voor-
ziet deze interne bliksemafleider de installatie van een
veilige bliksembeveiliging.

Externe bliksemafleider

Technische systemen op het dak (bijv. zonlichtcollectoren,
ventilatie of schotelantennes) moeten worden beschermd
door externe bliksemafleiders. De zonlichtcollectoren en
de dakconstructies moeten zo worden ingebouwd dat
het zonlichtcollectorveld wordt beschermd tegen recht-
streekse blikseminslag. Het gecombineerde zonlichtcol-
lectorgebied moet binnen het door de bliksembeveiliging
beschermde gebied vallen. Er moet in alle richtingen een
veilige afstand van 0,5 m. worden aangehouden vanaf
de zonlichtcollector tot aan de grens van het beschermde
gebied.

zonlichtcollectorhoek/algemeen

De zonlichtcollector kan tussen de 20° en 70° worden
gedraaid. Als de installatie een schuinere helling moet
hebben dan 70°, zijn er extra maatregelen nodig om te
voorkomen dat er regen in de ventilatieopeningen aan
de bovenrand van de zonlichtcollector terechtkomt. De
bescherming moet zo zijn ontworpen dat de ventilatie
van de zonlichtcollector blijft functioneren, bijv. een be-
schermend paneel van een geschikte vormgeving.

Bij steilere hellingen en met name bij hoge gevels is het
extra belangrijk sneeuwvangers te installeren en de beves-
tigingen voor de zonlichtcollectoren nog steviger vast te
zetten.

Ontluchten/spoelen en bijvullen

Als de zonlichtcollector niet direct in bedrijf wordt geno-
men, mag de beschermende folie niet verwijderd worden.
Deze folie moet op de zonlichtcollector blijven totdat de
zonlichtcollector wordt gestart. Het beschermt de afdich-
tingen en de verwarmingsvloeistof tegen oververhitting.
De beschermende folie of de afdekking van de zonlicht-
collector moet worden bewaard voor het aftappen van
het zonnecircuit of in geval van een lange periode van
stilstand van een leeg systeem. Schade als gevolg van
oververhitting valt niet onder de garantie van de fabrikant.

Let op

Een foutieve dimensionering of het uitschakelen van het
systeem in perioden met veel zon, kan leiden tot overver-
hitting en de opbouw van stoom in het systeem. De ver-
warmingsvloeistof en de afdichtingsmaterialen kunnen
beschadigen tijdens herhaalde of langdurige oververhit-
ting. In het geval van een kans op langdurige of regelma-
tige stagnatie/verdamping in de zonlichtcollectoren, wordt
het aanbevolen een afdoende afvoer van koeling en hitte
te installeren.

Controleer of het glycol/water-mengsel dat gebruikt
wordt over de juiste eigenschappen beschikt voor de
verwachte temperatuur op de installatielocatie.

Het glycol moet om het jaar worden gecontroleerd en zo
nodig worden bijgevuld. De pH-waarde van het glycol-
mengsel moet hoger zijn dan 7. Het middel moet worden
vervangen als het bruin verkleurt, troebel is of stinkt.

De fabrikant/leverancier aanvaardt geen enkele aanspra-
kelijkheid in geval van vorstschade.

Installatie van sensoren

De temperatuursensor moet worden geplaatst in de
dompelbuis van de warmste zonlichtcollector. Voor
maximaal contact moet het gat tussen de dompelbuis en
de sensor worden gevuld met een geschikt hitteoverdra-
gend middel, zoals siliconenvet met een hittetolerantie
tot ca. 210 °C. Een goede temperatuurtolerantie is ook
van belang voor isolatie, kabels en andere voorwerpen
die kunnen worden blootgesteld aan hoge temperaturen.

Om schade door knaagdieren of vogels te voorkomen,
kan een knaagbestendige kous om de sensorkabel en de
isolatie worden gewikkeld.

Bedrijfsdruk

De maximale bedrijfsdruk is 0,6 MPa (6 bar).

Onderhoud van de zonlichtcollector

Het zonnewarmtesysteem moet regelmatig visueel wor-
den gecontroleerd op meerdere vormen van schade of
lekkage. De inspectie en de datum moeten worden geno-
teerd in het onderhoudsschema.

Voor nadere informatie over onderhoud, zie pagina 66.
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Veiligheidsinstructies

De toepasselijke veiligheidsvoorschriften voor het
werken op daken en vergelijkbare constructies moeten
altijd worden nageleefd.

Er moeten afzettingen worden geplaatst ter bescher-
ming tegen vallende onderdelen. Dit is met name van
belang bij hoge gebouwen en locaties waarbij veel
mensen onder het dak/het gebouw passeren.

Bij het werken op daken moeten persoonlijke bescher-
mingsmiddelen of steigers gebruikt worden volgens
de toepasselijke voorschriften.

Tijdens de installatie moeten afdoende maatregelen
worden getroffen om ervoor te zorgen dat de zonlicht-
collector niet los kan raken en kan vallen.

Vul de unit nooit in fel zonlicht bij. Er bestaat dan een
gevaar van letsel door stoom.

Dek de zonlichtcollector indien nodig af en/of wacht
tot na zonsondergang.

Vul de unit nooit met water en test de druk nooit als
er een kans is op vorst.

Houd u aan de veilige afstand tot de stroomgeleiden-
de kabels.

Aansluiting van de leidingen
Algemeen

Het leggen van leidingen

Teken de route van de leidingen uit voordat u aan het
plaatsen van leidingen begint en gaten in muren of daken
maakt (houd rekening met de duurzaamheid). Kanalen
en schoorsteenkanalen die niet worden gebruikt, kunnen
worden gebruikt voor het leggen van de leidingen van
het zonnecircuit op het dak naar de zonneboiler. Als er
gebruik wordt gemaakt van een schoorsteenkanaal, moet
de schoorsteenveger hier vooraf over worden geïnfor-
meerd.

Als de leidingen van het zonnecircuit buitenlangs worden
geleid, moeten ze worden beschermd tegen wind en re-
gen. Houd rekening met de UV-bestendigheid bij het
bepalen van de isolatie.

Omdat de vorstbescherming wordt gebruikt in de zon-
lichtcollector en omdat het systeem erg warm kan wor-
den, moet er met een aantal dingen rekening worden
gehouden. In principe kunnen er twee materialen worden
gebruikt voor het leggen van de leidingen: koperen of
roestvrij stalen leidingen. Koperen leidingen kunnen
worden aangesloten met hoogwaardige compressieveer-
koppelingen van het Vatette-systeem. Gebruik altijd
steunmoffen in combinatie met Vatette-compressieveer-
koppelingen (breng voor extra veiligheid op de compres-
sieveren een hittebestendig schroefdraadafdichtingsmid-
del aan), pers de koppelingen met bijpassende, hittebe-
stendige O-ringen in elkaar of hardsoldeer ze. Flexibele
roestvrij stalen leidingen moeten met behulp van de
meegeleverde koppelingen worden geïnstalleerd.

Voor de schroefdraadverbindingen in het zonnecircuit
kan gebruik worden gemaakt van een geschikte teflonta-
pe of een hittebestendig schroefdraadafdichtingsmiddel
(ten minste 230 °C). Linnen en hennep zijn niet geschikt
voor gebruik in zonnecircuits.

Ontluchten

Het zonnecircuit moet op het hoogste punt volledig
worden gevuld met een mengsel van glycol en water.

Het moet mogelijk zijn de zonlichtcollectorsysteem goed
te ontluchten en luchtbellen zoveel mogelijk te voorko-
men. Over het algemeen kunnen luchtbellen worden
weggespoeld tijdens het vullen. Als er kleppen moeten
worden geplaatst, mag uitsluitend gebruik worden ge-
maakt van handmatige kleppen, nooit van automatische.
Houd er rekening mee dat de kleppen altijd hittebestendig
moeten zijn.

Bij grotere systemen met meerdere rijen moeten de
kleppen aan het uiteinde van iedere rij worden geplaatst,
op de toevoer naar de zonlichtcollector. Op passende
wijze afgesloten met een kogelklep of een driewegcom-
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pressieveer voorzien van compressiestop die gebruikt
wordt voor het extra "sijpelen" dat nodig kan zijn nadat
het systeem heeft gedraaid met een "vultank"/vulstation.
Hierbij moet rekening worden gehouden met de door-
stroomrichting.

Voorzichtig!

De professionele vulapparatuur moet dusdanig
met een vuilfilter zijn uitgerust dat het systeem
tijdens vullen en ontluchten ook wordt schoon-
gemaakt.

Diversen

de zonlichtcollector moet als gesloten systeem ontworpen
zijn, omdat de remmers in de antivries snel worden opge-
nomen door binnendringend zuurstof uit de omgeving.

Het systeem mag niet worden voorzien van een verzinkte
warmtewisselaar, warmteaccumulatoren, tanks of leidin-
gen omdat zink kan worden vervangen door 1,2-propy-
leenglycol.

Het is belangrijk dat alle afdichtings- en bindingsmateria-
len bestand zijn tegen de maximale stagnatietemperatuur
die in het zonne-energiesysteem kan voorkomen.

Er mogen zich geen externe elektrische potentialen tussen
de onderdelen in het systeem bevinden die in contact
komen met de antivries. Aan de andere kant kan een
beperkte externe potentiaal (rond 1,5 volt) voorkomen
in koperen systeemonderdelen.

Het systeem en de onderdelen moeten worden be-
schermd tegen binnendringend vuil en water tijdens de
installatie en voorafgaand aan het vullen.

Starten

Vul het inbedrijfstellingsprotocol op pagina 69 voor wat
betreft de inbedrijfstelling in.

Isolatie

De leidingen moeten worden geïsoleerd om hitteverliezen
te minimaliseren.

Geïsoleerde leidingen volgens nationale standaarden en
gebruiken.

De leidingen en de isolatie in het zonnecircuit moeten
bestand zijn tegen uitermate hoge temperaturen omdat
temperaturen tot 200 °C in het circuit niet ongewoon
zijn. Om die reden moet in het zonnecircuit gebruik
worden gemaakt van geschikte isolatie.

Drukverlies diagram

Schema drukval voor water:
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Bij een verwarmingsvloeistof op basis van een glycolmeng-
sel moeten de relevante correctieparameters worden na-
geleefd.

Als Tyforop L wordt gebruikt met 44 % glycol, is de vol-
gende drukvalgrafiek van toepassing:
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Mogelijkheden leidingaansluitingen

Over het algemeen moeten de afzonderlijke rijen in grote
zonnewarmtesystemen worden aangesloten volgens het
Tichelmann-principe. Bij meerdere rijen moet de retour-
aansluiting tussen het verbindingspunt en de zonlichtcol-
lector worden voorzien van een kogelklep of een hittebe-
stendige afstelklep. Na inbedrijfstelling moet deze con-
structie worden geïsoleerd. De precieze locatie moet
worden gemarkeerd om aan te geven dat er zich mogelijk
een afsluitklep onder de isolatie bevindt. De bedoeling
hiervan is dat het mogelijk moet zijn om rij voor rij te
ontluchten of de doorstroming indien nodig aan te pas-
sen.

Voorzichtig!

Het mag nooit mogelijk zijn de veiligheidsklep
van de zonlichtcollector af te sluiten van de
zonlichtcollector.

Aanbevolen doorstroming:

Min. doorstroming: 0,35 minuut liter / m2

Max. doorstroming: 0,75 minuut liter / m2
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Parallelle tweezijdige aansluiting van verticale
zonlichtcollectoren

Advance

Return

Parallelle enkelzijdige aansluiting van verticale
zonlichtcollectoren

Return

Advance

Parallelle tweezijdige aansluiting van horizontale
zonlichtcollectoren

Return

Advance

Parallelle enkelzijdige aansluiting van horizontale
zonlichtcollectoren

Advance

Return

Dimensionering van leidingen met 6 m. standaardpomp

Max. aantal zonlichtcollec-
toren

Afmetingen leiding

7 (tweezijdige aansluiting)10-15 m x16 mm

6 (tweezijdige aansluiting)20-25 m x16 mm

6 (enkelzijdige aansluiting)10-15 m x16 mm

5 (enkelzijdige aansluiting)20-25 m x16 mm

8 (tweezijdige aansluiting)10-15 m x 20 mm

7 (tweezijdige aansluiting)20-25 m x 20 mm

7 (enkelzijdige aansluiting)10-15 m x 20 mm

6 (enkelzijdige aansluiting)20-25 m x 20 mm

Dimensionering van leidingen met 8 m. pomp

Max. aantal zonlichtcollec-
toren

Afmetingen leiding

8 (tweezijdige aansluiting)10-15 m x16 mm

7 (tweezijdige aansluiting)20-25 m x16 mm

Max. aantal zonlichtcollec-
toren

Afmetingen leiding

7 (enkelzijdige aansluiting)10-15 m x16 mm

6 (enkelzijdige aansluiting)20-25 m x16 mm

12 (tweezijdige aansluiting)10-15 m x 20 mm

10 (tweezijdige aansluiting)20-25 m x 20 mm

9 (enkelzijdige aansluiting)10-15 m x 20 mm

8 (enkelzijdige aansluiting)20-25 m x 20 mm

Aanbevolen voordruk in expansievat en systeemdruk in zonnecircuit

2,5 bar voor een laag ge-
bouw, bungalowachtig huis
(5 m. tussen tank en zon-
lichtcollectorneel)

Initiële druk

Let op! Voorafgaand aan
het vullen van het systeem
controleren!

3,0 bar voor een groter ge-
bouw (10 m)

3,0 bar (5 m)Bedrijfsdruk

3,5 bar (10 m)Let op! Met koude leidin-
gen!
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Algemeen
SOLAR FP215 P/PL verkrijgbaar in 2 versies:

NIBE Solar FP215P (verticale zonlichtcollector)

NIBE Solar FP215PL (horizontale zonlichtcollector)

Onderdelen voor dakmontage zijn verkrijgbaar in 3 basis-
varianten met subvarianten:

1. Montage op dak:

Pannendak, horizontale rijen (P), pagina 13

Pannendak, verticale rijen (PL), pagina 27

Pannendak, horizontale rijen en 25° steun (P),
pagina 21

Pannendak, horizontale rijen en 45°steun (PL),
pagina 36

Dak van ijzergolfplaat, horizontale rijen (P / PL),
pagina 13

Dak van ijzergolfplaat, verticale rijen (PL), pagina
27

Dak van ijzergolfplaat, horizontale rijen en
25°steun (P), pagina 21

Dak van ijzergolfplaat, horizontale rijen en
45°steun (PL), pagina 36

Dak van plaatstaal met naden (P), pagina 13

Dak van plaatstaal met naden, verticale rijen (PL),
pagina 27

Dak van plaatstaal met naden en 25° steun (P),
pagina 21

Dak van plaatstaal met naden en 45° steun (PL),
pagina 36

Bitumen dak, horizontale rijen (P / PL), pagina 13

Bitumen dak, horizontale rijen (PL), pagina 34

Bitumen dak, horizontale rijen en 25°steun (P),
pagina 21

Bitumen dak, horizontale rijen en 45°steun (PL),
pagina 36

Bitumen dak, horizontale rijen en verstelbare
steun 42-65° (P), pagina 52

Slotbout (universeel), horizontale rijen (P), pagina
13

Slotbout (universeel), horizontale rijen en
25°steun (P), pagina 21

Slotbout (universeel), horizontale rijen en
45°steun(PL), pagina 36

2. Ingebouwde installatie:

Bepaalde pannendaken (P), pagina 43

3. Gemonteerd op verstelbare steun op bitumen dak
of fundering in de ondergrond/op beton

Verstelbare steun 42-65° (P), pagina 52
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Montage van verticale zonlichtcollectoren (P) in horizontale rijen
De verschillende installatievarianten die hier aan de orde komen:

Pannendak, horizontale rijen (P)

Dak van stalen golfplaat, horizontale rijen (P)

Dak van plaatstaal met naden (P)

Bitumen dak, horizontale rijen (P)

Slotbout (universeel), horizontale rijen (P)

De getoonde uitleg is voor installatie op een pannendak.

Overzicht

De steun kan op een aantal verschillende daktypen worden
geplaatst, de afbeelding hiernaast geeft aan wanneer de pa-
nelen en montagerails geïnstalleerd zijn op bevestigingen voor
pannendaken (beugels voor pannendaken).

De wijze waarop de bevestigingen geïnstalleerd moeten wor-
den, wordt beschreven in Dakbevestigingen op pagina 59.

Als meerdere montagesets worden gecombineerd, is een ver-
bindingsset voor montagerails altijd vereist.

De beugels moeten in overeenstemming met de plaatselijke
omstandigheden worden versteld.
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1. Markeer de locatie en de montagepunten van de
zonlichtcollectoren

Markeer de gewenste positie op het dak met een krijtje voordat
u de zonlichtcollectoren gaat plaatsen. Het referentiepunt is
de bevestiging voor de montagerail op de beugel.
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Als de onderbouw niet voldoende stabiel is om een duurzame
installatie mogelijk te maken, bijvoorbeeld bij messing en
groefverbindingen of dakspanten, moet het dak eerst worden
versterkt.

Voorzichtig!

Het minimale aantal montagepunten is voldoende
om slechts een deel van de mogelijke wind- en
sneeuwbelasting te dragen.

De montagepunten worden aangepast aan de
plaatselijke omstandigheden.

De afstand tussen de zonlichtcollectoren is 24 mm.

De beugels worden altijd geplaatst op de locatie waar de
dakpan het laagst is.

Maat:
A: 150 mm
B: min. 170 m m
C: 150 mm
D: max. 500 mm
E: 540 mm
F: 200 mm

2. Verbindingsrails

Als er meerdere montagerails in elkaars verlengde worden
gebruikt, moet iedere rail worden vastgezet met de toepasse-
lijke verbindingsset voordat de beugels worden gemonteerd.

De montagerails worden aan elkaar vastgezet met 1 verbin-
dingsset, 2 bouten M10 x 25, 2 ringen en 2 zelfborgende
moeren.
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3. Installatie van de montagerails

De montagerails worden vastgeschroefd in verschillende
soorten dakbevestigingen. Hieronder volgt een voorbeeld van
de manier waarop de montagerail op de verschillende alterna-
tieven wordt vastgezet.

(a1) Montagerails op de beugel voor pannendaken
(pannendak)

De montagerails worden in de beugels vastgezet met bouten
M10 x 25, ring en zelfborgende moer.

Zie ook Montage op pannendaken op pagina 59.

Voorzichtig!

Er moet op het overlappende punt ten minste 3 mm
ruimte overblijven tussen de onderkant van de beugel
en de onderste pan.

(a2) Afstellen van de hoogte van de rail

De rails moeten worden aangepast aan de plaatselijke omstan-
digheden zoals afgebeeld.

(b) Montagerail op houder opstaande naden (dak van
plaatstaal met naden)

De montagerails worden vastgezet in de dakbevestigingen
met bouten M10 x 25, ring en moer.

Zie ook Montage voor plaatstalen daken met opstaande naden
op pagina 60.
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(c) Montagerails op verhoogde bevestigingsplaat (bitu-
men daken)

De montagerails worden vastgezet in de dakbevestigingen
met M10-bouten en een rubberpakking tussen de verhoogde
bevestigingsplaat en de adapter.

Zie ook Montage van verhoogde bevestigingsplaat (bitumen
dak) op pagina 62.

(d) Montagerails op universele bevestigingsplaat (dak
van stalen golfplaat)

De montagerails worden vastgezet in de dakbevestigingen
met bouten M10 x 25, ring en zelfborgende moer.

Zie ook Universele bevestigingsplaat voor dak van stalen golf-
plaat op pagina 61.

(e) Montagerails op slotbouten (universele en leistenen
daken)

Voor deze variant is het belangrijk dat de juiste omstandighe-
den van toepassing zijn.

De montagerails worden geplaatst op penbouten die onder
en boven zijn vastgezet met moeren. De pijl geeft de locatie
aan waar de montagerail moet komen.

LET OP!
De slotbout mag alleen worden gebruikt als het on-
derstuk waarin het geschroefd moet worden, degelijk
en sterk is. Dit moet worden beoordeeld door het
installatiebedrijf.

De installateur moet beoordelen of de vochtbescherming vol-
doende vastzit. Dit gebeurt op basis van factoren zoals dakhel-
ling ten opzichte van de positie van de rubberen afdichting
tegen het dak waarbij de gladheid van het dak ook van invloed
is.

Zie ook Universele bevestiging met slotbout op pagina 64.
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4. Profielhaken

De profielhaken moeten zo worden geplaatst dat iedere zon-
lichtcollector wordt vastgehouden door 2 profielhaken.

5. Installeer de eerste zonlichtcollector

Voorzichtig!

Controleer voordat de eerste zonlichtcollector wordt
uitgelijnd of alle bevestigingen zijn vastgezet en het
dak is afgedicht.

de zonlichtcollector moet altijd met de dompelbuis voor de
temperatuursensor omhoog worden geplaatst. Controleer
of de zonlichtcollector tijdens uitlijnen in beide profielhaken
valt. Verwijder daarna de hoekbescherming.

6. Zet de eerste zonlichtcollectoronnepaneel vast

Zet de buitenrand met een bout M10 x 25, ring, externe
montagewig en profielmoer in de respectievelijke montagerail
vast. De vleugels van de moer moeten in de montagerail vallen.
De tanden van de montagewig moeten in de zonlichtcollector-
profiel vallen.

Installeer de middelste montagewig met M10 x 25 inbusbout,
ring en profielmoer. Nog niet aandraaien!
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7. Installatie van de verbindingskoppeling

Draai de verbindingskoppeling voorzichtig in de zonlichtcollec-
tor.

Voorzichtig!

De O-ringen van de verbindingskoppeling zijn behan-
deld met een speciaal, hittebestendig vet. Verdere
smering is niet nodig. Verdere smering kan de ge-
bruiksduur doen afnemen en de garantie ongeldig
maken!

8. Installeer de overige zonlichtcollectoren en zet deze
vast

Installeer de tweede zonlichtcollector op de profielhaken (1),
verwijder de hoekbescherming en schuif het paneel naar de
eerste zonlichtcollector (2). De dompelbuis voor de tempera-
tuursensor moet altijd omhoog wijzen. De afstand tussen de
zonlichtcollectoren moet 24 mm zijn. Zet de middelste monta-
gewig met een inbussleutel vast.

Voorzichtig!

Let er als u de zonlichtcollectoren naar elkaar toe-
schuift op dat de verbindingskoppelingen recht blij-
ven en niet worden gestoten of geraakt.
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9. Installatie van de koppelingsklemmen

Druk de koppelingsklemmen over de absorptieleiding van de
zonlichtcollector. Schuif indien nodig de collector op zijn plaats
zodat de koppelingsklem over de rand van de aansluitleiding
van de zonlichtcollector grijpt.

Voorzichtig!

Controleer of de locatie van de koppelingsklem klopt!

24 mm

Controleer de afstand (A) tussen de zonlichtcollectoren(24
mm)!

Controleer of de montagewiggen (B) in het midden stevig
vastzitten!

10. Installatie van de buitenste montagewiggen op de
overige zonlichtcollectoren

Voorzichtig!

Controleer of de locatie van de montagewig klopt.
De montagewig moet in de zonlichtcollectorprofiel
vallen.

Zet de buitenrand van de overblijvende/laatste zonlichtcollec-
toronnepaneel in de rij met een bout M10 x 25, ring, buitenste
montagewig en profielmoer in de betreffende montagerail
vast.

11. Sluit de koppelingen aan en installeer de tempera-
tuursensor

De wijze waarop de leidingaansluitingen geïnstalleerd moeten
worden, wordt beschreven in Installatie van de verbindingskop-
pelingen op pagina 65.

De wijze waarop de temperatuursensor geïnstalleerd moeten
worden, wordt beschreven in Installatie van de temperatuur-
sensor van de zonlichtcollector op pagina 65.
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Montage van verticale zonlichtcollectoren (P) op 25° steunen in
horizontale rijen
De verschillende installatievarianten die hier aan de orde komen:

Pannendak, horizontale rijen en 25° steun (P)

Dak van stalen golfplaat, horizontale rijen en 25° steun (P)

Dak van plaatstaal met naden en 25° steun (P)

Bitumen dak, horizontale rijen en 25° steun (P)

Slotbout (universeel), horizontale rijen en 25° steun (P)

De zonlichtcollectoren kunnen op een aantal verschillende
daktypen worden gemonteerd.

De steun wordt tussen de dakbevestigingen en de montagerail
gemonteerd, zoals eerder getoond.

De wijze waarop de verschillende dakbevestigingen geïnstal-
leerd moeten worden, wordt beschreven in Dakbevestigingen
op pagina 59.

β

a

b

α

Afstand tussen rijen

De afstand tussen de zonlichtcollectoren (a) is afhankelijk van
de schaduwhoek en de helling van het dak .

Als twee of meer rijen met zonlichtcollectoren parallel worden
geplaatst, wordt de optimale afstand tussen de rijen als volgt
op basis van de schaduwhoek berekend:
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Als de schaduwhoek 20° is, (meestal het geval) wordt de vol-
gende afstand tussen rijen gebruikt:

Rij-afstand aDakhelling 
43400°
348010°
302020°
272030°
250040°

In de winter is een bepaalde mate van permanente overscha-
duwing van zonlichtcollectoren gebruikelijk.

1 collector

2 collectors

3 collectors

4 collectors

1. Markeer de positie van de zonlichtcollectoren

Als de onderbouw niet voldoende stabiel is om een duurzame
installatie mogelijk te maken, bijvoorbeeld bij messing en
groefverbindingen of dakspanten, moet het dak eerst worden
versterkt.

Voorzichtig!

Het minimale aantal montagepunten is voldoende
om slechts een deel van de mogelijke wind- en
sneeuwbelasting te dragen.

De montagepunten worden aangepast aan de
plaatselijke omstandigheden.

Afmetingen
A: 730 mm
B: 1130 mm .. 1500 mm
C: 1070 mm
D: 1920 mm
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2. Installeer de steun vooraf

De steun is voorgeïnstalleerd en wordt opgevouwen geleverd.
De afbeelding toont de steun in de geïnstalleerde positie. De
steunen moeten voorafgaand aan montage op het dak in el-
kaar worden gezet.

De voetrail heeft twee rechthoekige gaten.

3. Installatie van de steun

De montage van de steun wordt getoond op een plaatstalen
dak met slotbouten voor het vastzetten op de onderbouw.

Voorzichtig!

Hiervoor is vereist dat de onderbouw voldoende sterk
is en dat de toplaag vlak genoeg is om tegen de
rubberpakking af te dichten.

Dit moet per geval door de installateur worden be-
oordeeld.

De steunen worden op slotbouten geplaatst die aan de boven-
en onderkant met moeren zijn vastgezet.

Indien nodig kunnen extra slotbouten worden besteld.
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Hier wordt de montage van een steun op een dak met pannen
en een beugel voor pannendaken getoond.

Afhankelijk van de gebruikte bevestigingen zijn er ook andere
variaties mogelijk. De volgende stap toont hoe andere alterna-
tieven worden geïnstalleerd.

Zet de steun vast met de meegeleverde bouten, ringen en
moeren.

(a) Andere alternatieven voor montage op het dak

Geïnstalleerd volgens de afbeeldingen hiernaast.

De pijlen geven aan waar de gaten moeten worden geboord.

Houder opstaande naden voor plaatstalen daken met dubbele
naden.
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Universele bevestigingsplaat voor dak van stalen golfplaat.

Verhoogde bevestigingsplaat voor bitumen dak.
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4. Installatie van de montagerails

Nadat de steunen zijn geïnstalleerd, kunnen de montagerails
op de steunen worden gemonteerd.

De montagerails moeten in iedere steun worden vastgezet.
De rails moeten parallel worden geïnstalleerd. Bij grote instal-
laties waarbij meer dan één installatierail wordt gebruikt,
moeten de montagerails aan elkaar worden gezet met behulp
van de meegeleverde verbindingsset en waterpas worden ge-
steld ten opzichte van de ondergrond/basis.

5. Vervolg van installatie van zonlichtcollectoren volgens
de vorige instructies, zie pagina 18.
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Montage van horizontale zonlichtcollectoren (PL) in verticale rijen
De verschillende installatievarianten die hier aan de orde komen:

Pannendak, verticale rijen (PL)

Dak van stalen golfplaat, verticale rijen (PL)

Dak van plaatstaal met naden, verticale rijen (PL)

Alleen geschikt als zowel horizontale als verticale rijen worden
gecombineerd volgens de maattabel op pagina 27. De zon-
lichtcollectoren worden op de korte kant als meerdere horizon-
tale rijen aangesloten.

Deze installatiemethode heeft minder montagerails nodig en
is stabieler. Het kan de optimale oplossing zijn als het aantal
m2 op een bepaald dakoppervlak gemaximaliseerd moet
worden.

In sommige gevallen is het beter om gebruik te maken van
verticale zonlichtcollectoren (P) in meerdere horizontale rijen.

Zoals hiervoor al beschreven, kunnen de zonlichtcollectoren
worden gemonteerd op verschillende soorten montagepunten,
beugels en daktypen.

De wijze waarop de bevestigingen geïnstalleerd moeten wor-
den, wordt beschreven in Dakbevestigingen op pagina 59.

Overzicht

Als meerdere montagerails worden gecombineerd, is een
verbindingsset voor montagerails altijd vereist.

De beugels moeten in overeenstemming met de plaatselijke
omstandigheden worden versteld.
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1. Markeer de positie van de zonlichtcollectoren

Voorzichtig!

Het minimale aantal montagepunten is voldoende
om slechts een deel van de mogelijke wind- en
sneeuwbelasting te dragen.

De montagepunten worden aangepast aan de
plaatselijke omstandigheden.

De afstand tussen de zonlichtcollectoren is 24 mm. De beugels
worden altijd geplaatst op de locatie waar de dakpan het
laagst is.

Afmetingen
A: 170 mm
B: 270 mm
C: 24 mm
D: max. 500 mm
E: 515 mm

A

A

A A

D
E

D

D
D

B
B

C C

A

A
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8 Assembly

2. Vaste rails

Als er meerdere montagerails in elkaars verlengde worden
gebruikt, moet iedere rail worden vastgezet met de toepasse-
lijke verbindingsset voordat de beugels worden gemonteerd.

De montagerails worden aan elkaar vastgezet met 1 railverbin-
ding, 2 bouten M10 x 25, 2 ringen en 2 zelfborgende moeren.

3. Installatie van de montagerails

De montagerails worden vastgeschroefd in verschillende
soorten dakbevestigingen. Hieronder volgt een voorbeeld van
de manier waarop de montagerail op de verschillende alterna-
tieven wordt vastgezet.

8 Assembly

(a1) Montagerails op de beugel voor pannendaken
(pannendak)

De montagerails worden in de beugels voor pannendaken
vastgezet met bouten M10 x 25, ring en zelfborgende moer.
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(a2) Stel de hoogte van de rail af

De rails worden aan de plaatselijke omstandigheden aangepast
door de rail als afgebeeld te laten vieren en daarna op de
correcte hoogte te brengen.

(b) Montagerail op houder opstaande naden (dak van
plaatstaal met naden)

De montagerails worden vastgezet in de houders voor opstaan-
de naden met bouten M10 x 25, ring en zelfborgende moer.

(c) Montagerails op verhoogde bevestigingsplaat (bitu-
men daken)

De montagerails worden vastgezet in de verhoogde bevesti-
gingsplaat met bout M10 x 25, ring en zelfborgende moer.

(d) Montagerails op universele bevestigingsplaat (dak
van stalen golfplaat)

De montagerails worden vastgezet in de universele bevesti-
gingsplaten met bouten M10 x 25, ring en zelfborgende moer.
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(e) Montagerails op slotbouten (universele en leistenen
daken)

Voor deze variant is het belangrijk dat de juiste omstandighe-
den van toepassing zijn.

De montagerails worden op slotbouten vastgezet die aan de
boven- en onderkant met moeren zijn vastgezet. De pijl geeft
aan waar de montagerail in moet vallen.

LET OP!
De slotbout mag alleen worden gebruikt als het on-
derstuk waarin het geschroefd moet worden, degelijk
en sterk is. Dit moet worden beoordeeld door het
installatiebedrijf.

De installateur moet beoordelen of de vochtbescherming vol-
doende vastzit. Dit gebeurt op basis van factoren zoals dakhel-
ling ten opzichte van de positie van de rubberen afdichting
tegen het dak waarbij de gladheid van het dak ook van invloed
is.

4. Installeer het eindstuk

Het eindstuk moet aan het uiteinde van de onderrails worden
geïnstalleerd zodat de onderste montagewiggen vast komen
te zitten.

Zet de montagewig (A) licht in de rail vast met behulp van
bout M10 x 25, profielmoer (B) en ring.

Zet het eindstuk (C) daarna aan de onderkant van de rail vast
met bouten M10 x 25, ringen en moer.

5. Stel de eerste zonlichtcollector af

Voorzichtig!

Controleer voordat de eerste zonlichtcollector wordt
uitgelijnd of alle bevestigingen zijn vastgezet en het
dak is afgedicht.

de zonlichtcollector moet altijd worden geplaatst met de
temperatuursensor omhoog gericht. Zorg ervoor dat de zon-
lichtcollector geplaatst is onder beide montagewiggen. Verwij-
der daarna de hoekbescherming.
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6. Zet de zonlichtcollector vast

Als de zonlichtcollector onder de montagewiggen is gedrukt,
moeten de schroeven worden aangehaald.

Voorzichtig!

Eindstuk, montagewig en zonlichtcollector moeten
exact in elkaar passen zonder spleten!

Installeer de middelste montagewig met M10 x 25 inbusbout,
ring en profielmoer. Nog niet aandraaien!

7. Installatie van de verbindingskoppeling

Draai de verbindingskoppeling voorzichtig in de zonlichtcollec-
tor.

Voorzichtig!

De O-ringen van de verbindingskoppeling zijn behan-
deld met een speciaal, hittebestendig vet. Verdere
smering is niet nodig. Verdere smering kan de ge-
bruiksduur doen afnemen en de garantie ongeldig
maken!

SOLAR FP215 P/PLHoofdstuk 4 | Montage32



8. Installeer de overige zonlichtcollectoren en zet deze
vast

Installeer de tweede zonlichtcollector met de montagewiggen
middenonder op de montagerails, verwijder de hoekbescher-
ming en schuif het paneel tot aan de eerste zonlichtcollector.
De dompelbuis voor de temperatuursensor moet altijd omhoog
wijzen. De afstand tussen de zonlichtcollectoren moet zowel
dwars als verticaal 24 mm zijn. Zet de middelste montagewig
met een inbussleutel vast.

Voorzichtig!

Let er als u de zonlichtcollectoren naar elkaar toe-
schuift op dat de verbindingskoppelingen recht blij-
ven en niet worden gestoten of geraakt.

9. Sluit de koppelingen aan en installeer de temperatuur-
sensor

De wijze waarop de buitenste aansluitingen geïnstalleerd
moeten worden, wordt beschreven in Installatie van de verbin-
dingskoppelingen op pagina 65.

De wijze waarop de temperatuursensor geïnstalleerd moeten
worden, wordt beschreven in Installatie van de temperatuur-
sensor van de zonlichtcollector op pagina 65.

33Hoofdstuk 4 | MontageSOLAR FP215 P/PL



Montage van horizontale zonlichtcollectoren (PL) in een horizon-
tale rij
De verschillende installatievarianten die hier aan de orde komen:

Bitumen dak, horizontale rijen (PL)

Zoals hiervoor al beschreven, kunnen de zonlichtcollectoren
worden gemonteerd op verschillende soorten montagepunten,
beugels en daktypen.

De wijze waarop de bevestigingen geïnstalleerd moeten wor-
den, wordt beschreven in Dakbevestigingen op pagina 59.

Voorzichtig!

Het minimale aantal montagepunten is voldoende
om slechts een deel van de mogelijke wind- en
sneeuwbelasting te dragen.

De montagepunten worden aangepast aan de
plaatselijke omstandigheden.

1. Installatie van de montagerails

De montage op het dak van liggende zonlichtcollectoren (PL)
wordt op dezelfde manier uitgevoerd als bij horizontale stan-
daard zonlichtcollectoren (PL). Gezien de breedte van de zon-
lichtcollectoren is er voor de installatie 2 meter rails nodig. Het
schema voor montagepunten is daarom als volgt gewijzigd:

Afmetingen
A: 2000 mm
B: 1875 mm
C: 1825 mm
D: 300 mm
E: 600 mm. 770 mm

Het montagesysteem moet worden geïnstalleerd als afgebeeld.
Anders kunnen de verbindingsaansluitingen van de montagerail
en de beugels tegen elkaar lopen.

Als een aansluiting niet gemaakt kan worden op de plek waar
de zonlichtcollector binnen de installatie moet komen, moeten
de montagerail en de verbindingsaansluitingen vooraf worden
geïnstalleerd en afgesteld voordat ze op het dak worden ge-
monteerd.
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A

BB

BCB

BCCB

E

D

DD

DDD

2. Vervolg van installatie van zonlichtcollectoren volgens
de uitgangspunten van vorige instructies, zie pagina 18.
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Montage van horizontale zonlichtcollectoren (PL) op 45° steunen
in een horizontale rij
Indien nodig kan de steun worden afgesneden op 25°

De verschillende installatievarianten die hier aan de orde komen:

Pannendak, horizontale rijen en 45° steun (PL)

Dak van stalen golfplaat, horizontale rijen en 45° steun (PL)

Dak van plaatstaal met naden en 45° steun (PL)

Bitumen dak, horizontale rijen en 45° steun (PL)

Slotbout (universeel), horizontale rijen en 45° steun (PL)

Zoals hiervoor al beschreven, kunnen de zonlichtcollectoren
worden gemonteerd op verschillende soorten montagepunten,
beugels en daktypen.

De wijze waarop de bevestigingen geïnstalleerd moeten wor-
den, wordt beschreven in Dakbevestigingen op pagina 59.
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Voorzichtig!

Het minimale aantal montagepunten is voldoende
om slechts een deel van de mogelijke wind- en
sneeuwbelasting te dragen.

De montagepunten worden aangepast aan de
plaatselijke omstandigheden.

1. Afmetingen voor de montage van zonlichtcollectoren

De montage van dakaansluitingen vindt op dezelfde manier
plaats als eerder.

Het boorschema voor montagepunten voor max. 4 zonlicht-
collectoren is als volgt:

Maat:
A: 2000 mm
B: 1875 mm
C: 1825 mm
D: 300 mm
E: 582 mm. 642 mm

Het montagesysteem moet worden geïnstalleerd als afgebeeld.
Anders kunnen de verbindingsaansluitingen van de montagerail
en de beugels tegen elkaar lopen.

Als een aansluiting niet gemaakt kan worden op de plek waar
de zonlichtcollector binnen de installatie moet komen, moeten
de montagerail en de verbindingsaansluitingen vooraf worden
geïnstalleerd en afgesteld voordat ze op het dak worden ge-
monteerd.

A

BB

BCB

BCCB

E

D

DD

DDD

Afstand tussen rijen

De afstand tussen de zonlichtcollectoren (a) is afhankelijk van
de schaduwhoek , de helling van het dak en de hellings-
hoek .

Als er twee of meer rijen zonlichtcollectoren direct achter el-
kaar worden geplaatst en als de schaduwhoek constant 20°
is, kan de optimale afstand tussen de rijen worden afgelezen
in de tabel:

Rij-afstand a
Steunhoek  = 25°Steunhoek  = 35°Steunhoek  = 45°Dakhelling

3200 mm3350 mm3700 mm0°
2550 mm2500 mm2700 mm10°
2190 mm2100 mm2150 mm20°
1950 mm1800 mm1800 mm30°
1880 mm--40°

37Hoofdstuk 4 | MontageSOLAR FP215 P/PL



α

β

δ

a
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2. Voorinstallatie van de steun

De steun is voorgeïnstalleerd en wordt opgevouwen geleverd.
De afbeelding toont de steun in de geïnstalleerde positie. De
steunen moeten voorafgaand aan montage op het dak in el-
kaar worden gezet.
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0
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,0
0

5
9
0
,0
0

14
,0
0

14,00

Voor andere hellingen (minder dan 45°) moet de steunrail aan
de achterkant worden ingekort.

45° = standaard lengte (742 mm gecombineerde lengte, 714
mm cc boorgaten)
35° = 590 mm cc boorgaten
25° = 472 mm cc boorgaten

Boordiameter: 9 mm

In alle gevallen is de afstand van de rand 14 mm naar de zijkant
en omhoog. Kort de steunrails na het boren in volgens de af-
metingen in de afbeelding.

39Hoofdstuk 4 | MontageSOLAR FP215 P/PL



3. Montage van de steunen

Hier wordt de montage van een steun op een dak met pannen
en een beugel voor pannendaken getoond.

Zet de steun vast met de meegeleverde bouten, ringen en
moeren.

De montage van de steun wordt getoond op een plaatstalen
dak met slotbouten voor het vastzetten op de onderbouw.

Voorzichtig!

Hiervoor is vereist dat de onderbouw voldoende sterk
is en dat de toplaag vlak genoeg is om tegen de
rubberpakking af te dichten.

Dit moet per geval door de installateur worden be-
oordeeld.

De steunen worden op tapbouten geplaatst die aan de boven-
en onderkant met moeren zijn vastgezet.

Afhankelijk van de gebruikte bevestigingen zijn er ook andere
variaties mogelijk. De volgende stap toont hoe andere alterna-
tieven worden geïnstalleerd.
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(a) Andere alternatieven voor montage op het dak

Geïnstalleerd volgens de afbeeldingen hiernaast.

De pijlen geven aan waar de gaten moeten worden geboord.

Houder opstaande naden voor plaatstalen daken met dubbele
naden.

Universele bevestigingsplaat voor dak van stalen golfplaat.
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Verhoogde bevestigingsplaat voor bitumen dak.

4. Installatie van de montagerails

Na de installatie van de steun kunnen de montagerails worden
gemonteerd.

De montagerails moeten in iedere steun worden vastgezet.

De rails moeten parallel worden geïnstalleerd.

De montagerails moeten met de meegeleverde verbindingssets
in elkaar worden gezet en waterpas worden afgesteld ten
opzichte van de ondergrond/het dak.

5. Vervolg van installatie van zonlichtcollectoren volgens
de uitgangspunten van vorige instructies, zie pagina 18.
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Montage van ingebouwde verticale zonlichtcollectoren (P)
De verschillende installatievarianten die hier aan de orde ko-
men:

Bepaalde pannendaken (P)

LET OP!
Dit type montage is bedoeld voor standaard pannen-
daken.
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19 cm

1. Verwijder de dakpannen en installeer de steunrails

de zonlichtcollectorsysteem dat ingebouwd in het dak is ge-
monteerd, vervangt de dakpannen en heeft daarom meer
ruimte nodig. Houd rekening met 50 cm extra aan iedere kant
van de zonlichtcollectoren.

Om ervoor te zorgen dat de gewichtdragende capaciteit vol-
doende is, moet een extra ondersteunende panlat worden
geïnstalleerd op 19 cm van de laatste panlat. Er kan een bre-
dere en dikkere plaat worden geïnstalleerd voor hogere stabi-
liteit.

Een afdichtingsmembraan onder het inbouwpaneel wordt
aanbevolen, met name als het dak dusdanig is dat de zonlicht-
collectorsysteem niet eenvoudig vanuit de binnenkant geïn-
specteerd kan worden.

Het afdichtingsmembraan moet ten minste 0,5 m aan de zij-
kanten en de bovenkant van de zonlichtcollector uitsteken.
Aan de onderkant moet het afdichtingsmembraan de onderste
bevestigingsplaat met ten minste 10 cm overlappen.

Voorzichtig!
Het afdichtingsmembraan is extra belangrijk bij daken
met een geringe helling of als het dakvilt onder de
panlat in slechte staat is.

15 cm

2. Meet en bepaal de positie van de zonlichtcollectoren

Als u gaat bepalen waar de zonlichtcollector moet komen,
moet de linkerkant op dusdanige wijze op de panlat worden
geplaatst dat het bedekt wordt door de dakpannen. Daarom
moeten er twee lijnen worden getrokken. Lijn (1) loopt onder
de knik in het paneel, lijn (2) loopt tot 15 cm rechts van de
knik in het paneel. Lijn (2) ligt op dezelfde plaats als de linker
rand van de zonlichtcollector.
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16 cm

3. Montage van de bevestigingsplaat linksonder

Als u de positie bepaalt van de onderste bevestigingsplaat
moet een lijn (3) 16 cm links van lijn (1) worden getrokken.

Het is buitengewoon belangrijk dat de onderste bevestigings-
plaat correct geplaatst wordt! De onderste bevestigingsplaat
mag aan de linkerkant uitlopen.

De onderste bevestigingsplaat moet worden vastgezet met
zonlichtcollectorhouders.

41 cm

71 cm

Omdat de zonlichtcollectorhouders ook het gewicht van de
zonlichtcollector dragen, is het belangrijk dat deze in de juiste
lijn worden geplaatst.

Het is ook belangrijk dat de onderliggende plaat voldoende
stabiel is. Indien nodig versterken!

Iedere zonlichtcollectorhaak moet worden vastgezet met Spax-
schroeven door de bovenrand van de onderste bevestigings-
plaat, zoals afgebeeld. De afstand tussen de houders moet 71
cm zijn en 41 cm naar de rand van de onderste bevestigings-
plaat.
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41 cm

71 cm

10 cm

4. Montage van de bevestigingsplaat rechtsonder

Plaats de volgende onderste bevestigingsplaat over de geïnstal-
leerde plaat met een overlap van 10 cm en zet de zonlichtcol-
lectorhouders vast. De afstand tussen de houders moet 71 cm
zijn en 41 cm naar de rand van de loodslab.

5. Plaats zonlichtcollector 1

Plaats de zonlichtcollector in de linker houder (1). Let erop dat
de dompelbuis voor de sensor aan de bovenkant zit! Stel de
zonlichtcollector af ten opzichte van lijn (2).

Zet de eerste zonlichtcollector met Spax-schroeven in de 2
externe montagewiggen vast. De middelste montagewig moet
alleen in de juiste positie worden gezet en aangehaald, maar
nog niet volledig worden vastgezet (3).

6. Installeer de verbindingskoppeling

Voorzichtig!

De O-ringen in de verbindingskoppeling zijn al behan-
deld met een speciaal, hittebestendig vet. Verdere
smering is niet nodig. Verdere smering kan de ge-
bruiksduur doen afnemen en de garantie ongeldig
maken!

Verwijder de bescherming van de snelkoppeling en plaats de
snelkoppeling recht in zonlichtcollector 1. Plaats de snelkoppe-
ling uitermate voorzichtig.
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7. Zet zonlichtcollector 2 vast

Plaats zonlichtcollector 2 in de houders. De temperatuursensor
moet omhoog wijzen.

Druk zonlichtcollector 2 richting zonlichtcollector 1 aan, totdat
de tanden van het frame onder de middelste montagewig
liggen. Controleer of de snelkoppeling goed in de leiding is
gedrukt. De afstand tussen de zonlichtcollectoren moet nu 24
mm zijn. Zet de middelste montagewig met de torx-bouten
vast.

8. Zet het tweede zonlichtcollector vast

Zet de eerste zonlichtcollectoronnepaneel met Spax-schroeven
in de 2 externe montagewiggen vast.

Controleer de afstand tussen de zonlichtcollectoren. Pas de
afstand aan als deze niet 24 mm is.
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24 mm

Druk de koppelingsklemmen over de aansluitleidingen van de
zonlichtcollector. Schuif indien nodig de zonlichtcollector op
zijn plaats zodat de koppelingsklem om de rand van de aan-
sluitleidingen grijpt.

Controleer of de interne eindstukken in het frame van de
zonlichtcollector grijpen.

9. Installeer het onderstuk

Schuif beide onderstukken op de onderkant van de zonlicht-
collector en controleer of de naad over de afgeronde rand van
de zonlichtcollector valt.
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Plaats het middenstuk tussen de zonlichtcollectoren en contro-
leer of het de juiste positie bereikt.

10. Sluit de koppelingen aan en installeer de tempera-
tuursensor

Voorzichtig!

De pijpdoorvoeren in het dak moeten professioneel
worden aangelegd om lekkage van hemelwater te
voorkomen.

De wijze waarop de buitenste aansluitingen geïnstalleerd
moeten worden, wordt beschreven in Installatie van de verbin-
dingskoppelingen op pagina 65.

De wijze waarop de temperatuursensor geïnstalleerd moeten
worden, wordt beschreven in Installatie van de temperatuur-
sensor van de zonlichtcollector op pagina 65.

11. Montage van de zijstukken

Plaats de zijstukken op de randen van de afgeronde profielen
van de zonlichtcollector. Controleer of de afgeronde hoeken
van de profielen van de zonlichtcollector afgedekt zijn. Het
frame van de zonlichtcollector moet in zijn geheel worden
afgedekt door de zijstukken.
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Montage van de zijstukken met sluitklemmen.

37 cm

12. Installeer de bovenste panlat voor extra ondersteu-
ning

Een extra ondersteunende panlat wordt aanbevolen als onder-
steuning voor het bovenstuk. De panlat moet ten minste op
37 cm van de afgeronde profielhoeken van de zonlichtcollector
liggen.

13. Montage van de bovenstukken

De bovenstukken moeten boven de zijstukken liggen. De in-
bouwstukken moeten boven het frame liggen.
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14. Installatie van het middenpaneel

De schuimstrips moeten op het middenpaneel worden gehecht.
Daarna wordt het middenpaneel op de bovenstukken
(1)+(2)+(3) geplaatst en vastgezet.

De bovenstukken worden vervolgens van beide kanten op de
juiste plek in de zijstukken vastgeschroefd met paneelschroeven
(4).

15. Voltooi de installatie

Leg de dakpannen op het dak.

In sommige gevallen kan het zijn dat de dakpannen moeten
worden afgesneden om goed te passen.

Vorm de loodslab ten slotte volgens de vorm van de dakpan.
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Montage van verticale zonlichtcollectoren (P) op verstelbare
steunen 42-65°
De verschillende installatievarianten die hier aan de orde komen:

Montage op bitumen daken, horizontale rijen en verstelbare steun 42-65° (P)

Montage op fundering op de ondergrond, horizontale rijen en verstelbare steun 42-65° (P)

Voor montage op platte daken of licht hellende (bitumen) daken, of voor montage op de ondergrond.

De manier waarop de bevestigingen van verhoogde bevestigingsplaten voor bitumen daken worden geïnstalleerd, wordt
beschreven op pagina 62.

Een voorwaarde voor verstelbare steunen is dat exact de correcte positie kan worden geselecteerd tijdens het vastzetten
van de steun.

Bij installatie op een fundering, moet de steun op professionele wijze worden verankerd.

Voorzichtig!

Het is extra belangrijk dat de steun bij dit type instal-
latie goed in de basis is verankerd omdat de zonlicht-
collector hogere windbelastingen genereert bij steile-
re hoeken. De installateur moet bepalen of het dak
moet worden versterkt.
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Overzicht
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1. Markeer de positie van de zonlicht-
collectoren

Maat:
A: 1 060 mm
B: 1 240 mm
C: 1 057 mm
D: 1 054 mm

De rail steekt 130 mm uit het gatenpa-
troon uit.
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Voorzichtig!

De afstand (a) tussen de aangrenzende rijen is afhan-
kelijk van de hoek ( ) en de stralingshoek ( ). Afhan-
kelijk van de plaatselijk geldende voorschriften moet
de afstand tussen de rijen tussen 5 m en 11 m zijn.
(De afstand kan worden verkleind als een grotere
schaduwhoek acceptabel is.)

8 Installation

2. Zet de steun in elkaar

Zet de onderrails in de basis vast volgens het gatenpatroon in
de steun. Zet de steun vervolgens vast met M10 x 65-bouten,
moeren en ringen in de achterrand van de onderrail. Daarna
vastzetten met sluitklemmen zoals aangegeven op de afbeel-
ding.

Installeer de middelste sluitklem op de steun met
M10 x 65-bouten, ringen en M10--moeren. Zet daarna de
middelste sluitklem onder vast in de onderrail met M10 x 25
en ring. Bout 4 M10 x 12 met sluitring van onderaf vast.

Voorzichtig!

Haal de bouten van de buitenste sluitklemmen licht
aan zodat de klemmen niet vervormen. Druk de
sluitklemmen niet naar elkaar toe. Haal de
M10 x 12-bouten in het midden licht aan en laat
ruimte over voor de zonlichtcollector.
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3. Installatie van de eerste zonlichtcollector

Verwijder de transportbescherming van de hoeken, plaats
zonlichtcollector 1 op de rails en (1) schuif deze in de onderste
externe sluitklemmen. (2) Zet de zonlichtcollector vervolgens
in positie vast met de buitenste sluitklemmen. Schroef de ex-
terne sluitklemmen en de middelste sluitklemmen vast met
M10 x 25-bouten, ringen en M10-moeren.

De binnenkant van de middelste sluitklem moet waterpas met
de zonlichtcollector sluiten.

Til de zonlichtcollector op en zet deze vast met de middelste
sluitklemmen boven als de gewenste hoek is bereikt. Met
M10 x 25-bouten met ringen en M10-moeren vastzetten op
de buitenste sluitklem en de klem aanhalen. Haal 2
M10 x 12-bouten op de middelste sluitklem aan.
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4. Installeer de verbindingskoppeling

Plaats de verbindingskoppeling recht in zonlichtcollector 1.

Voorzichtig!

De O-ringen in de verbindingskoppeling zijn al behan-
deld met een speciaal, hittebestendig vet. Verdere
smering is niet nodig.

Verdere smering kan de gebruiksduur doen afnemen
en de garantie ongeldig maken!

5. Monteer zonlichtcollector 2

De vrije sluitklem op de onderrail voor de volgende steun moet
naar de volgense positie worden geschoven voor installatie
van de tweede zonlichtcollectoronnepaneel. Plaats de zonlicht-
collector op de sluitklemmen, zet deze van achteren vast en
druk de snelkoppeling (1) in. Sluit de volgende steun op de
zonlichtcollector (2) aan. Zet de sluitklem in elkaar met
M10 x 25-bout, ring en M10-moer.

Voorzichtig!

Controleer of de verbindingskoppelingen correct zijn
geplaatst als de zonlichtcollectoren zijn aangesloten.
Ze mogen niet krom zijn!

Controleer of de afstand tussen de zonlichtcollecto-
ren (24 mm) is!
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6. Plaats de koppelingsklemmen

Voorzichtig!

Controleer of de locatie van de koppelingsklem klopt!

7. Sluit de koppelingen aan en installeer de temperatuur-
sensor

De wijze waarop de buitenste aansluitingen geïnstalleerd
moeten worden, wordt beschreven in Installatie van de verbin-
dingskoppelingen op pagina 65.

De wijze waarop de temperatuursensor geïnstalleerd moeten
worden, wordt beschreven in Installatie van de temperatuur-
sensor van de zonlichtcollector op pagina 65.
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Algemene montage-instructies
Dakbevestigingen

Montage op pannendaken

Voorzichtig!

Lees het hoofdstuk over installatie door voordat u
met de montage begint.

Dak met Duits model pan

Verwijder bij het vastzetten van de beugels de dakpannen en
schroef de beugels in de dakspanten met ten minste twee
schroeven met platte kop. Indien nodig moeten de schroefga-
ten worden voorgeboord.

Installatie van beugels voor pannendaken met voldoende
stabiele messing en groefverbindingen tussen de
dakspanten en de dakpannen.

Dak met Zweeds model pan

Als de buitenste laag van het dak uit dakpannen bestaat,
moeten er beugels voor pannendaken worden gebruikt. Als
er messing en groefverbindingen tussen de dakpannen en de
dakspanten zijn, moet ten minste de helft van een schroevenset
(onderdeelnr. 057039) gebruikt worden om een stabiele be-
vestiging van de beugel te kunnen garanderen.

Voorzichtig!

De installateur moet per geval bepalen hoeveel
schroeven er voor een stabiele bevestiging nodig zijn.

Installatie van beugels voor pannendaken met messing
en groefverbindingen die versterking nodig hebben. Of
in gevallen waarbij de panlatten hoger zijn dan het
verstelbare bereik van de beugels

Een geschikte methode is om een multiplex plaat van
13 mm x ca 350 x 350 mm of een zo groot mogelijke plaat
als geïnstalleerd kan worden te monteren.

Gebruik ten minste 9 schroeven uit de schroevenset (onder-
deelnr. 057039). De installateur moet per geval beoordelen
of het voldoende is of dat er meer schroeven moeten worden
gebruikt om voldoende stabiliteit te kunnen garanderen en te
voorkomen dat doorbuigende beugels voor pannendaken de
dakpannen vernielen in geval van sneeuw of andere belasting.
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Dakpannen moeten dusdanig worden afgesneden dat de
beugel tussen de pannen kan komen zonder de onderste
pannen aan te raken. Dek het dak daarna weer af.

Voorzichtig!

Er moet op het overlappende punt ten minste 3 mm
ruimte overblijven tussen de onderkant van de beugel
en de onderste pan.

Montage voor plaatstalen daken met opstaande naden

Voorzichtig!

Lees het hoofdstuk over installatie door voordat u
met de montage begint.

De houder voor opstaande naden moet zo worden geïnstal-
leerd dat de uiteinden op de houder van opstaande naden
onder de opstaande naad door gaan.

Voorzichtig!

Minimaal aanhaalmoment 20 Nm

De houders van opstaande naden moeten worden geïnstalleerd
volgens het principe dat de linker naadhouder gevolgd wordt
door een rechter naadhouder en omgekeerd.
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Universele bevestigingsplaat voor dak van stalen golfplaat

LE
K

Voorzichtig!

Lees het hoofdstuk over installatie door voordat u
met de montage begint.

1. Installeer de adapter op de montageplaat met
M10 x 25-bouten en M10-flensmoeren.

LE
K

Ø11x4

2. Markeer en boor gaten van 11 mm voor de montageplaat.

LE
K

3. Draai de beugelbout in het gat en sluit deze af met de
rubberpakking en een moer zodat deze niet in het gat kan
glijden tijdens het in elkaar zetten.

Voorzichtig!
Vergeet de rubberpakkingen niet!
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4. Schroef de montageplaat op zijn plaats vast met
M10-flensmoeren.

Ga verder met de montagerail en de zonlichtcollector zoals
hiervoor afgebeeld.

Als er gebruik wordt gemaakt van steunen, installeer deze dan
op de adapter en de montagerail boven de steunen.

Montage van verhoogde bevestigingsplaat (bitumen dak)

Voorzichtig!

Lees het hoofdstuk over installatie door voordat u
met de montage begint.

1. Leg het vilt (groter dan het paneel) uit met onderkant
(hechtende kant) naar boven waarop de afdichtingsplaat ge-
ïnstalleerd moet worden.
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2. Plaats de afdichtingsplaat op de gewenste positie en zoek
een golfpiek in het dakpaneel. Schroef de afdichtingsplaat in
de juiste positie vast met ten minste 4 schroeven.

Als het vilt op de isolatie rust, moet er in sommige gevallen
gebruik worden gemaakt van afstandstukken, bijv. verzinkte
leidingsteunen, ca. 10-12 mm in diameter.

Als de zonlichtcollector mogelijk wordt blootgesteld aan
zware windbelasting (met name bij verhoogde panelen), dan
moet de afdichtingsplaat met veel meer schroeven worden
vastgezet. De installateur moet dit per geval beoordelen op
basis van de omstandigheden, zoals:
1. Is de positie van de zonlichtcollector in de buurt van

randen van het dak?
2. Hoe goed grijpen de schroeven vast in het onderpaneel

(afhankelijk van het type basisoppervlak of het type
schroef)?

3. Wordt de zonlichtcollector verhoogd?
4. Is de installatie in een gebied waar over het algemeen

veel wind voorkomt?
5. Is de installatie in een gebied waar over het algemeen

veel sneeuw valt?

3. Rol het dakvilt uit (volle rol) en maak inkepingen voor bolling
of voor de schroeven in de afdichtingsplaat.

Op bestaande daken: Mechanische montage met minimaal 4
schroeven en een nieuwe afdeklip met een minimum formaat
van 1,0 x 1,5 m.

4. Verhit het dakvilt door de perforatie in de afdichtingsplaat
zodat het samensmelt met het onderliggende vilt.

Deze procedure moet worden uitgevoerd door een professional
(specialist op het gebied van bitumen daken).
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5. Installeer de montage tegen de afdichtingsplaat.

Voorzichtig!

Vergeet de rubberpakking onder de adapter niet.

Verwijder teer of andere materialen op het verhoogde opper-
vlak om de best mogelijke afdichting tegen hemelwater te
bereiken.

Ga verder met de montagerail en de zonlichtcollector zoals
hiervoor afgebeeld.

Als er gebruik wordt gemaakt van steunen, installeer deze dan
op de adapter en de montagerail boven de steunen.

Universele bevestiging met slotbout

Voorzichtig!

Lees het hoofdstuk over installatie door voordat u
met de montage begint.

De installateur moet per geval beoordelen of het gebruik van
slotbouten gewenst is. Het is altijd mogelijk extra slotbouten
te bestellen als de stabiliteit verhoogd moet worden. (De basis
moet stabiel zijn en het volledig aandraaien van de slotbout
toestaan.)

Markeer de locatie, boor het gat voor en sluit deze af met een
pakking (A). Plaats de montagerail tussen de bovenste ringen
(B).

Als de slotbout gebruikt wordt op een dak van shingles of bi-
tumen, moet geprobeerd worden deze vast te zetten op de
dakspanten. Gebruik een geavanceerde balkdetector.

Verwijder al het vuil van het oppervlak van het dakvilt zodat
de rubberen afdichting tegen een GLAD oppervlak kan afdich-
ten!

De bestendigheid tegen hemelwater kan nog verder worden
vergroot door gebruik te maken van een geschikt afdichtmiddel
tussen de rubberen afdichting en het dak.

Ga verder met de montagerail en de zonlichtcollector zoals
hiervoor afgebeeld.

Als er gebruik wordt gemaakt van steunen, installeer deze dan
op de adapter en de montagerail boven de steunen.
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Installatie van de verbindingskoppelingen

SVP-FD 3/4“ SVP-FD 1“

SVP-SR 18 SVP-SR 22

Plaats de koppelingen in de betreffende aansluitingen in de
zonlichtcollector (1) en zet deze vast met een koppelingsklem
(2)

Voorzichtig!

Controleer de positie van de klem. De koppelings-
klem mag niet krom zijn. Controleer altijd of de
koppelingsklem vastzit rond de aansluitleiding van
de zonlichtcollector! De koppelingen nooit lassen of
solderen. Door koppelingen te lassen, komt de garan-
tie te vervallen.

Installatie van de temperatuursensor van de zonlichtcollector

Voorzichtig!

De temperatuursensor moet altijd worden geplaatst
in de laatste zonlichtcollector in de richting van de
doorstroming.

Verwijder de rubberdop van de dompelbuis, snij het smalle
einde af en draai de rubberdop over de sensorkabel. Plaats de
rubberdop daarna op de dompelbuis.

Voorzichtig!

Breng voor het beste resultaat een hittegeleidend
middel aan op de dompelbuis.
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de zonlichtcollector moet regelmatig worden geïnspec-
teerd/onderhouden. Daarmee kan worden gegarandeerd
dat het systeem gedurende de hele gebruiksduur correct
functioneert. Routinematig onderhoud is een voorwaarde
voor eventuele aanspraken op garantie.

Voorzichtig!

Het systeem moet tijdens onderhoudswerkzaam-
heden worden uitgeschakeld. Als de zon schijnt,
moeten alle werkzaamheden aan onderdelen
van de zonlichtcollector worden uitgevoerd met
een bedekking over de zonlichtcollectoren om-
dat er anders een kans bestaat op beschadiging
van de apparatuur of persoonlijk letsel.

De volgende onderhoudstaken moeten regelmatig wor-
den uitgevoerd:

Zonnepanelen
Jaarlijkse controle van de bevestigingen. Controleer op
tekenen van corrosie in de bevestigingen en bedrade
aansluitingen. Daarnaast moet de isolatie van de aanslui-
tingen en de dakdoorvoeren worden gecontroleerd.
Controleer ook op beschadiging door vogels. Het kan
nodig zijn dat de zonlichtcollectoren worden schoonge-
maakt als de dakhelling gering is of als er veel bomen in
de nabije omgeving staan.

Vorstbescherming
Onder normale bedieningsomstandigheden moeten de
vorstbescherming en het vriespunt van de vloeistof om
de twee jaar gecontroleerd worden. Onder buitengewone
omstandigheden, moet dit ieder jaar worden gecontro-
leerd. (Inclusief overgedimensioneerde systemen of bij
een te laag ingestelde waarde voor de max. tanktempe-
ratuur waardoor zich ongebruikelijk veel kook-/stagnatie-
voorvallen hebben voorgedaan).

Het vriespunt moet ten minste -25 °C zijn zodat de zon-
lichtcollector in de winter niet kan bevriezen. Controleer
de druk in het systeem via de drukmeter. Let er als de
vloeistof moet worden bijgevuld op dat de juiste verhou-
ding tussen water en glycol wordt aangehouden.

Bediening
Controleer jaarlijks of de waarden van de temperatuur-
sensoren overeenkomen met de daadwerkelijke tempera-
turen in de automatische regelaar. Controleer of de instel-
ling van de pompsnelheid overeenkomt met het aanbe-
volen doorstroombereik. (Als de pomp in de snelheidsge-
controleerde stand is, kan de doorstroming kortstondig
lager zijn.)

- Controle van het functioneren van de veiligheidsklep

- Controleer of het luchtslot van het pompstation ontlucht
moet worden. Indien nodig voorzichtig vrijgeven totdat
er vloeistof uitstroomt.

- Controleer of alle elektrische aansluitingen en kabels
OK zijn.

- Voer informatie in het onderhoudslogboek in.

Regelmatig onderhoud van het systeem is een voorwaarde
voor eventuele aanspraken op garantie.

Als het systeem wordt onderhouden door een specialist,
zal hij of zij na iedere onderhoudsbeurt een handtekening
zetten. In dat geval hoeft de volgende tabel alleen te
worden gebruikt in geval van aanspraken op de garantie.

Als het gevulde zonnewarmtesysteem langere tijd niet
wordt gebruikt en er bijna geen energie uit de warmte-
opslag wordt gehaald, moeten de zonlichtcollectoren
worden afgedekt om herhaaldelijk optreden van stagna-
tie/koken te voorkomen.
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Als er daadwerkelijk storingen of defecten in het systeem
optreden, moeten deze worden hersteld. Aan de andere
kant hoeft niet iedere afwijking een indicatie voor abnor-
maal functioneren van het systeem te zijn, bijvoorbeeld:

Direct na het starten treden er vaak drukschommelin-
gen op in het systeem. Deze schommelingen zijn het
gevolg van achtergebleven lucht in het zonnecircuit.
Na ontluchten wordt een stabiele druk bereikt.

Het ophopen van damp in de zonlichtcollector is
meestal een gevolg van vocht dat tijdens opslag en

transport binnen heeft kunnen dringen. Opgehoopt
vocht verdwijnt meestal nadat het systeem een paar
weken in gebruik is omdat het vocht dan via de inge-
bouwde ventilatieopeningen verdwijnt.

De volgende tabel kan worden gebruikt voor een beoor-
deling van storingen en de bijbehorende corrigerende
maatregelen.

Controleer de algemene bedrijfsvoorwaarden. Worden
de aangegeven waarden aangehouden?

OplossingAlarmStoring

Breng het temperatuurverschil omlaag.De aan/uit-temperaturen van de zonne-
regelaar zijn te hoog ingesteld.

De pomp start te laat en stopt te vroeg.

Controleer op mogelijke storingen op
een moment dat er meer zonnestraling
is.

Het beschikbare zonlicht is niet voldoen-
de om het complete leidingsysteem te
verwarmen.

De pomp start te laat en stopt kort
daarna. Dit wordt een aantal keren her-
haald totdat het systeem is doorlopen.
s' Avonds gebeurt hetzelfde.

Breng het rendementsniveau van de
pomp omlaag.

Ongebruikelijk hoge doorstroming (de
pomp is te hoog ingesteld)

Verhoog het verschil tussen dt aan en dt
uit.

Te klein verschil tussen dt aan en dt uit
ten opzichte van de lengte van de zonne-
doorlaat (grotere afstand naar zonlicht-
collector = grotere dt aan).

Isoleer de leidingen.Het leidingsysteem is niet volledig geïso-
leerd.

Wijzig de positie of compenseer de posi-
tie via een hogere waarde van dt aan en
dt uit.

De zonnesensor in de tank is te laag ge-
plaatst.

Automatische luchtklep geblok-
keerd?
Controleer de koppelingen en
aansluitingen.
Controleer of het expansievat
compleet is en het membraan af-
dicht.

Drukvallen zijn kort na het bijvullen van
het systeem wel gebruikelijk omdat er
dan lucht uit het circuit verdwijnt. Als er
op een later tijdstip een drukval voor-
komt, kan het zijn dat er later een lucht-
bel vrijkomt. Daarnaast varieert de druk
bij normaal bedrijf tussen 0,2 en 0,3 bar
afhankelijk van de temperatuur in het
systeem. Als de druk blijft dalen kan het
zijn dat er ergens in het zonnecircuit een
lek zit.

De systeemdruk valt weg.

Controleer de afmetingen van de tank.Er kan vloeistof verloren gaan omdat de
veiligheidsklep opent. Controleer de luchtdruk in het expansie-

vat zonder circulatiepomp.

Controleer de antivries en de pH-waarde.Schade aan de zonlichtcollector (lekkage)
en vorstschade als gevolg van te weinig
antivries.

Indien nodig vervangen.

Ontlucht de pomp.Er zit lucht in de pomp.Geluid afkomstig van de pomp.

Verhoog de druk in het systeem.Onvoldoende druk in het systeem.
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OplossingAlarmStoring

Verhoog de druk in het systeem.De systeemdruk is te laag. De pomp trekt
lucht naar binnen via de ventilatieklep.

Geluid afkomstig van het systeem. Nor-
maal in de eerste dagen na bijvullen. Als
het geluid ook later aanhoudt, kunnen
hiervoor meerdere oorzaken zijn:

Haal de ventilatieklep verder aan om de-
ze helemaal te sluiten.

Stel een lagere snelheid in en controleer
de doorstroommeter met de afstelklep.

De pompcapaciteit is te hoog ingesteld.

Volg de beschrijving voor de rege-
leenheid.
Controleer de kabelaansluitingen.
Controleer de weerstand van de
afgesloten sensor bij bekende
temperaturen en vergelijk dit met
de specificaties van de fabrikant.
Controleer of het kabels zijn be-
schadigd.

In geval van kortsluitcircuits of open cir-
cuits.

De pomp start te laat en stopt te vroeg.
Of: De temperatuurweergave op de rege-
leenheid geeft geen temperatuur aan,
of de waarden zijn buiten het gebruike-
lijke bereik.

Controleer de uit-stand van de af-
stelling en thermometer; zou volle-
dig open moeten zijn.
Controleer of er vuil zit in de terug-
slagkleppen in de uitschakelknop
van het pompstation.
In sommige gevallen kan het nodig
zijn sterke hittebegrenzers te instal-
leren door een grote U-bocht aan
te leggen.

Indien nodig wordt er een twee-
wegklep geïnstalleerd die parallel
met de pomp opent.

De terugslagkleppen sluiten niet af.De accumulator koelt in de avond en 's
nachts. Als de pomp is uitgeschakeld,
hebben de toevoer en retour verschillen-
de temperaturen. De temperatuur van
de zonlichtcollector is 's nachts bedui-
dend hoger dan de buitentemperatuur.

Installatie van een terugslagklep in de
toevoer of hittebegrenzende lus.

Enkele leidingcirculatie (dubbele circula-
tie) in kortere leidingsystemen met lage
drukval. Zie de respons in het kader hierboven.

Maak de luchtkleppen schoon.De ventilatieopeningen van de zonlicht-
collector zijn onvoldoende voor de voor-
komende omstandigheden.

Bij zonnestraling beslaat de binnenkant
van het glas enige tijd. In extreme gevallen kan het nodig zijn

de kleppen "naar buiten te buigen".

Controleer de isolatie en isoleer de aan-
sluitingen naar de accumulator.

Defecte of incorrect geïnstalleerde isola-
tie.

De accumulator koelt te veel.

Controleer de instellingen van bijverwar-
ming.

Instellingen bijverwarming.

Controleer de verandertijden, de tempe-
raturen en de intervalregeling.

De warmwatercirculatie wordt te vaak
en/of 's nachts ingeschakeld.

Controleer de instellingen.

De positie, samenstelling, eigenschappen
en waarden van de sensor.

Defecte sensor of onjuiste plaatsing van
de sensor.

De pomp schakelt niet uit.

Let op! Pompen met variabele snelheden
schakelen niet direct uit, maar pas nadat
de minimale snelheid is bereikt.

Storing in de regeleenheid.
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Uitknippen, kopiëren/scannen en versturen (retourneren) via e-mail of fax met ontvangstbevestiging.

Klantnaam/projectnaam

Adres

Uitvoerend bedrijf

Het serienummer van de zonlichtcollector

Installatietype

Versie

De oriëntatie van de zonlichtcollector

De zonlichtcollectoren worden
overschaduwd

Type/merk accumulator

Lengte leiding van zonlichtcollector naar accumulator, enkel

Type leiding

Zonneregeling

Pas de instellingen van de regeleenheid
aan volgens de instructies

Regeleenheid bediend volgens de instructies

Tank gevuld en ontlucht

De veiligheidsklep van het zonnecircuit die naar de container/opvangtank wordt geleid

Druk van het zonnecircuit getest op het moment dat het
systeem koud was

Controle op lekken bij aansluitingen en connectoren

Datum

Monteur

Geïnstalleerd op het dak in het dak op een licht hellend dak (steun)

Verticaal Horizontaal

Richting Zuid Zuidwest Zuidoost Oost West

Dakhelling graden

ja neenee

Inhoud liter

meter

DN

Merk

ja nee

Tank max. Collectormax.

DT aan DT uit

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

Datum

Uitknippen, kopiëren/scannen en versturen (retourneren) via e-mail of fax met ontvangstbevestiging.

Type
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ °C                                            O O

O 1         O 2         O 3         O 4

 _ _ _ _ _ _ _

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

O O

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _

 mm

Bedrijfsdruk (koud)

Het systeem is vrij van lucht en gevuld met een verwarmingsvloeistof

Pompinstelniveau

Geïsoleerde leidingen (volgens nationale standaarden en gebruiken)

Isolatiemateriaal

Afstellen van de doorstroming

Vorstbestendigheid

Uitvoerend bedrijf

Land

Plaats

Datum

Stempel/handtekening

Elektrische aansluitingen volgens nationale standaarden en gebruiken

(bar)

Let op! Het systeem (de regeleenheid) mag niet worden uitgeschakeld!

ja

ja

nee

nee

Type

Liter/minuut

Gecontroleerd ja nee

Datum

Dikte van de isolatie

Stempel/handtekening Monteur
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Datum Handtekening

Inspectie/service 1

Inspectie/service 2

Inspectie/service 3

Inspectie/service 4

Inspectie/service 5

Adres fabriek

Inspectie/service

Zonlichtcollector en bevestigingen OK?

Isolatie en dakdoorvoer OK?

Bedrijfsdruk OK?

Start de pomp handmatig?

Ontluchten uitgevoerd?

Antivriesbescherming uitgevoerd?

Heeft glycol een pH-waarde van minimaal 7?

Snelheid/doorstroming pomp OK?

Pompsnelheid?

Dt aan?

Dt uit?

Tank max.?

Collector max.?

Laat het automatische toestel voor zonne-energie reële
temperatuurwaarden zien?

Diversen

ja nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee
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Afmetingen zonlichtcollector
Installatie op dak met of zonder steun 25°(P)

Minimaal aantal ver-
bindingssets

Minimaal aantal beu-
gels

Totale lengte zonlicht-
collector

Lengte montagerailAantal zonlichtcollec-
toren

041.030 mm1.068 mm1
042.084 mm2.125 mm2
163.138 mm3.193 mm3
184.192 mm4.250 mm4
2105.246 mm5.318 mm5
2126.300 mm6.375 mm6
3147.354 mm7.443 mm7
3168.408 mm8.500 mm8
4189.462 mm9.568 mm9
42010.516 mm10.625 mm10
52211.570 mm11.693 mm11
52412.624 mm12.750 mm12
62613.678 mm13.818 mm13
62814.732 mm14.875 mm14
73015.786 mm15.943 mm15

Installatie op plat dak met verstelbare steun (P)

Minimaal aantal ver-
bindingssets

Minimaal aantal beu-
gels

Totale lengte zonlicht-
collector

Lengte montagerailAantal zonlichtcollec-
toren

1.127 mm1
2.181 mm2
3.235 mm3
4.289 mm4
5.343 mm5
6.397 mm6
7.451 mm7
8.505 mm8
9.559 mm9
10.613 mm10
11.667 mm11
12.721 mm12
13.775 mm13
14.829 mm14
15.883 mm15
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FP 215PLFP 215PType

2.088×1.030×81 mmAfmetingen

2,15 m2.Totaal oppervlak

1,91 m2.Oppervlakte collector

3,2 mmGlasdikte

Gehard ijzerarm glasGlassoort

22 mmDiameter absorptieleiding

10 mmDiameter spiraalvormige leiding

33 kg32,5 kgGewicht

Zwart geanodiseerd aluminiumCollectorframe

Spiraalvormige leiding, blauwe hoogselectieve absorptielaagType absorptie

82,3%80,6%Optisch rendement

20 mm minerale wolIsolatieoverzicht

20 mm PIR-sandwichisolatieIsolatieonderlaag

2,32 liter1,65 literVulinhoud

Met water gemengd propyleenglycolVerwarmingsmiddel

10 barMaximale bedrijfsdruk

191,2 °C 1)Maximale stagnatietemperatuur

057002057001Art. nr.

1) Bij zonnestraling van 1000 W/m2 en een omgevings-
temperatuur van 30 °C
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Index
A
Aansluiting van de leidingen

Algemeen, 9
Algemene montage-instructies

Montage voor plaatstalen daken met naden , 60
Alternatieve dakbevestigingen

Bevestigingen voor bitumen dak, 62
Universele bevestiging met slotbout, 64
Universele bevestigingsplaat, 61

B
Bedrijfsdruk, 8
Bliksemafleider/aarding, 7

C
Contactgegevens, 3

I
Installatie van sensoren, 8

K
Keurmerk, 2

L
Leidingaansluitingen

Mogelijkheden leidingaansluitingen, 10

M
Montage

Algemene montage-instructies, 59
Montage in het dak van ingebouwde staande zonlichtcollecto-
ren, 43
Montage van liggende panelen (PL), (liggend), 34
Montage van liggende panelen (PL) in staande velden, 27
Montage van staande panelen op steunen 25, 21
Montage van staande panelen op verstelbare steunen 42-65°
(platte daken en daken met geringe helling of ondergrond), 52
Monteren van liggende panelen op steunen 25-45, 36
Staande panelen op pannendaken, 13

O
Onderhoud, 66
Onderhoud van de zonlichtcollector, 8
Ontluchten/spoelen en bijvullen, 8

P
Problemen oplossen, 67

S
Statische belasting, 7
Symbolen, 2

T
Technische gegevens, 72

V
Veiligheidsinformatie

CE-merk, 2
Contactgegevens, 3
Symbolen, 2

Veiligheidsinstructies, 9

Z
zonlichtcollectorhoek/algemeen, 8
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