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1 Inleiding

1.1 Over deze handleiding
Dit document bevat informatie met betrekking tot de vacuüm-buiscollectoren 
SolCol CPC en SolCol CPC XL. Hierin vindt u o.a. informatie over:

• Veiligheid

• Werking

• Planning

• Montage

• Inbedrijfstelling

• Reparatie

• Onderhoud

1.2 Doelgroep van de handleiding
Deze handleiding is bedoeld voor gespecialiseerde installateurs.

1.3 Geldigheid van de handleiding
Deze handleiding geldt voor de vacuüm-buiscollectoren SolCol CPC en SolCol 
CPC XL.

1.4 Bewaren van de documenten
De eigenaar moet de documentatie zodanig opbergen dat ze ten allen tijde be-
schikbaar is.
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2 Pictogrammen en presentatieregels

2.1 Toegepaste pictogrammen
De volgende symbolen worden in de voorliggende handleiding gebruikt:

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schokken

GEVAAR

Waarschuwingsaanwijzing die wijst op het gevarenniveau

2.2 Presentatieregels
In deze handleiding worden de volgende de volgende hulpmiddelen gebruikt:

Formaat Beschrijving

Tekst Productnamen en productbenamingen

Voorbeeld: SolCol CPC 6

[32] Verwijzing naar paginanummers

Voorbeeld: Zie voor meer informatie hoofdstuk "Voor-
schriften [12]".

Aanwijzingen die uitsluitend uit één handeling bestaan of waarbij geen tijdsge-
bonden volgorde van verschillende handelingen moeten worden uitgevoerd.

► Handelingsstap

Aanwijzingen die uit meerdere handelingen bestaan waarbij een tijdsgebonden 
volgorde van verschillende handelingen belangrijk is.

1. Eerste handelingsstap

→ Tussenresultaat

2. Tweede handelingsstap

→ Einderesultaat

Lettertype en formattering

Aanwijzing bestaande uit één handeling

Aanwijzing bestaande uit meerdere 
handelingen
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3 Voor uw veiligheid

3.1 Gevaren en veiligheidsmaatregelen
De installatie, inbedrijfstelling en werkzaamheden aan het apparaat mogen uit-
sluitend door gespecialiseerde installateurs worden uitgevoerd.

► Installeer de complete zonne-installatie overeenkomstig de erkende regels
van de techniek.

► Draag bij gevaar voor vallen absoluut een veiligheidsgordel, vooral bij werk-
zaamheden op het dak.

► Draag om letsel te voorkomen handschoenen en een veiligheidsbril.

► Neem de ongevallenpreventievoorschriften van de brancheorganisaties in
acht.

Werkzaamheden aan de elektrische installatie van de zonne-installatie mogen 
uitsluitend door gespecialiseerde installateurs worden uitgevoerd.

► Elektrische aansluitingen staan onder spanning. Ze kunnen elektrische
schokken veroorzaken.

► Vergewis u ervan dat stroomgeleidende delen niet nat kunnen worden.

► Tref veiligheidsvoorzieningen bij werkzaamheden in de buurt van boven-
grondse elektrische leidingen (luchtlijnen). Deze spanningsvrij schakelen,
isoleren en de veiligheidsafstanden in acht nemen.

► Neem hierover contact op met de exploitant van de luchtlijnen.

Door gebruik van ongeschikte vloeistoffen kan schade aan de vacuüm-buiscol-
lector ontstaan.

1. Gebruik de vacuüm-buiscollector uitsluitend met Tyfocor LS

2. Geen fluïden uit de groep 1 in de zin van de richtlijn drukapparatuur
(2014/68/EU) gebruiken.

Door een ondeskundige montage kunnen de vacuüm-buiscollectoren bescha-
digd worden.

► Gebruik de voorgeschreven bevestigingssystemen voor de collectoren.

► Monteer de collectoren zoals in deze handleiding is beschreven.

► Gebruik geschikt gereedschap.

Door vallende onderdelen kunnen mensen worden verwond.

► Loop nooit onder opgehesen of zwevende lasten door en blijf hier niet on-
der staan.

► Neem de voorschriften in acht die voor het werken op de desbetreffende
hoogte gelden.

► Sluit de omgeving, die zich onder de werkplek bevindt en waarin voorwer-
pen naar beneden kunnen vallen, in voldoende mate af.

► Markeer de werkplek overeenkomstig de geldende voorschriften, bijv. door
verwijzingsborden.

► Controleer voor de montage van de collector of de toegestane belastbaar-
heid van de draagconstructie in orde is.

► Neem bij de montage van de collector de vereiste afstanden tot de dakrand
in acht.

De exploitant mag de stroom van de zonne-installatie uitsluitend bij gevaar. bijv. 
brand, uitschakelen.

► Gebruik bij brand een geschikte brandblusser.

Een ondeskundige uitschakeling van de zonne-installatie kan materiële schade 
veroorzaken.

► Onderbreek de stroomvoorziening alleen in geval van onderhouds- en repa-
ratiewerkzaamheden of in geval van nood.

De geldende arbeidsvoorschriften op-
volgen

Elektrische schokken

Houd rekening met bovengrondse elek-
trische leidingen (luchtlijnen)

Schade door ongeschikte vloeistoffen

Schade door ondeskundige montage

Gevaar door vallende onderdelen ver-
mijden

Bij gevaar

Onderbreking van de stroomvoorzie-
ning vermijden
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1. Voer geen reparatiewerkzaamheden uit aan onderdelen met een veiligheid-
stechnische functie.

2. Gebruik bij de vervanging van onderdelen uitsluitend originele reserveonder-
delen.

In geval van een storing in de installatie kan stoom uit het veiligheidsventiel van 
het zonnestation komen.

1. Installeer een temperatuurbestendige uitblaasleiding op de uitgang van het
veiligheidsventiel.

2. Geleid de uitblaasleiding naar onderen toe naar een geschikt (metalen) op-
vangreservoir.

3. Controleer of het reservoir het door stoom verdrongen installatievolume bo-
ven het zonnestation kan opnemen.
Het door stoom verdrongen installatievolume bestaat uit het totaal van de
collectorinhoud van de aanvoer- en afvoerleidingen.

4. Plaats het opvangreservoir zodanig dat het niet kan kantelen.

De vacuüm-buiscollectoren worden bij de inwerking van zonlicht binnenin meer 
dan 200°C heet. Dit kan brandwonden door hete onderdelen en ontsnappende 
stoom veroorzaken.

1. Verwijder de af fabriek aangebrachte zonnebescherming pas na de inbe-
drijfstelling van de zonne-installatie.

2. Gebruik bij werkzaamheden aan de collector geschikte handschoenen.

3. Gebruik bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de herbruikbare zon-
nebeschermingszeilen (toebehoren).

Bij een tuinopstelling of montage op de muur bestaat een verhoogd risico op 
beschadigingen aan de vacuüm-buiscollectoren.

Wanneer de vacuümbuizen breken kan letsel ontstaan en bij het daardoor toe-
gankelijke register c.q. warmtegeleideplaat bestaat gevaar voor brandwonden.

► Controleer tijdens het plaatsen van de collectoren of deze ontoegankelijk
zijn voor onbevoegden.

► Hou in het bijzonder toezicht op kinderen en andere mensen, die in de buurt
van de collector verblijven.

Door een ondeskundige installatie of een defecte stroomkabel kunnen de bui-
zen onder stroom (netspanning) staan. Dit kan lichamelijk letsel en beschadi-
gingen aan de zonne-installatie veroorzaken.

► Neem de landspecifieke voorwaarden en richtlijnen voor het inrichten van
de centrale potentiaalcompensatie in acht.

Wanneer een bliksembeveiliging op het gebouw is geïnstalleerd moeten elek-
trisch geleidende onderdelen op de bliksembeveiliging worden aangesloten.

► Neem de landspecifieke voorwaarden en richtlijnen voor de bliksembeveili-
ging in acht.

3.2 Waarschuwingen
De waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding worden gemarkeerd met 
pictogrammen en signaalwoorden. Het pictogram en het signaalwoord verwij-
zen naar het gevarenniveau.

Reparatiewerkzaamheden

Brandwonden door hete stoom voorko-
men

Brandwonden vermijden

Gevaar voor letsel en brandwonden ver-
mijden

Potentiaalcompensatie inrichten

Bliksembeveiliging aansluiten
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Opbouw van waarschuwingen

De waarschuwingen die voor elke handeling staan, worden als volgt weergege-
ven:

GEVAAR

Type en bron van het gevaar

Uitleg over het type en bron van het gevaar

► Maatregelen om het gevaar te voorkomen

Betekenis van signaalwoorden

GEVAAR Rechtstreeks levensgevaar of gevaar voor zwaar letsel 
wanneer dit gevaar niet wordt vermeden.

WAARSCHU-
WING

Mogelijk gevaar voor zwaar letsel wanneer dit gevaar niet 
wordt vermeden.

LET OP Gevaar voor licht letsel wanneer dit gevaar niet wordt ver-
meden.

AANWIJZING Materiële schade wanneer dit gevaar niet wordt vermeden.

3.3 Voorschriften
De voorschriften, normen en richtlijnen moeten door desbetreffende landspeci-
fieke eisen worden vervangen!

De vacuüm-buiscollectoren moeten aangemeld of er moet overeenkomstig de 
geldende voorschriften toestemming voor aangevraagd worden.

Neem bij de montage, inbedrijfstelling en het onderhoud van de collector o.a. de 
onderstaande voorschriften en richtlijnen in acht

Wettelijke eisen

• Wettelijke voorschriften ter voorkoming van ongevallen

• Wettelijke voorschriften ter bescherming van het milieu

• Bepalingen van de brancheorganisaties

• Bepalingen geldend in het bouwbesluit

Normen en richtlijnen

• Veiligheidsbepalingen van NEN/EN normen

• Veiligheids- en daksteigers

• Voorzieningen voor het in stand houden van bouwkundige instal-laties -
Veiligheidstechnische eisen aan werkplekken en verkeerswegen

• Dakbedekkings- en afdichtingswerkzaamheden

• Loodgieterswerkzaamheden

• Steigerwerkzaamheden

• DIN EN 1991-1ff. Eurocode 1: Invloed op dragende constructies

Montage op daken
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• Bevestiging van zonnemodules en zonnecollectoren op gebouwen

• Bepaling van sneeuwlasten op zonneboilersys-temen

• Arbeidsblad voor het bepalen van windlasten op zonneboilersystemen

• DIN EN 12975-1 Zonneboilers en bijbehorende onderdelen - collectoren

• DIN EN 12976-1/-2 Zonneboilers en bijbehorende onderdelen, prefab instal-
laties

• DIN EN 12977-1 tot -5 Zonneboilers en bijbehorende onderdelen, op klant-
specificaties geproduceerde installaties

• DIN EN ISO 9488 Zonne-energie – terminologie

• DIN EN ISO 9806 Zonne-energie – collectoren van zonneboilers - keurings-
proces

• Drinkwaterverwarming op zonne-energie

• Technische maatregelen ter voorkoming van legionellagroei

• Verwarming van verwarmings- en gebruikswater - lekkagecon-trole

• Installatiewerkzaamheden op het gebied van gas, water en riole-ring

• Isolatiewerkzaamheden aan technische installaties

• Technische regels voor drinkwaterinstallatie

• DIN EN 1717 Bescherming van het drinkwater tegen verontreinigingen in 
drinkwaterinstallaties en algemene eisen aan veiligheidsvoorzieningen om 
verontreinigen van drinkwater door terugstromen te voorkomen

• Drinkwaterverwarming

• Plaatsen van elektrische bedrijfsmiddelen, aarding, aardleiders, 
potentiaalcompensaties

• Bliksembeveiliging

• Centrale potentiaalvereffening van elektrische installaties

• Elektrische kabel- en leidinginstallaties in gebouwen

• Expansievat

• DIN EN 13831 Expansievaten met ingebouwd membraan voor montage in 
watersystemen

• DIN EN ISO 4126 Veiligheidsventielen

• Houten constructies

• Planning van dragende constructie

• DIN EN 12828 Verwarmingssystemen in gebouwen

• Asbest-, sloop-, renovatie- of reparatiewerkzaamheden

Aansluitingen van zonneboilersystemen

AVB water, DVGW-arbeidsblad

Installatie en uitrusting van waterboi-
lers

Elektrische aansluiting

Overige normen en voorschriften
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3.4 Gebruiksomstandigheden

GEVAAR

Levensgevaar door instorten van het dak

Het dak wordt door het extra gewicht van de collectoren en montagesets, 
wind- en sneeuwlast alsmede door mensen bij de montage belast. Een dak 
met onvoldoende draagvermogen raakt beschadigd of stort in.

► Voordat met de montage wordt begonnen moet de maximaal toegestane
daklast worden gecontroleerd

► Collectoren mogen uitsluitend op een dak met voldoende draagvermogen
worden gemonteerd

► Evt. een staticus of deskundige om advies vragen

GEVAAR

Levensgevaar door instorten van de muur

Het gewicht van de collectoren en montagesets alsmede wind- en sneeuwlast 
belasten de muur extra. Een muur met onvoldoende draagvermogen raakt be-
schadigd of stort in.

► voordat met de montage wordt begonnen moet de maximaal toegestane
belasting van de muur worden gecontroleerd

► collectoren mogen uitsluitend op een muur met voldoende draagvermo-
gen worden gemonteerd

► evt. een staticus of deskundige om advies vragen

3.4.1 Montagehoek

Monteer de collector met een hellingshoek van minimaal 15° en maximaal 90°.

3.5 Overeenstemming
Hiermee verklaren wij als fabrikant dat dit product voldoet aan de geldende 
richtlijnen en bepaling voor het in vrije verkeer brengen van goederen in de EU.

3.6 Verantwoordelijkheden van de gespecialiseerde 
installateur
Volg de onderstaande aanwijzingen om een storingsvrije werking van het appa-
raat te garanderen:

► voer alle werkzaamheden uit in overeenstemming met de geldende normen
en voorschriften.

► informeer de eigenaar over de werking en bediening van de installatie.

► informeer de eigenaar over het onderhoud van de installatie.

► overhandig het inbedrijfstellingsrapport aan de exploitant.

► wijs de eigenaar op mogelijke gevaren die tijdens de werking van de instal-
latie kunnen ontstaan.
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4 Productbeschrijving

4.1 Gebruik

4.1.1 Eigenlijk gebruik

De vacuüm-buiscollectoren SolCol CPC en SolCol CPC XL kunnen, gebruikma-
kend van een geschikte warmtedrager, voor de verwarming van drinkwater, 
deels verwarmen met zonne-energie, het verwarmen van zwembadwater als-
mede voor het beschikbaar stellen van proceswater worden gebruikt.

De collectoren zijn gevuld met het antivriesmiddel Tyfocor LS.

Dit product is niet bedoeld voor gebruik door:

• personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens

• personen met onvoldoende ervaring of kennis

• kinderen onder de 16 jaar

Deze personen moeten onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is 
voor hun veiligheid of vooraf over het gebruik van het product worden geïnstru-
eerd.

Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen dat ze niet met 
het product spelen.

Elk ander dan het voorgeschreven eigenlijk gebruik is niet toegestaan. De fabri-
kant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. Bij wijzigingen van 
het product, ook in het kader van montage en installatie, vervalt elke garantie-
aanspraak.

Bij alle werkzaamheden aan het product moeten de aanwijzingen in alle bijbe-
horende documenten worden opgevolgd. Bij oneigenlijk gebruik is de fabrikant 
niet verantwoordelijk voor daaruit voortvloeiende schade.

4.1.2 Oneigenlijk gebruik

De vacuüm-buiscollectoren SolCol CPC en SolCol CPC XL zijn niet geschikt om 
met water te worden gevuld.

De fabrikant of leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigen-
lijk gebruik.

4.2 Typeplaatje
Het typeplaatje bevat alle belangrijke fabrieksgegevens in de vorm van symbo-
len . In de onderstaande tabellen wordt betekenis van de afzonderlijke symbo-
len uitgelegd:

Symbolen Betekenis Uitleg

Ag area groot Bruto oppervlak

l x w lengte en breedte Afmetingen (lengte x breedte)

Vf volume fluïd Inhoud van de collector

m Maat Gewicht

tstg temperatuur stagnatie Stagnatietemperatuur (bij 1.000 W/m² 
en 30°C)

pmax druk maximaal Maximaal toegestane werkdruk

yprod jaar productie Bouwjaar

Het typeplaatje zit rechtsboven op de verzamelkast.
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4.3 Vacuüm-buiscollectoren SolCol CPC en SolCol CPC XL 

De collectoren SolCol CPC en SolCol CPC XL onderscheiden zich door hun 
grote capaciteit en snelle montage.

Met de collectoren kan zelfs bij diffuse straling het hele jaar zonne-energie wor-
den opgenomen. Door de blauwzwart doorschijnende absorptielaag in de bui-
zen worden hoge energieopbrengsten gerealiseerd. Zo kunnen ook bij extreem 
koud weer nog hoge aanvoertemperaturen worden bereikt.

Prestatiekenmerken van de SolCol CPC en SolCol CPC XL

De onderstaande prestatiekenmerken onderscheiden de collectoren SolCol 
CPC en SolCol CPC XL van andere:

• geschikt voor montage op het dak, plat dak, muur en vrijstaand

• geschikt voor het verwarmen van drinkwater, CV- of zwembadwater, door
het deels door zonne-energie verwarmen evenals voor het beschikbaar
stellen van proceswarmte

• tot 13 m² in serie schakelbaar

• ook in de overgangstijd en de winter hoge energieopbrengsten

• extreem geringe warmteverliezen door hoog vacuüm

4.3.1 Baten en voordelen

De onderstaande voordelen onderscheiden de vacuüm-buiscollectoren van an-
dere:

• korte montagetijden door voorgemonteerde montagesets zonder losse on-
derdelen

• verbindingsset compleet met afdekking, isolatie en gestandaardiseerde
metalliek afdichtende klemringschroefverbinding

• aan- en afvoeraansluiting naar keuze links of rechts op de verzamelkast
mogelijk

• montage van de temperatuursensor op de linker- of rechterkant van de ver-
zamelkast mogelijk

• reparatie van defecte buizen en spiegels zonder dat de collectorkringloop
behoeft te worden gedemonteerd

• maximale benutting van het oppervlak door de combinatie van verschillend
brede collectoren in een veld

4.3.2 Bedrijfszekerheid

Grote mate van bedrijfszekerheid en lange levensduur van de collectoren wor-
den o.a. door onderstaande punten gegarandeerd:

• het gebruik van kwalitatief hoogwaardige, corrosiebestendige materialen
zoals boriumsilicaatglas, koper, roestvast staal en hard geanodiseerd alu-
minium

• permanente vacuümdichtheid van de buizen door een pure glas-glas-ver-
binding, geen glas-metaalovergang

• sterk reflecterend spiegelmateriaal met permanente corrosiebestendige
laag en coating tegen algengroei

• metalliek afdichtende, tegen hoge temperaturen bestendige en slijtagevrije
hydraulische verbinding door klemringschroefverbinding
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4.3.3 Energieopbrengst en vermogen

De onderstaande factoren maken de vacuüm-buiscollector onderscheidend op 
het gebied van energieopbrengst en vermogen:

• een hoge benuttingsgraad van het beschikbare oppervlak bij een in vergelij-
king kleiner bruto collectoroppervlak

• altijd optimale uitlijning ten opzichte van de zon door ronde absorptie-op-
pervlakken van de afzonderlijke buizen en optimale spiegelgeometrie met
maximale acceptatiehoek

• hoge dekkingsgraden mogelijk

• hoog rendement door uitermate selectief gecoate absorbers en sterk re-
flecterende spiegels

• effectieve reductie van thermische verliezen door het hoog vacuüm

• zowel de rechtstreekse inwerking van zonlicht bij verschillende instraalhoe-
ken alsook de diffuse zonnestraling wordt door de ronde absorbers en de
CPC-spiegelgeometrie altijd optimaal opgevangen

• hoge energieopbrengst door de CPC-spiegel en de directe doorstroming
van de vacuümbuizen

• Ook in de winter en onder omstandigheden met weinig zonlicht een hoog
rendement door de best mogelijke kwalificatie van de vermogensrelevante
parameters zoals spiegelreflectie, absorptie, emissie van de absorbers en
de vacuümkwaliteit van de vacuümbuizen

• hogere opbrengsten in de verwarmingsperiode dan met een platte collector

• ook ideaal voor systemen met laagsgewijze lading, doeltemperatuurgelei-
ding en verwarmingsondersteuning

4.4 Productcomponenten

6

7

541 2 3

891011

7

Productcomponenten

1 Aansluiting aan- en afvoer 7 Sensorhuls

2 Verdeelbuis 8 Vacuümbuizen
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3 Verzamelbuis 9 Warmtegeleideplaat

4 Warmte-isolatie 10 CPC-spiegel

5 Verzamelkast 11 Meanderbuis

6 Aansluiting aan- en afvoer

De vacuüm-buiscollector bestaat uit drie compleet voorgemonteerde hoofd-
componenten:

• vacuümbuizen

• CPC-spiegel

• verzamelkast met warmteoverdrachtsunit

Vacuümbuizen

De buizen bestaan uit twee concentrische glazen buizen. Aan de ene kant zijn 
de glazen buizen steeds als een halve kogelvorm gesloten en op de andere kant 
met elkaar versmolten. De tussenruimte tussen de buizen wordt vacuüm ge-
pompt en aansluitend hermetisch afgesloten Er ontstaat een vacuümisolatie.

Om daarmee een nuttig gebruik van de zonne-energie te kunnen maken, wordt 
de binnenste glazen buis aan de buitenkant van een milieuvriendelijke, uiterst 
selectieve absorberlaag voorzien. De laag zit beschermd in de vacuümtussen-
ruimte.

De uiterst electieve absorberlaag onderscheidt zich door de lage emissie en een 
erg goede absorptie.

CPC-spiegel

Om de efficiency van de vacuümbuizen te verhogen, zit achter de buizen een 
sterk reflecterende, weerbestendige CPC-spiegel (Compound Parabolic Con-
centrator).

De geoptimaliseerde spiegelgeometrie garandeert dat direct en diffuus zonlicht 
juist ook bij ongunstige instraalhoeken op de absorber valt. Daardoor wordt de 
energieopbrengst van de collector duidelijk verbeterd.

Ongunstige instraalhoeken ontstaan door schuin invallend licht, bijv. bij afwij-
king ten opzichte van het zuiden, bij de ochtend- en avondzon of bij diffuse in-
straling, bijv. door wolken verstrooid licht.

Het sterk reflecterend spiegeloppervlak is met een uitermate effectieve corro-
siebeschermingscoating verzegeld, die de groei van algen in belangrijke mate 
voorkomt. De beschermingscoating garandeert bij rechtopstaande en zichtbare 
bovenhandse montage een uniform en duurzaam verschijningsbeeld.

Verzamelkast met warmteoverdrachtsunit

In de verzamelkast zitten de geïsoleerde verzamel- en verdeelbuizen.

De aansluiting voor aan- en afvoer kan naar keuze aan de linker- of de rechter-
kant liggen.

In iedere vacuümbuis zit een door warmtedrager direct doorstroomde mean-
derbuis. De meanderbuis is zodanig op de verzamel- en verdeelbuis aangeslo-
ten, dat elke afzonderlijke buis dezelfde hydraulische weerstand heeft. De me-
anderbuis wordt met behulp van warmtegeleideplaten tegen de binnenkant van 
de buizen geperst.
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4.5 Functionele beschrijving
3

6

4

5

7

1 2

Opbouw CPC vacuüm-buiscollector

1 Buitenste glazen buizen 5 Warmtegeleideplaat

2 Absorberlaag 6 Roestvast stalen buis

3 Binnenste glazen buizen 7 Sterk reflecterende CPC-spiegel

4 Hoog vacuüm

Het op de collector vallende zonlicht wordt door de sterk reflecterende 
CPC-spiegel (7) op de absorberlaag (2) van de vacuümbuizen gereflecteerd. De 
absorberlaag (2) verandert het zonlicht in warmte en verwarmt de binnenste 
glazen buizen (3). De warmtegeleideplaat (5) geleidt de warmte van de binnen-
ste glazen buizen (3) naar de roestvast stalen buis (6).

Door het warmtedragermedium in de roestvast stalen buizen (6) wordt de 
warmte uit de collector naar de boiler getransporteerd.

Een hoog vacuüm (4) in de vacuümbuizen en de selectieve absorberlaag (2) 
voorkomen dat de warmte aan de omgeving verloren gaat. Het vacuüm tussen 
de buitenste (1) en de binnenste (3) glazen buizen is ideaal als warmte-isolatie. 
Het vacuüm voorkomt zowel alle convectiewarmteverliezen en alle verliezen 
door gaswarmtegeleiding.

De CPC-spiegel (7) maakt het mogelijk om ook bij een ongunstige instraalhoek 
een maximum aan zonlicht op te vangen. Het zonlicht wordt door de CPC-spie-
gel ook bij een schuine of diffuse instraling op de absorberlaag gereflecteerd.

4.6 Warmtevermogen
Het collectorvermogen  is afhankelijk van onderstaande factoren:

• het	rendement	van	de	collector	(η)	in	relatie	tot	de	instralingssterkte	(G)

• bruto oppervlak per collectormodule (A)

Dit geeft informatie over het thermische vermogen, die de collector bij een be-
paalde instralingssterkte afgeeft.

Het collectorvermogen kan met behulp van de onderstaande vergelijking wor-
den berekend:

 met η = η₀ − a₁ [(ϑ − ϑₐ)/G] − a₂ [(ϑ − ϑₐ)²/G]
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Als het verschil tussen collector- en omgevingstemperatuur (ϑ − ϑₐ) nul is, 
geldt het volgende:

• geen warmteverliezen van de collector aan de omgeving

• maximaal	rendement	(η)

Dit	is	het	optische	rendement	η0. Een deel van het op de collectoren vallende 
zonlicht (G) gaat door de reflectie en absorptie verloren. Het optische rende-
ment	η0 houdt rekening met deze verliezen.

Bij verwarming van de collectoren geeft deze door warmtegeleiding, warmte-
straling en convectie warmte aan de omgeving af. De warmtedoorloopcoëffi-
cienten a1 en a2 houden rekening met deze verliezen.

Door bij benadering horizontaal verlopende vermogenskrommen realiseren de 
vacuüm-buiscollectoren in tegenstelling tot platte collectoren ook bij hoge tem-
peratuurverschillen tussen collector- en omgevingstemperatuur nog grote ver-
mogens.

Voor het gebruik van de zonne-energie in het winterhalfjaar evenals in de over-
gangstijd (zowel voor de drinkwaterverwarming als ondersteuning van de ver-
warming) is meestal minder zonlicht beschikbaar, bijv. 400 W/m². Ook zijn de 
temperatuurverschillen tussen collector- en omgevingstemperatuur op grond 
van de lagere buitentemperaturen erg groot.

In onderstaande tabellen staat een nauwkeurig overzicht van het collectorver-
mogen in relatie tot de instralingssterkte vermeld. De waarden hebben betrek-
king op loodrecht invallend zonlicht.
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4.6.1 Collectorvermogen per module

SolCol CPC 6

(ϑ − ϑₐ) [K] Instralingssterkte

400 W/m2 700 W/m2 1.000 W/m2

0 254 W 446 W 644 W

10 246 W 438 W 636 W

30 227 W 419 W 618 W

50 204 W 397 W 595 W

SolCol CPC 12

(ϑ − ϑₐ) [K] Instralingssterkte

400 W/m2 700 W/m2 1.000 W/m2

0 507 W 892 W 1.288 W

10 490 W 875 W 1.272 W

30 453 W 838 W 1.234 W

50 408 W 793 W 1.190 W

SolCol CPC 18

(ϑ − ϑₐ) [K] Instralingssterkte

400 W/m2 700 W/m2 1.000 W/m2

0 761 W 1.339 W 1.933 W

10 736 W 1.314 W 1.909 W

30 680 W 1.259 W 1.853 W

50 613 W 1.192 W 1.787 W

SolCol CPC 6 XL 

(ϑ − ϑₐ) [K] Instralingssterkte

400 W/m2 700 W/m2 1.000 W/m2

0 327 W 576 W 831 W

10 314 W 565 W 821 W

30 293 W 541 W 797 W

50 264 W 513 W 768 W

SolCol CPC 12 XL 

(ϑ − ϑₐ) [K] Instralingssterkte

400 W/m2 700 W/m2 1.000 W/m2

0 652 W 1.148 W 1.656 W
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10 631 W 1.127 W 1.636 W

30 583 W 1.079 W 1.588 W

50 526 W 1.022 W 1.531 W

4.7 Zonneregelaar
De zonneregelaar voor buiscollectorsystemen moet over een functie voor de 
buiscollectoren (opschuiffunctie) beschikken. De opschuiffunctie voorkomt dat 
de collectortemperatuur teveel schommelt.

De Delta T-functie voorkomt een te grote temperatuurstijging tussen onder-
staande meetpunten:

• de gemeten temperatuur op de collectorsensor

• temperatuur in het onderste/middelste gedeelte van de buizen

Wanneer een temperatuurstijging op de collectorsensor wordt herkend, moet 
de pomp twee- tot driemaal per minuut gedurende ca. 3 tot 5 sec. (seconden) 
inschakelen. Hierdoor komt de hete zonnefluïde op het meetpunt.

De onderstaande manieren voor de Delta T-functie zijn mogelijk:

• Delta T-functie aan de hand van de temperatuurstijging
Bij een stijging van de gemeten collectortemperatuur met enkele graden,
bijv. 2 K (kelvin), wordt de doorstroming van het collectorveld gedurende
een korte tijd geactiveerd, bijv. 15 sec.

• Delta T-functie aan de hand van tijd
Een doorstroming van het collectorveld wordt gedurende een korte tijd cy-
clisch geactiveerd, bijv. iedere 15 minuten gedurende 15 seconden.
Wanneer de zonneregeling bovendien een datum- en klokfunctie heeft, kan
daarmee de Delta T-functie 's nachts worden geblokkeerd, bijv. tussen
20:00 en 06:00 uur.

Ga als volgt te werk om de in de regelaar aanwezige functie voor de buiscollec-
toren te activeren:

1. de maximale boilertemperatuur op een hoge waarde, bijv. 90°C, instellen en
een mengkraan voor gebruikswater installeren

2. wanneer in de regelaar een spertijd is ingesteld, moet de spertijd uitgescha-
keld en op 0 seconden ingesteld worden

Wanneer de zonneregelaar een collectorkoelfunctie heeft, moet deze voor 
CPC-collectoren worden uitgeschakeld.

De collectorkoelfunctie kan voor platte collectoren geschikt zijn, maar is niet 
voor vacuüm-buiscollectoren. Door het geringe warmteverlies van vacu-
um-buiscollectoren heeft een dergelijke functie vrijwel geen enkel effect en kan 
grote schommelingen, uitschakelen van de installatie of veelvuldige stagnaties 
veroorzaken.

Opschuiffunctie

Collectorkoelfunctie
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5 Planning
► Neem bij de planning onderstaand hoofdstuk in acht.

5.1 Grootte van het collectoroppervlak en de boiler bepalen
De bepaling van de grootte van collector en boiler is afhankelijk van het aantal 
personen.

Voor de exacte planning van een zonne-installatie moeten onderstaande para-
meters bekend zijn:

• bij zonne-installaties voor de bereiding van drinkwater:

– de behoefte aan drinkwater

– gedrag van gebruikers (verbruikersprofiel)

• bij zonne-installaties voor de ondersteuning van de verwarming:

– de behoefte aan drinkwater

– gedrag van gebruikers (verbruikersprofiel)

– warmtebehoefte

– temperaturen voor de bepaling van verwarmingsoppervlakken

Voor de bepaling van het collectoroppervlak kan van onderstaande gemiddelde 
waarden worden uitgegaan:

• collectoroppervlak voor de verwarming van drinkwater = aantal perso-
nen + 1 m2

• collectoroppervlak voor de gedeeltelijk verwarming d.m.v. de zon = 2x aan-
tal personen + 1 m2

Afwijkingen van ±25% zijn toelaatbaar.

• Boilerinhoud: ca. 80 l per m2 collectoroppervlak bij de verwarming van
drinkwater en/of gedeeltelijke verwarming d.m.v. zonne-energie

De gemiddelde waarden zijn aanbevolen richtwaarden.

Afhankelijk van de wens van klant (comfort, prijs) kunnen deze met 25% over- 
of onderschreden worden. Bij overschrijding c.q. te grote installatie wordt de 
stagnatiefrequente hoger en de stagnatieduur langer.

Wij adviseren om een fijnmazige controle van het warmtedragermedium Tyfo-
cor LS uit te voeren en het warmtedragermedium evt. eerder te vervangen.

De gegevens zijn onder aanname van een ongevaarlijke uitlijning van het collec-
torveld op het zuiden en een dakhelling tussen 25° en 50° op de standplaats 
Würzburg, in Duitsland, verzameld.

Bij afwijkende randvoorwaarden adviseren wij om een gedetailleerde planning 
met behulp van simulatieprogramma’s op te stellen.

Verwarming van drinkwater voor 4 personen: aantal personen + 1 m² = 4 + 1 m² 
= 5 m²

Collectorkeuze: 2× SolCol CPC 12 of 1× SolCol CPC 18 + 1× SolCol CPC 12; of 
2× SolCol CPC 12 XL

Ondersteuning van de verwarming voor 4 personen: 2× aantal personen + 1 m² 
= (2× 4) + 1 m² = 9 m²

Collectorkeuze: 4× SolCol CPC 12 of 5× SolCol CPC 12 of 3× SolCol CPC 18 of 
3× SolCol CPC 12 XL

Waarden voor de bepaling van het col-
lectoroppervlak

Aanwijzing

Voorbeeld
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5.1.1 Collectoroppervlak corrigeren

De correcties van het collectoroppervlak zijn afhankelijk van onderstaande fac-
toren:

• Hoofdgebruikstijd

• Hellingshoek van de collector

• Hoekafwijking t.o.v. het zuiden

► Neem onderstaande tabellen in acht.

Voorbereiding van drinkwater

0°
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

0°
15°
30°
45°
60°
75°
90°

10°
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2

20°
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,2

30°
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,2
1,3

40°
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,2
1,3

50°
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,3
1,4

60°
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,4
1,6

70°
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
1,5
1,7

80°
1,6
1,5
1,5
1,5
1,6
1,7
2,0

90°
2,0
1,9
1,8
1,8
1,9
2,0
2,4

Winkelabweichung
von Süden

Dachneigung (Kollektorneigung)

Süd

Südost/Südwest

Ost/West

Hoofdgebruikstijd april tot september

Bereiding van drinkwater en gedeeltelijk verwarming d.m.v. zonne-energie

0°
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

0°
15°
30°
45°
60°
75°
90°

10°
1,5
1,5
1,5
1,6
1,7
1,8
2,0

20°
1,2
1,2
1,3
1,4
1,5
1,7
2,0

30°
1,1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,6
2,0

40°
1,0
1,0
1,1
1,2
1,3
1,6
2,0

50°
1,0
1,0
1,0
1,2
1,3
1,6
2,1

60°
1,0
1,0
1,0
1,2
1,4
1,6
2,1

70°
1,0
1,0
1,0
1,2
1,4
1,7
2,2

80°
1,1
1,1
1,2
1,3
1,6
2,0
2,7

90°
1,2
1,3
1,4
1,5
1,8
2,3
3,2

Winkelabweichung
von Süden

Dachneigung (Kollektorneigung)

Süd

Südost/Südwest

Ost/West

Hoofdgebruikstijd gehele jaar

absoluut aan te bevelen

aan te bevelen

beperkt aan te bevelen

niet aan te bevelen

Voor de planning van grotere zonne-installaties (bijv. voor sportaccomodaties, 
hotels, meergezinswoningen) evenals voor het nauwkeurig bepalen van de col-
lectoroppervlakken adviseren wij om gebruik te maken van simulatieprogram-
ma’s.

Bij minder steile daken adviseren wij om de hellingshoekcorrectie van het mon-
tagesysteem PLUS te gebruiken.

5.2 Drukverlies van de vacuüm-buiscollectoren
Aan de hand van het drukverliesprogramma kunt u de drukverliezen van ver-
schillende collectorschakelingen bepalen. Eerst wordt het systeem, door opga-
ve van het aantal collectoren, vastgelegd. Voer vervolgens de schakeling over-
eenkomstig de opgaven in qua oppervlak even grote parallelle strengen uit.

Aanwijzing
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Door vermenigvuldiging van het oppervlak van een afzonderlijk collectorstreng 
met de volumestroom, die door het aantal vierkante meters wordt bepaald, be-
paalt u de volumestroom van een afzonderlijke streng. Met behulp van deze vo-
lumestroom kunt u het drukverlies aflezen uit het diagram. Het drukverlies geldt 
voor een afzonderlijke collector van het desbetreffende collectortype.

Het totale drukverlies is het resultaat van de optelsom van de drukverliezen in 
de in serie geschakelde collectoren van een streng.

De collectoren zijn gevuld met het warmtedragermiddel Tyfocor LS.

Collectoren SolCol CPC 6/12/18

CPC 18 OEM/INOX

0
0,250 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5

20

40

60

80

100

120

CPC 12 OEM/INOX
CPC 6 OEM/INOX

Volumenstrom   [l/min]

D
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Drukverlies voor collectortype SolCol CPC 6/12/18 bij 40°C (Tyfocor LS)

Collectoren SolCol CPC 6/12 XL 

0
0,250 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5
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Drukverlies voor collectortype SolCol CPC 6/12/XL bij 40°C

5.3 Expansievat berekenen
Onderstaande formules zijn gebaseerd op een veiligheidsventiel van 6 bar

Voor de nauwkeurige berekening van de grootte van het expansievat moet u 
eerst het volume van de volgende installatieonderdelen bepalen, om aanslui-
tend m.b.v. de formule de grootte van het expansievat te kunnen berekenen.

Vnom = nominale grootte van het expansievat (l)

Vinstallatie = inhoud van de gehele zonne-energiekringloop (l)

Vstoom = inhoud van de collectoren en buizen, die binnen het 
stoomgebied liggen (l)
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Vnom	≥	(Vinstallatie * 0,1 + Vstoom * 1,25) * 4,8

Voorbeeld voor het bepalen van de afzonderlijke volumes

Collectoren: 2 stuks SolCol CPC 12

Buis: Cu 15 mm, 2x 15 m lang

Statische hoogte: 9 m

Inhoud van de boilerwarmtewisselaar 
en het zonne-energiestation

bijv. 6,4 l

Buizen in het stoomgebied: Cu-buis 15 mm, 2x 2 m

De afzonderlijke volumes van de installatiecomponenten staan vermeld in de 
desbetreffende gegevenstabellen van de productbeschrijving. In onderstaande 
tabellen zijn de volumes van de gangbare groottes van Cu-buizen en de volu-
mes van de CPC vacuüm-buiscollectoren aangegeven.

Vinstallatie = inhoud van: warmtewisselaar van de boiler + buizen + collectoren

= 6,4 l + 30 m * 0,133 l/m + 2 * 1,73 l = 13,85 l

Buizen boven of op dezelfde hoogte van de verzamelkast (bij meerdere collec-
toren boven elkaar geldt de onderste verzamelkast) kunnen bij stilstand van de 
zonne-installatie met stoom zijn gevuld. Tot het stoomvolume Vstoom behoren de 
volumes van de desbetreffende buizen en collectoren.

Vstoom = 2 * 1,73 l + 4 * 0,133 l/m = 3,99 l

(Volume van 2x SolCol CPC 12 + 4 m buis Cu 15 mm)

Wanneer Vinstallatie en Vstoom  zijn berekend, kunt u de minimale grootte van het ex-
pansievat bepalen.

Vnom	≥	(Vinstallatie * 0,1 + Vstoom * 1,25) * 4,8

Vnom	≥	(13,87	l	*	0,1	+	3,99	l	*	1,25)	*	4,8	=	30,60	l

Uit de selectie van onderstaande expansievatgrootten: 18 l, 24 l, 35 l, 50 l, 80 l, 
105 l en 150 l wordt een expansievat met een nominale inhoud van 35 l gese-
lecteerd.

Het volume, de voor- en bedrijfsdruk bepalen

Componenten Type Eenheid Volume

Koperen buis Cu 12 
Cu 15 
Cu 18 
Cu 22 
Cu 28

l/m 0,079 
0,133 
0,201 
0,314 
0,491

Collectoren SolCol CPC 6 
SolCol CPC 12 
SolCol CPC 18 
SolCol CPC 6 XL  
SolCol CPC 12 XL 

l 0,87 
1,73 
2,60 
1,06 
2,11

Voor de bepaling van de noodzakelijke hoeveelheid zonnefluïde moet u de in-
houd van de installatie (Vinstallatie) nog bij de beginsituatie in het expansievat tel-
len.

De beginsituatie in het expansievat ontstaat door het vullen van de zonne-instal-
latie vanaf de voordruk tot op de bedrijfsdruk in relatie tot de statische hoogte 
H.

Berekeningsformule voor de grootte 
van het expansievat

Opgave

Volume van de installatiecomponenten
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HSt

Statische hoogte

stat. hoogte 
(H)

Beginsituatie in expansievat
(% van de nominale grootte 
van het vat)

Voordruk Bedrijfsdruk

0 - 5 m 14% 2,0 bar 2,5 bar

5 - 10 m 12,5% 2,5 bar 3,0 bar

10 - 15 m 11% 3,0 bar 3,5 bar

15 - 20 m 10% 3,5 bar 4,0 bar

Vbeginsituatie	=	gekozen	nominale	grootte	vat	∙	Beginsituatie 

Vbeginsituatie = Vnominaal	∙	12,5%	=	35	l	∙	0,125	=	4,4	l

Vtot = Vinstallatie + Vbeginsituatie = 13,85 l + 4,4 l = 18,25 l

• Expansievat van 35 l is voldoende groot

• Voordruk 2,5 bar

• Bedrijfsdruk 3,0 bar

• Volume zonnefluïde 18,25 l

5.4 Hydraulische schakeling
De hydraulische schakeling van de collectoren is afhankelijk van de beschikbare 
opvoerhoogte van de pomp.

Wij adviseren om zoveel mogelijk collectoren in serie te schakelen.

Er is maximaal 13 m² in serie geschakeld collectoroppervlak toegestaan.

Tussen de collectoren moeten onderstaande afstanden worden aangehouden:

• boven elkaar liggende collectoren minimaal 150 mm

► Let erop dat de collectorsensor altijd op de hete afvoer (voorloop) van de
collector is gemonteerd.

Berekeningsformule voor de beginsitu-
atie (bijv. stat. hoogte van 9 m)

Berekeningsformule voor de noodzake-
lijke hoeveelheid zonnefluïde (Vtot)

Resultaat

Aanwijzing

Aanwijzing



5 Planning

TDNL1044 V 3.2 10/2019 27

Legenda m.b.t. de aansluitmogelijkheden

Terugloopleiding (koud)

Voorloopleiding (heet)

Collectorsensor

Spiraalslang

Aansluitmogelijkheden

Sluit de collectoren op de hoofd-, verdeel- en verbindingsleiding altijd met flexi-
bele slangen (set aansluitslangen) aan.

Er is sprake van de onderstaande aansluitmogelijkheden:

1 collector

2 of meerdere collectoren naast elkaar

Omgekeerde aansluiting van de stroomrichting mogelijk

2 of meerdere collectoren boven elkaar of naast elkaar

≥1
50

 m
m

1)

≥1
50

 m
m

1)
Aanwijzing

Aanwijzing
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1) alleen bij montage op dak.
De minimale tussenruimte voor montage op platte daken of tegen muren is ver-
meld in het TD-1050 montagesysteem plat dak/muur PLUS.

Meerdere collectoren naast elkaar en 2 of 3 collectoren boven elkaar

Op elke streng in de voorloop moet een temperatuurbestendige afsluitkraan 
worden aangebracht.

≥1
50

 m
m

1)
≥1

50
 m

m
1)

1

1

1

1 Afsluitkraan

1) alleen bij montage op dak.
De minimale tussenruimte voor montage op platte daken of tegen muren is ver-
meld in het TD-1050 montagesysteem plat dak/muur PLUS.

Tot 2 serieschakelingen naast elkaar en meerdere boven elkaar

Op elke streng in de voorloop moet een temperatuurbestendige afsluitkraan 
worden aangebracht.

Aanwijzing

Aanwijzing
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≥1
50

 m
m

1)
≥1

50
 m

m
1)

1 Afsluitkraan

1) alleen bij montage op dak.
De minimale tussenruimte voor montage op platte daken of tegen muren is ver-
meld in het TD-1050 montagesysteem plat dak/muur PLUS.
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6 Buizen

6.1 Informatie over de uitvoering
Neem de onderstaande voorwaarden in acht om een vlekkeloze werking met de 
hoogst mogelijke energieopbrengst te garanderen:

• Gebruik uitsluitend buizen met de toegestane diameter. De stromingssnel-
heid in de buizen moet voor de zelfontluchting altijd > 0,4 m/s bedragen.

• I.v.m. de betere ontluchtingseigenschappen en de geringere hydraulische
weerstand adviseren wij om koperbuis te gebruiken.

• Bij het gebruik van roestvast stalen spiraalbuizen moet in het bijzonder op
de dichtheid bij de overgangen worden gelet. Daarvoor mogen uitsluitend
de fabrieksspecifieke verbindings- en overgangsstukken worden gebruikt.

• Om het achterblijven van luchtbellen in de spiralen te voorkomen, moet het
spoelen en ontluchten van de zonne-installatie (zie hoofdstuk Zonne-ener-
giekringloop spoelen, ontluchten en vullen) bij het gebruik van roestvast
stalen spiraalbuizen bijzonder zorgvuldig worden uitgevoerd.

• Controleer binnen 2 tot 4 weken na de installatie na de inbedrijfstelling of er
lucht en luchtbellen in de installatie zitten en herhaal evt. het spoelen en
ontluchten (zie ook hoofdstuk De installatie na de inbedrijfstelling controle-
ren).

• Garandeer een gelijkmatige volumestroom met de nominale doorstroming.

• Zorg voor voldoende warmtebescherming van de buizen.

• Gebruik geen verzinkte buizen, verzinkte fittingen en afdichtingen met gra-
fiet.

• Gebruik op grond van de hoge stilstandstemperaturen alleen klemring-
schroefverbindingen of hard gesoldeerde verbindingen in de zonne-energie-
kringloop.

• Gebruik geen zachtsoldeersoorten.

• Wanneer in de zonne-energiekringloop soldeerverbindingen worden uitge-
voerd, mogen uitsluitend onderstaande hardsoldeersoorten worden ge-
bruikt:
- Ag-hardsoldeer
- Cu-hardsoldeer

• Gebruik uitsluitend onderdelen die bestand zijn tegen het warmtedragerme-
dium.

• Gebruik geen chloride houdende vloeimiddelen.

6.2 Diameter van de stijgbuizen
U kunt de specifieke volumestroom in de collector variëren. Afhankelijk van de 
toepassing en de grootte van het collectorvel kan de volumestroom ca. 14 l/
m²h (0,25 l/m²min lowflow) tot ca. 60 l/m²h (1 l/m²min highflow) bedragen. De 
nominale volumestroom bedraagt 0,4 l/m²min.

Voor de keuze van de afmetingen van de buizen mogen de stromingssnelheden 
niet meer dan 1 m/s en niet minder dan 0,4 m/s bedragen. Daarbij veroorzaken 
stromingssnelheden van meer dan 1 m/s onnodig hoge drukverliezen. Stro-
mingssnelheden van minder dan 0,4 m/s verminderen de zelfontluchtingsmo-
gelijkheid van de buizen. Om een vlekkeloze werking van de zonne-installatie te 
kunnen garanderen, moeten stromingssnelheden van minder dan 0,4 m/s wor-
den vermeden. Dat geldt ook bij de toerentalregeling en de "lowflow"-werking.

Wanneer u collectorvelden van meerdere rijen opbouwt en gebruik maakt van 
verdeelbuizen, moet u de diameter van de verdeelbuizen overeenkomstig de 
verdeelde volumestroom aanpassen. Ook in de verdeelbuizen moet een mini-
male volumestroom van 0,4 m/s worden aangehouden.
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De maximaal mogelijke lengte van de buizen kunt u aan de hand van het totale 
drukverlies en de pompkarakteristiek bepalen.

In onderstaande tabellen staat een voorstel voor de grootte van de stijgbuizen 
voor de desbetreffende volumestroomgebieden in relatie tot de grootte van de 
collectorvelden.

Serieschakeling van de collectoren SolCol CPC 6/12/18

Specifieke volumestroom > 0,4 l/m²min

Collectorop-
pervlak [m²]

Collectorkeu-
ze (voorbeeld)

Volu-
mestroom [l/
min]

Zonne-ener-
gieleiding ko-
per diameter 
[mm]

Zonne-ener-
gieleiding 
roestvast sta-
len leiding dia-
meter [mm]

2,3 1x CPC 12 of 
2x CPC 6

2,0 Cu 12 x 1 DN 10

3,4 1x CPC 18 of 
3x CPC 6

2,0 Cu 12 x 1 DN 10

4,6 2x CPC 12 3,5 Cu 15 x 1 DN 12

5,7 1x CPC 12 + 
1x CPC 18

3,5 Cu 15 x 1 DN 12

6,9 3x CPC 12 of 
2x CPC 18

3,5 Cu 15 x 1 DN 12

8,0 2x CPC 12 + 
1x CPC 18

4,0 Cu 15 x 1 DN 12

9,1 4x CPC 12 4,0 Cu 15 x 1 DN 12

Specifieke volumestroom > 0,25 l/m²min en < 0,4 l/m²min

Collectorop-
pervlak [m²]

Collectorkeu-
ze (voorbeeld)

Volu-
mestroom [l/
min]

Zonne-ener-
gieleiding ko-
per diameter 
[mm]

Zonne-ener-
gieleiding 
roestvast sta-
len spiraallei-
ding diameter 
[mm]

5,7 1x CPC 12 + 
1x CPC 18

2,0 Cu 12 x 1 DN 10

6,9 3x CPC 12 of 
2x CPC 18

2,0 Cu 12 x 1 DN 10

8,0 2x CPC 12 + 
1x CPC 18

2,0 Cu 12 x 1 DN 10

9,1 4x CPC 12 3,0 Cu 12 x 1 DN 12

10,2 3x CPC 18 3,0 Cu 12 x 1 DN 12

11,5 5x CPC 12 4,0 Cu 15 x 1 DN 12
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Collectorop-
pervlak [m²]

Collectorkeu-
ze (voorbeeld)

Volu-
mestroom [l/
min]

Zonne-ener-
gieleiding ko-
per diameter 
[mm]

Zonne-ener-
gieleiding 
roestvast sta-
len spiraallei-
ding diameter 
[mm]

12,5 3x CPC 18 + 
1x CPC 12

4,0 Cu 15 x 1 DN 12

13,6 4x CPC 18 4,0 Cu 15 x 1 DN 12

14,8 3x CPC 18 + 
2x CPC 12

4,0 Cu 15 x 1 DN 12

Serie- en parallelschakeling van de collectoren SolCol CPC 6/12/18 tot 20 m2 
collectoroppervlak

Specifieke volumestroom > 0,4 l/m²min

Collectorop-
pervlak [m²]

Collectorkeu-
ze (voorbeeld)

Volu-
mestroom [l/
min]

Zonne-ener-
gieleiding ko-
per diameter 
[mm]

Zonne-ener-
gieleiding 
roestvast sta-
len spiraallei-
ding diameter 
[mm]

11,4 2 rijen: (1x 
CPC 12 + 1x 
CPC 18)

5,0 Cu 18 x 1 DN 16

13,8 2 rijen: (3x 
CPC 12)

6,0 Cu 18 x 1 DN 16

15,9 2 rijen: (2x 
CPC 12 + 1x 
CPC 18)

7,0 Cu 18 x 1 DN 16

18,4 2 rijen: (4x 
CPC 12)

8,0 Cu 22 x 1 DN 20

22,7 4 rijen: (1x 
CPC 12 + 1x 
CPC 18)

10,0 Cu 22 x 1 DN 20

Specifieke volumestroom > 0,25 l/m²min en < 0,4 l/m²min

Collectorop-
pervlak [m²]

Collectorkeu-
ze (voorbeeld)

Volu-
mestroom [l/
min]

Zonne-ener-
gieleiding ko-
per 
diameter 
[mm]

Zonne-ener-
gieleiding 
roestvast sta-
len spiraallei-
ding diameter 
[mm]

17,0 3 rijen: (1x 
CPC 12 + 1x 
CPC 18)

5,0 Cu 18 x 1 DN 16

22,7 4 rijen: (1x 
CPC 12 + 1x 
CPC 18)

6,0 Cu 18 x 1 DN 16
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Serieschakeling van de collectoren SolCol CPC 6/12 XL

Specifieke volumestroom > 0,4 l/m²min

Collectorop-
pervlak [m²]

Collectorkeu-
ze (voorbeeld)

Volu-
mestroom [l/
min]

Zonne-ener-
gieleiding ko-
per diameter 
[mm]

Zonne-ener-
gieleiding 
roestvast sta-
len spiraallei-
ding diameter 
[mm]

2,9 1x CPC 12 XL 
of 2x CPC 6 
XL

2,0 Cu 12 x 1 DN 10

4,4 1x CPC 12 XL 
+ 1x CPC 6 XL

3,5 Cu 15 x 1 DN 12

5,8 2x CPC 12 XL 3,5 Cu 15 x 1 DN 12

7,3 2x CPC 12 XL 
+ 1x CPC 6 XL

5,0 Cu 18 x 1 DN 16

8,7 3x CPC 12 XL 5,0 Cu 18 x 1 DN 16

Specifieke volumestroom > 0,25 l/m²min en < 0,4 l/m²min

Collectorop-
pervlak [m²]

Collectorkeu-
ze (voorbeeld)

Volu-
mestroom [l/
min]

Zonne-ener-
gieleiding ko-
per diameter 
[mm]

Zonne-ener-
gieleiding 
roestvast sta-
len spiraallei-
ding diameter 
[mm]

5,8 2x CPC 12 XL 2,0 Cu 12 x 1 DN 10

7,3 2x CPC 12 XL 
+ 1x CPC 6 XL

2,0 Cu 12 x 1 DN 10

8,7 3x CPC 12 XL 2,5 Cu 12 x 1 DN 10

10,2 3x CPC 12 XL 
+ 1x CPC 6 XL

2,5 Cu 12 x 1 DN 10

11,6 4x CPC 12 XL 3,5 Cu 15 x 1 DN 12

13,1 4x CPC 12 XL 
+ 1x CPC 6 XL

3,5 Cu 15 x 1 DN 12

14,5 5x CPC 12 XL 4,0 Cu 15 x 1 DN 12
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Serie- en parallelschakeling van de collectoren SolCol CPC 6/12 XL tot 20 m2 
collectoroppervlak

Specifieke volumestroom > 0,4 l/m²min

Collectorop-
pervlak [m²]

Collectorkeu-
ze (voorbeeld)

Volu-
mestroom [l/
min]

Zonne-ener-
gieleiding ko-
per diameter 
[mm]

Zonne-ener-
gieleiding 
roestvast sta-
len spiraallei-
ding diameter 
[mm]

11,6 2 rijen: (2x 
CPC 12 XL)

5,5 Cu 18 x 1 DN 16

14,5 2 rijen: (2x 
CPC 12 XL + 
1x CPC 6 XL)

8,0 Cu 22 x 1 DN 20

17,4 2 rijen: (3x 
CPC 12 XL)

8,0 Cu 22 x 1 DN 20

21,8 3 rijen: (2x 
CPC 12 XL + 
1x CPC 6 XL)

10,0 Cu 22 x 1 DN 20

Specifieke volumestroom > 0,25 l/m²min en < 0,4 l/m²min

Collectorop-
pervlak [m²]

Collectorkeu-
ze (voorbeeld)

Volu-
mestroom [l/
min]

Zonne-ener-
gieleiding ko-
per diameter 
[mm]

Zonne-ener-
gieleiding 
roestvast sta-
len spiraallei-
ding diameter 
[mm]

17,4 2 rijen: (3x 
CPC 12 XL)

5,0 Cu 18 x 1 DN 16

21,8 3 rijen: (2x 
CPC 12 XL + 
1x CPC 6 XL)

6,0 Cu 18 x 1 DN 16

De opgaven zijn richtwaarden, die in de afzonderlijke gevallen nauwkeurig moe-
ten worden bepaald.

6.3 Warmte-isolatie van de buis
De warmte-isolatie van de buizen in de buitenlucht is bijzonder belangrijk om 
warmteverliezen te voorkomen.

Om een perfecte werking met de hoogst mogelijke energieopbrengst te kunnen 
garanderen, moet het onderstaande in acht worden genomen:

• temperatuur- en UV-stralingsbestendigheid van de warmte-isolatie

• weerstand van de warmte-isolatie tegen vogelvraat

• volledige warmte-isolatie van de buizen.

• voorkomen dat regenwater de isolatie binnendringt

Aanwijzing
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7 Montage

GEVAAR

Levensgevaar door instorten van het dak

Het dak wordt door het extra gewicht van de collectoren en montagesets, 
wind- en sneeuwlast alsmede door mensen bij de montage belast. Een dak 
met onvoldoende draagvermogen raakt beschadigd of stort in.

► Voordat met de montage wordt begonnen moet de maximaal toegestane
daklast worden gecontroleerd

► Collectoren mogen uitsluitend op een dak met voldoende draagvermogen
worden gemonteerd

► Evt. een staticus of deskundige om advies vragen

GEVAAR

Levensgevaar door instorten van de muur

Het gewicht van de collectoren en montagesets alsmede wind- en sneeuwlast 
belasten de muur extra. Een muur met onvoldoende draagvermogen raakt be-
schadigd of stort in.

► voordat met de montage wordt begonnen moet de maximaal toegestane
belasting van de muur worden gecontroleerd

► collectoren mogen uitsluitend op een muur met voldoende draagvermo-
gen worden gemonteerd

► evt. een staticus of deskundige om advies vragen

7.1 Vereisten voor de opstellingsruimte

7.1.1 Verwarmingscentrale op zonne-energie onder dak

Wanneer boiler en zonnestation onder dak zijn gemonteerd, worden deze aan-
geduid als „Verwarmingscentrale op zonne-energie onder dak“. In de meeste 
gevallen is de collector dan op dezelfde hoogte of zelfs lager dan het zonnesta-
tion geplaatst.

Om oververhitting van het zonnestation bij stilstand van de zonne-installatie en 
stoomvorming in de collector te voorkomen, moet het onderstaande in acht 
worden genomen:

• een buissifon met een minimale hoogte van 1,5 m installeren

• in de verticale buis een expansievat tussen buissifon en collector installe-
ren

• een vat met „koude beginsituatie“ voorschakelen om de membranen van
het expansievat te beschermen

• om microcirculatie in de buis te voorkomen een zwaartekrachtlus installe-
ren
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Verwarmingscentrale op zonne-energie onder dak

1 Collector 4 Zwaartekrachtlus

2 Hulpvat 5 Boiler

3 Buissifon
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7.2 Afmetingen

16
40

707/1397/2087103

Afmetingen [mm] SolCol CPC 6/12/18

20
57

707/1397103

Afmetingen [mm] SolCol CPC 6/12 XL

7.3 Leveringsomvang controleren
Controleer de levering op beschadigingen en volledigheid.

Tot de levering behoren:

• 6, 12 c.q. 18 vacuümbuizen volgens het thermoskanprincipe met warmte-
geleideplaten

• verzamelkast met rechtstreeks doorstroomde warmteoverdrachtsunits en
droge koppeling van de vacuümbuizen, incl. rechte klemringschroefverbin-
ding voor aan- en afvoer

• CPC-spiegel
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7.4 Noodzakelijke toebehoren voor de collectormontage
Onderstaande toebehoren zijn noodzakelijk en moeten evt. worden bijbesteld:

• aansluitset CPC SPEED

• afsluitkraan, temperatuurbestendig tot 400°C

• verbindingsset voor 2 of meer in serie geschakelde collectoren

• dakmontagesysteem PLUS of montagesysteem voor platte daken/muren
PLUS

7.5 Aanwijzingen voor de uitvoering
Neem om letsel en materiële schade te voorkomen de onderstaande aanwijzin-
gen ten aanzien van de montage en de veiligheid in acht.

• Maak gebruik van steigers, steunmuren, veiligheidslijnen, ladders of optre-
kladders, gevelsteigers, dakdekkersstoelen enz., om het risico op vallen en
het gevaar van vallende voorwerpen te vermijden.

• Voer de uit te voeren stappen zoveel mogelijk op de grond uit.

• Verwijder de zonneschermfolie op de collectoren pas nadat de zonne-in-
stallatie in bedrijf is gesteld, echter op z’n laatst na vier weken.

• Wanneer de zonne-installatie na vier weken nog steeds niet in bedrijf is ge-
steld, moet u de zonneschermfolie door herbruikbare zonneschermzeilen
(verkrijgbaar als toebehoren) vervangen.

• Controleer of de warmte-isolatie van alle buizen en armaturen in de zon-
ne-energiekringloop tot 150°C temperatuurbestendig is.
Buitenshuis moet de warmte-isolatie UV-bestendig zijn.
De isolatie moet zodanig zijn uitgevoerd dat er geen regenwater kan bin-
nendringen.

• Richt de collector zoveel mogelijk op het zuiden.

• Vermijd schaduwvorming.

• Monteer de verzamelkast van de collector altijd bovenaan.

• Gebruik geen kunststofleidingen en persverbindingen in de zonne-energie-
kringloop.

• Maak met behulp van klemringschroefverbindingen, of wanneer dat nood-
zakelijk mocht zijn, door middel van hardsolderen, hydraulische verbindin-
gen in de zonne-energiekringloop.

• Wanneer in de zonne-energiekringloop soldeerverbindingen worden uitge-
voerd, mogen uitsluitend onderstaande hardsoldeersoorten worden ge-
bruikt:
- Ag-hardsoldeer
- Cu-hardsoldeer
Wanneer onderdelen van de installatie hardgesoldeerd moeten worden,
moet tijdens het vullen van de eerste 2 liter van het antivriesmiddel in een
aparte opvangbak worden opgevangen en als afval worden afgevoerd.

• Gebruik geen zachtsoldeersoorten.

• Gebruik geen chloride houdende vloeimiddelen.

• Zorg tijdens het hardsolderen voor een adequate brandbeveiliging en dito
ventilatie.

7.6 Aanwijzingen ten aanzien van het montagesysteem
De collectoren kunnen met behulp van goedgekeurde montagesets snel en op 
betrouwbare wijze op verschillende daken en gevels worden bevestigd. 
Aanwij-zingen ten aanzien van het goedgekeurde montagesysteem PLUS van 
SolCol staan in de documenten TD-1047 Dakmontageset PLUS e TD-1050 
Montage-systeem plat dak/muur PLUS.

Aanwijzing
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GEVAAR

Levensgevaar door instorten van het dak

Het dak wordt door het extra gewicht van de collectoren en montagesets, 
wind- en sneeuwlast alsmede door mensen bij de montage belast. Een dak 
met onvoldoende draagvermogen raakt beschadigd of stort in.

► Voordat met de montage wordt begonnen moet de maximaal toegestane
daklast worden gecontroleerd

► Collectoren mogen uitsluitend op een dak met voldoende draagvermogen
worden gemonteerd

► Evt. een staticus of deskundige om advies vragen

GEVAAR

Levensgevaar door instorten van de muur

Het gewicht van de collectoren en montagesets alsmede wind- en sneeuwlast 
belasten de muur extra. Een muur met onvoldoende draagvermogen raakt be-
schadigd of stort in.

► voordat met de montage wordt begonnen moet de maximaal toegestane
belasting van de muur worden gecontroleerd

► collectoren mogen uitsluitend op een muur met voldoende draagvermo-
gen worden gemonteerd

► evt. een staticus of deskundige om advies vragen

7.6.1 Voorwaarden voor de montage

7.6.1.1 Montagehoek

Monteer de collectoren met een hellingshoek van minimaal 15° en maximaal 
90°. Bij een montagehoek van < 15° is de zelfreiniging van de collector niet 
meer gegarandeerd en moet de collector zo nu en dan handmatig worden ge-
reinigd.

7.6.1.2 Bevestiging

Monteer de collectoren alleen in combinatie met een goedgekeurd montage-
systeem. Afhankelijk van hoe u de collectoren op schuine of platte daken of te-
gen gevels wilt monteren, kunt u beschikken over verschillende 
montagerailsys-temen PLUS van SolCol met diverse dakhaken en schroeven.

7.6.1.3 Benodigde ruimte

De ruimte die voor het desbetreffende montagesysteem nodig is, staat in de bij-
behorende montagehandleiding vermeld.

7.6.1.4 De toepassingsgrenzen

De toepassingsgrenzen die voor het desbetreffende montagesysteem gelden, 
staan in de bijbehorende montagehandleiding vermeld.



7 Montage

40 TDNL1044 V 3.2 10/2019

7.7 Vacuüm-buiscollector transporteren

GEVAAR

Levensgevaar door vallende onderdelen.

Verkeerd gezekerde lasten raken los van het transportmiddel en vallen naar 
beneden.

► Nooit onder opgehesen of zwevende lasten doorlopen of daar blijven
staan.

► De ruimte waarin iets kan vallen op royale wijze en volgens voorschrift af-
bakenen.

► De ruimte met waarschuwingsborden markeren.

► Werkinstructies voor werkzaamheden op hoogte in acht nemen.

AANWIJZING

Schade aan de collector door verkeerd gebruikte draaghulpstukken.

Verkeerd gebruikte draaghulpstukken veroorzaken materiaalbreuk en scheu-
ren of raken los.

► De riemlussen op de collector uitsluitend als draaghulpstuk gebruiken.

► De riemlussen niet als hijsmiddel gebruiken, bijv. als aanslagmiddel voor
een kraan.

In de verpakking van de collector zijn linksonder en rechtsonder draagtongen 
uitgestanst, die een veilig en rechtop staand transport over de grond garande-
ren.

1. Controleer voordat de collector op het dak wordt gehesen of de buissteu-
nen goed vastzitten.

2. De collector altijd staand (rechtop) transporteren, om een optimale be-
scherming van de buizen te garanderen.

3. Omsnoeringsband verwijderen voordat de collector naar het dak wordt ge-
hesen.

4. Om de achterkant van de collector tegen beschadiging te beschermen, de
collector in zijn verpakking op het dak hijsen. Wanneer een bouw- of au-
tokraan wordt gebruikt, de collector zonder verpakking op het dak hijsen.

Op de achterkant van de collectoren zitten aan beide kanten riemlussen. De 
riemlussen dienen als draaghulpstuk en mogen niet als aanslagmiddel worden 
gebruikt.

1. De collector met een transporthulpmiddel (bijv. een kraan) op het dak hij-
sen.

2. De collector extra met touwen zekeren, om het schommelen of naar de zij-
kant kantelen te voorkomen. Op de windrichting letten.

Een bouw- of autokraan vergemakkelijkt het transport tot op het dak. Wanneer 
geen kraan beschikbaar is, kunt u een pannenlift gebruiken.

1. De collector extra met touwen zekeren, om het schommelen of naar de zij-
kant kantelen te voorkomen
Op de windrichting letten.

2. Wanneer geen motorische hulpmiddelen beschikbaar zijn, de collector met
de hand op het dak hijsen
Gebruik ladders en steigerplanken als glijbaan.

3. Geschikte lastopnamemiddelen gebruiken.

4. Erop letten dat het product er niet uit glijdt.
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5. De verpakking van de collector verwijderen nadat de collector op het dak
werd gehesen.

7.8 De collector monteren

AANWIJZING

Collectorschade door het verwijderen van de bescherming tegen de zon

Zonder bescherming tegen de zon wordt de lege collector zeer sterkt door 
zonlicht verhit.

► Pas na de inbedrijfstelling mag de af fabriek aangebrachte zonnescherm-
folie worden verwijderd.

7.8.1 Dakmontage

Bij de dakmontage worden de collectoren op rails vastgezet.

Het onderste afsluitprofiel van de collector ligt precies passend op de onderste 
horizontale rail en wordt vanaf daar door middel van de onderste bevestigings-
klemmen bevestigd. De bovenkant van de collector wordt door de bovenste be-
vestigingsklemmen bevestigd, die tegen de collector geschoven en vastge-
schroefd worden. De bovenste bevestigingsklemmen zijn handvast 180° 
gedraaid op de bovenste horizontale rail voorgemonteerd.

• momentsleutel SW 15

Ga als volgt te werk om de collectoren te monteren:

1

2
3

De collector plaatsen

1 Collector 3 Onderste bevestigingsklem (voor-
gemonteerd)

Gereedschap
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2 Montageset

ü De montageset op dak Plus is overeenkomstig de bijbehorende montage-
handleiding correct en volledig gemonteerd.

1. De collector (1) op de montageset (2) plaatsen.

2. De collector (1) in de onderste bevestigingsklemmen (3) laten glijden
De bevestigingsklemmen (3) moeten volledig rondom het afsluitprofiel van
de collector passen.

3. De collector op de montageset uitlijnen
De collector sluit op beiden kanten met de horizontale rails af.

1

2

180°

De collector bevestigen

4. De moer (1) van de bovenste bevestigingsklem tot uiteinde van de bout los-
draaien
Druk de bovenste bevestigingsklem (2) met de hand naar beneden, tot de
moer voldoende ver is losgedraaid.

5. De bovenste bevestigingsklem op de hoogte van de voorgemonteerde verti-
cale rail positioneren
De bovenste bevestigingsklemmen kunnen zijwaarts worden verschoven.

6. De bovenste bevestigingsklem 180° draaien.

7. De bovenste bevestigingsklem naar beneden drukken en de moer handvast
vastdraaien
De bovenste bevestigingsklemmen moeten volledig rondom het afsluitpro-
fiel van de collector en het profiel van de horizontale rail passen.

8. Draai de bovenste bevestigingsklem met een koppel van 16 Nm (moments-
leutel) (SW 15) vast.

9. Controleren of alle schroefverbindingen goed vastzitten.

10. Controleren of alle buissteunen goed vastzitten.

11. De riemlus verwijderen.

→ De collector is op de montageset gemonteerd.

7.8.2 De collector op de montageset hellingshoekcorrectie PLUS monteren

Met de montageset hellingshoekcorrectie PLUS kunnen vacuüm-buiscollecto-
ren snel en betrouwbaar op daken onder een lichte hoek worden gemonteerd.

De collectoren worden met behulp van driehoekige frames ca. 15° c.q. 25° rech-
ter op het dak dan de eigenlijke dakhelling geplaatst.

De driehoekige frames worden met behulp van dakhaken op de tengellatten 
verankerd, waarna de collectoren op de bevestigingsrails worden vastgezet.

• momentsleutel SW 13

Voorwaarde

Gereedschap
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Ga als volgt te werk om de collector op de montageset hellingshoekcorrectie 
PLUS te monteren:

3

1 2

6 5 4

De collector op de hellingshoekcorrectie PLUS monteren

1 Collector 4 Onderste stormklem (voorgemonteerd)

2 Bovenste bevestigingsklem (losjes voorgemon-
teerd)

5 Onderste bevestigingsklem (voorgemonteerd)

3 Bovenste stormklem (voorgemonteerd) 6 Driehoekig frame

ü De montageset is correct en volledig gemonteerd.
Nadere informatie daartoe vindt u in de montagehandleiding dakmontage-
set PLUS (TD-1047).

1. De onderkant van de collector (1) met de onderkant tussen de onderste
stormklem (4) en de onderste bevestigingsklem (5) rijgen.

2. De collector op het driehoekig frame (6) neerleggen en naar beneden tot in
de bevestigingsklem (5) laten glijden.

→ De onderste bevestigingsklemmen (5) moeten volledig rondom het af-
sluitprofiel van de collector passen.
Op de achterkant van de collector (1) moeten de stormklemmen (3) en
(4) achter de beide verdikking in het afsluit- en dekselprofiel zijn ingehan-
gen.

3. De collector zodanig op de driehoekige frames (6) uitlijnen, dat de overstek
aan beide kanten ongeveer even groot is.

4. De bovenste bevestigingsklem (2) over de verdikking naar beneden tegen
de collector schuiven.

5. Draai de moer van de bovenste bevestigingsklem (2) met een koppel van
16 Nm (momentsleutel) (SW 13) vast.

6. Controleren of alle schroefverbindingen goed vastzitten.

Voorwaarde
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7. Controleren of alle buizen goed vastzitten.

8. De riemlussen verwijderen.

→ De collector is op het montagesysteem gemonteerd.

7.8.3 De collector op de montageset plat dak/muur PLUS monteren

Met de montageset plat dak/muur PLUS kunnen vacuüm-buiscollectoren snel 
en betrouwbaar op platte daken of vrije oppervlakken gemonteerd worden. 
Daarbij worden de driehoekige frames op betonplaten verankerd of ter plaatse 
met het dak verbonden. De collectoren worden dan met bevestigingsklemmen 
op de montagerails vastgezet. 
Afhankelijk van de gewenste hellingshoek van de collector kunt u de driehoeki-
ge frames op een hellingshoek van 30°, 45° of 55° instellen.

Met de montageset muur PLUS kunnen vacuüm-buiscollectoren snel en be-
trouwbaar op muren gemonteerd worden. Daarbij worden de driehoekige 
frames rechtstreeks in de muur verankerd en de collectoren met bevestigings-
klemmen op de driehoekige frames vastgezet. 
Afhankelijk van de gewenste hellingshoek van de collector kunt u de driehoeki-
ge frames op een hellingshoek van 45° of 60° instellen.

• Momentsleutel SW 13

Ga als volgt te werk om de collector op de montageset plat dak/muur PLUS te 
monteren:

34 56

21

De collector op de montageset plat dak/muur PLUS monteren

1 Collector 4 Onderste stormklem (voorgemonteerd)

2 Bovenste bevestigingsklem (losjes voorgemon-
teerd)

5 Onderste bevestigingsklem (voorgemonteerd)

3 Bovenste stormklem (voorgemonteerd) 6 Driehoekig frame

Gereedschap
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ü De montageset is correct en volledig gemonteerd. Nadere informatie daar-
toe vindt u in de montagehandleiding montageset plat dak/muur PLUS
(TD-1050).

1. De onderkant van de collector (1) met de onderkant tussen de onderste
stormklem (4) en de onderste bevestigingsklem (5) rijgen.

2. De collector op het driehoekig frame (6) neerleggen en naar beneden tot in
de bevestigingsklem (5) laten glijden.

→ De onderste bevestigingsklemmen (5) moeten volledig rondom het af-
sluitprofiel van de collector passen.
Op de achterkant van de collector (1) moeten de stormklemmen (3) en
(4) achter de beide verdikking in het afsluit- en dekselprofiel zijn ingehan-
gen.

3. De collector zodanig op de driehoekige frames (6) uitlijnen, dat de overstek
aan beide kanten ongeveer even groot is.

4. De bovenste bevestigingsklem (2) over de verdikking naar beneden tegen
de collector schuiven.

5. Draai de moer van de bovenste bevestigingsklem (2) met een koppel van
16 Nm (momentsleutel) (SW 13) vast.

6. Controleren of alle schroefverbindingen goed vastzitten.

7. Controleren of alle buizen goed vastzitten.

8. De riemlussen verwijderen.

→ De collector is op het montagesysteem gemonteerd.

7.9 Aansluittechniek met klemringschroefverbindingen
Klemringschroefverbindingen zijn montagevriendelijk, temperatuur- en slijtage-
bestendig.

► Gebruik in de collectorkringloop bij voorkeur klemringschroefverbindingen.

AANWIJZING

Materiële schade bij het vastdraaien van de schroefverbindingen

Bij het vastdraaien van de schroefverbinding kan de buis torderen en breken.

► Altijd met een tweede steeksleutel tegenhouden.

Wanneer koperen buizen (zacht) worden gebruikt, moeten dienovereenkomsti-
ge steunhulzen worden gebruikt om een permanent dichte verbinding tot stand 
te brengen.

Onderstaand is de procedure voor de montage van een klemringschroefverbin-
ding op een aansluitleiding van koper weergegeven.

Voorwaarde
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0°

180° bis 
max. 270°

1

4

2 3

6

5

De klemringen aansluiten.

Ga als volgt te werk om de klemringen aan te sluiten:

1. De buis op de juiste lengte afzagen (1)
Bij klemringschroefverbindingen van 12 mm een insteekdiepte van
18,5 mm plannen.

2. De bramen aan de binnen- en buitenkant verwijderen (2).

3. Bij koperbuis (zacht) dienovereenkomstige steunhulzen in het uiteinde van
de buis plaatsen (3).

4. De buisuiteinden op krassen, verontreinigingen en vervormingen controle-
ren.

5. De juiste positie van de klemring op de fitting controleren.

6. De buis door de klemring tot aan de aanslag in de fitting schuiven (4).

7. De wartelmoer handvast vastdraaien (5).

8. Bij de eerste montage met 1/2 tot max. 3/4 omwentelingen (bijv. 180° tot
max. 270°) vastdraaien, daarbij met een tweede steeksleutel tegenhouden
(6).

9. Iedere keer nadat de schroefverbindingen zijn losgedraaid, moeten deze bij
hernieuwde montage opnieuw handvast aangedraaid en met de steeksleu-
tel 1/8 tot max. 1/4 omwenteling (bijv. 45° tot max. 90°) vastgedraaid wor-
den, waarbij met een tweede steeksleutel tegengehouden moet worden.

10. Na de montage de verbinding op lekkage controleren
Bij lekkages de verbindingen en de buis op beschadigingen controleren.
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8 Hydraulische installatie

8.1 Aan- en afvoerleiding op de collector
U kunt de aanvoer of de afvoer rechts of links aansluiten.

Aan beide kanten van de collector zit een geïntegreerde sensorhuls.

1 2 3

5 4

Montage aan- en afvoer

1 Schroefverbindingselement 4 Flexibele buis

2 Klemring 5 Wartelmoer

3 Wartelmoer

1 2 3

5 4

Montage aan- en afvoer

1 Schroefverbindingselement (2 
alternatieven: recht of 
90°-bocht)

4 Flexibele buis

2 Klemring 5 Wartelmoer

3 Wartelmoer

1. Leidingen met klemring en wartelmoer, 15 mm (schroefverbindingselement
(1) meegeleverd), aansluiten.
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2. Op de hete uitgang (aanvoer) van de collector de collectorsensor monteren.

3. De stromingsrichting in de zonne-energiekringloop controleren voordat de
spiraalslang wordt aangesloten.

4. De bijpassende overgangsstukken van de desbetreffende fabrikant gebrui-
ken, om dichte verbindingen met een ter plaatse aanwezige roestvast sta-
len spiraalleiding of spiraalbuis te kunnen maken
Gebruik, om lekkages uit te kunnen sluiten, geen overgangsstukken van an-
dere fabrikanten.

8.2 Aansluitset CPC SPEED installeren
De aansluitset CPC SPEED dient als flexibele aansluitverbinding tussen de col-
lector en de hoofd- c.q. verdeel- en verbindingsleiding. 
Wanneer de aansluitverbinding als een starre buis wordt uitgevoerd, moet u de 
aansluitset gebruiken.

Leveringsomvang

3

6

1

5

4

2

7

Leveringsomvang van de aansluitset

1 Klemringschroefverbinding 
(wartelmoer en klemring) 
15 mm

5 Steunhuls 15 mm

2 Spiraalslang (roestvast staal) 
15 mm

6 Steunhuls 12 mm

3 Isolatie 7 Veerstekker

4 Reductiering 15 × 12 mm

Let bij de installatie van de aansluitset op het onderstaande:

► bij het vast- en losdraaien van schroefverbindingen altijd met een steeksleu-
tel op het fittingelement tegenhouden

Aanwijzingen
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► De spiraalslang niet inkorten

► Eenvoudige dakdoorvoer van de roestvrijstalen spiraalleiding door een ven-
tilatiepan.

• Schroevendraaier SW 22, 24

Ga als volgt te werk om de aansluitset op de collector aan te sluiten:

ü De ventilatiepan is boven de collectoraansluiting gemonteerd.

2

1

4

3

1. De spiraalslang met isolatie (3) in de ventilatiepan (2) schuiven

2. De wartelmoer en klemring (1) losschroeven en als afval afvoeren
Let erop dat de wartelmoer en de klemring van het juiste uiteinde van de
spiraalslang worden verwijderd. Het uiteinde van de spiraalslang moet in de
richting van de collector (4) wijzen.

3. De isolatie in de richting van de opening van de ventilatiepan schuiven.

→ De spiraalslang is zichtbaar.

max. 90°

4. De veerstekker tussen 2 spiralen steken
De veerstekker voorkomt dat de isolatie over de klemringschroefverbinding
glijdt.

5. De schroefverbinding van de spiraalslang over de collectoraansluiting
schuiven en handvast vastdraaien.

Gereedschap

Voorwaarde
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0°
45° - max. 90°

6. De wartelmoer met de steeksleutel SW 24 vastdraaien (1/8 tot maximaal
1/4 omwenteling) en gelijktijdig met een tweede steeksleutel SW 22 tegen-
houden.

→ De spiraalslang met isolatie is op de collector bevestigd.

De schroefverbinding van de spiraalslang is geschikt voor de aansluiting van 
een starre buis met een diameter van 15 mm (afleveringstoestand). 
Wanneer u de spiraalslang op een starre buis met een diameter van 12 mm wilt 
aansluiten, moet u in plaats van de klemring het verloopstuk (wordt meegele-
verd) gebruiken.

Ga als volgt te werk om de spiraalslang met de verder verlopende starre hoofd- 
c.q. verdeel- en verbindingsleiding te verbinden:

1. de steunhuls in de leiding steken en de klemringschroefverbinding van de
spiraalslang over de leiding schuiven.

2. de wartelmoer met de steeksleutel SW 24 vastdraaien en gelijktijdig met
een tweede steeksleutel SW 22 tegenhouden
Belangrijk Wanneer de schroefverbinding de eerste keer wordt vastge-
draaid, moet de wartelmoer met 1/2 tot 3/4 omwenteling worden vastge-
draaid. Wanneer de schroefverbinding losgedraaid en weer opnieuw wordt
vastgedraaid, is een 1/8 tot maximaal 1/4 omwenteling voldoende.

Aanwijzing
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3. Alle klemringschroefverbindingen op lekkage controleren.

4. Alle veerstekkers verwijderen en de isolatie over de spiraalslang schuiven.

→ De aansluitset is volledig aangesloten.

8.3 De afsluitkraan monteren
Bij zonne-installaties met meerdere parallel geschakelde collectorstrengen 
moet u in elke collectorstreng een afsluitkraan monteren om de collectorstren-
gen afzonderlijk te kunnen afsluiten en doorspoelen. Monteer de afsluitkraan 
uitsluitend in de aanvoer.

Tijdens het gebruik is de afsluitkraan geopend.

Let bij de installatie van de afsluitkraan op het onderstaande:

• geen afsluiting tussen collector en expansievat aanwezig

• geen afsluiting tussen collector en veiligheidsklep aanwezig

• De afsluitkraan volledig warmte-isoleren
UV- en weersbestendige warmte-isolatie gebruiken.
Het aanbrengen van de isolatie is, naast de warmte-isolatie, ook als corro-
siebescherming absoluut noodzakelijk.

• Monteer de afsluitkraan uitsluitend in de voorloop.

• De afsluitkraan mag niet in de afvoer worden gemonteerd
Sluit de afsluitkraan niet rechtstreeks op de collector aan, maar pas na de
set spiraalslangen.

Basisvoorwaarden
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3

2

1 2

3

Onderdelenoverzicht

Pos.nummer Onderdeel Aantal

1 Afsluitkraan, temperatuurbestendig tot 400°C 1

2 Snijringen 15 mm 2

3 Wartelmoeren 2

Ga als volgt te werk om de afsluitkraan te monteren:

1. de afsluitkraan (1) met de snijringschroefverbinding (2, 3) in de voorloop
van de collector monteren
In elke voorloop van een collectorstreng een afsluitkraan monteren.

2. De snijringschroefverbindingen (2, 3) op lekkage controleren.

Wanneer u zachte koperen buizen gebruikt, moet u dienovereenkomstige steun-
hulzen gebruiken om een permanent dichte verbinding tot stand te brengen.

De steunhulzen worden niet meegeleverd.

8.4 Meer collectoren met de verbindingsset aansluiten
Met de verbindingsset kunt u meerdere collectoren met elkaar verbinden.

De verbindingsset bestaat uit onderstaande componenten:

2 3 411

Onderdelenoverzicht verbindingsset

Onderdelenoverzicht

Aanwijzing
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Pos.nummer Onderdeel Aantal

1 Afdekplaat 1

2 Borgvierkant met bout 1

3 Warmte-isolatie 1

4 Verbindingsstop 2

Voor de montage van de verbindingssets heeft u het volgende gereedschap no-
dig:

• schroevendraaier

• hamer

Ga als volgt te werk om de verbindingsset te monteren:

1. de tweede collector in positie brengen en uitlijnen
De collectoren die verbonden moeten worden, moeten nauwkeurig zijn uit-
gelijnd, zodat de voorloop- en afvoeraansluitingen op een lijn liggen.

3

1 2

de warmte-isolatie en afdekplaat monteren.

1 Afdekplaat 3 Lijmflap

2 Warmte-isolatie

2. De warmte-isolatie (2) van onderen naar boven over de schroefverbinding
schuiven en met de lijmflap (3) afsluiten.

3. De afdekplaat (1) erover heen schuiven.

4. De afdekplaat (1) steeds in de achterkant van de verzamelkast vastzetten.
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1

3 2

Het borgvierkant bevestigen.

1 Afdekplaat 3 Borgvierkant

2 Bout

5. Het borgvierkant (3) in het bevestigingsprofiel van de collectoren schuiven.

6. Het borgvierkant (3) met de bout (2) tegen de afdekplaat (1) schroeven.

2 134

De verbindingsstop monteren.

1 Collectorframeprofiel 3 Metalen pen

2 Originele stop 4 Verbindingsstop

7. De originele stoppen (2) rechts en links uit de collectorframeprofielen (1)
verwijderen.

8. De verbindingsstoppen (4) rechts en links in de collectorframeprofielen (1)
steken.
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9. De metalen pen (3) met de hamer in de zijkant in de verbindingsstop tikken.

8.5 Temperatuursensor aansluiten
Aan beide kanten van de collector zit een geïntegreerde sensorhuls.

Sluit de temperatuursensor altijd aan op de hete aanvoerkant.

1 1 2

Temperatuursensor aansluiten

1 Sensorhuls 2 Temperatuursensor

► Schuif de temperatuursensor tot aan de aanslag in de sensorhuls.

Aanwijzing
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9 Inbedrijfstelling
De eerste inbedrijfstelling mag uitsluitend door een gespecialiseerde installa-
teur worden uitgevoerd.

► Voer de meetwaarden in het daarvoor bedoelde rapport in.

9.1 Dichting controleren
Voer de druktest in het ideale geval met perslucht en lekdetectiespray of uitslui-
tend met Tyfocor LS uit.

Ga als volgt te werk om de dichtheid van de zonne-installatie te controleren:

1. de druktest overeenkomstig de geldende normen en richtlijnen op de instal-
latie uitvoeren.

2. controleer of de buizen en verbindingen, inclusief de hydraulische compo-
nenten van het zonnestation, de collector en de spoel- en vulkranen niet lek-
ken.

3. eventuele lekkages verhelpen en opnieuw controleren.

9.2 Voordruk van het expansievat instellen
De voordruk van alle expansivaten moeten voor het vullen van de installatie op 
een gewenste waarde worden ingesteld.

Om de gewenste waarden voor de voordruk te berekenen, moet eerst de stati-
sche hoogte worden bepaald. De statische hoogte is het hoogteverschil tussen 
het expansievat en het hoogste punt van de zonne-installatie.

Statische hoogte Voordruk Bedrijfsdruk

0 - 5 m 2,0 bar 2,5 bar

5 - 10 m 2,5 bar 3,0 bar

10 - 15 m 3,0 bar 3,5 bar

15 - 20 m 3,5 bar 4,0 bar

Om de werking van de zonne-installatie te kunnen garanderen moet het expan-
sievat voldoende groot zijn en moeten de drukken correct zijn ingesteld.

9.3 Zonne-energiekringloop spoelen, ontluchten en vullen
Door de zonneschermfolie op de collector kunt u de zonne-installatie ook vullen 
terwijl de zon schijnt.

Vul de zonne-installatie niet wanneer de collectoren kort daarvoor aan het zon-
licht blootgesteld waren of dat nog zijn.

1. Gebruik voor het spoelen en vullen van de zonne-installatie uitsluitend het 
antivriesmiddel Tyfocor LS. Let op; niet mengen met water!
Tyfocor LS neigt bij het spoelen tot de vorming van schuim en microlucht-
bellen. De vloeistof lijkt daardoor wat melkachtig.
Blijf net zolang spoelen tot het uit het systeem terugstromende Tyfocor LS 
helder is.
2. Vul de zonne-installatie met een door een motor aangedreven spoelpomp. 

De pomp moet bij 6 bar een minimale pompcapaciteit van 5 l/min hebben.

Wanneer delen van de zonne-installatie hardgesoldeerd zijn, moet de eerste 2 li-
ter van het antivriesmiddel in een aparte opvangbak worden opgevangen. Ver-
volgens moet het opgevangen antivriesmiddel correct als afval worden afge-
voerd.

Aanwijzing

Aanwijzing

Aanwijzing

Aanwijzing
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Ga als volgt te werk om de zonne-installatie te spoelen, ontluchten en vullen:

1. de afsluitschuif, doorstromingskranen, terugslagkleppen of zwaartekracht-
remmen volledig te openen.

2. de zonne-installatie m.b.v. vularmatuur met het antivriesmiddel Tyfocor LS
vullen

3. erop letten of het uit het systeem terugstromende Tyfocor LS helder is.

4. de zonne-installatie net zolang spoelen totdat er geen lucht meer uit de af-
tapkraan komt.

5. controleren of het systeem niet lekt en de werking van de veiligheidsvoor-
ziening controleren.

6. een druktest uitvoeren. Let daarbij op de toegestane bedrijfsdruk
De druk mag gedurende een half uur niet dalen.
Controleer de installatie tijdens de druktest op lekkages. Ook de kleinste
lekkages moeten worden verholpen.

7. De zonne-installatie nogmaals controleren om luchtresten compleet te ver-
wijderen.

Er kan lucht in de leiding naar het expansievat zitten.

Ga als volgt te werk om het expansievat luchtvrij te krijgen:

1. de bedrijfsdruk tot de maximaal toegestane bedrijfsdruk laten stijgen.

2. de aftapkraan snel openen.

→ De lucht wordt uit het expansievat gespoeld.

3. dit net zolang herhalen tot er geen lucht meer uit het expansievat ontsnapt.

4. de zonne-energiekringloop zowel in de verpomprichting als tegen de ver-
pomprichting in spoelen.

5. de zonne-installatie op de desbetreffende bedrijfsdruk instellen, zie hoofd-
stuk „Voordruk van het expansievat instellen [56]“

6. de vularmatuur sluiten

7. de afsluitschuif, doorstromingskranen, terugslagkleppen of zwaartekracht-
remmen in de bedrijfsstand zetten.

Wanneer u gebruik maakt van een automatische ventilatie, moeten de voorge-
schakelde afsluitkranen worden gesloten.

De afsluitkranen voorkomen dat ventilatoren bij stoomvorming thermische on-
herstelbaar worden beschadigd.

Wij adviseren om SpiroVent AutoClose als luchtafscheider te gebruiken.

Bij parallelschakelingen van de collectoren moeten alle collectorstrengen afzon-
derlijk worden doorgespoeld.

Ga als volgt te werk:

1. de afsluitkraan van de door te spoelen collectorstreng openen.

2. de afsluitkranen van alle resterende collectorstrengen sluiten.

→ de collectorstrengen worden doorgespoeld.

3. De afsluitkranen na het spoelen weer openen.

Aanwijzing

Aanwijzing
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9.4 De flow instellen
U kunt de specifieke flow in de collector afhankelijk van de toepassing en de 
grootte van het collectorveld van ca. 0,25 l/m²min tot ca. 1 l/m²min variëren. De 
nominale volumestroom bedraagt 0,4 l/m²min. Vermenigvuldig de gewenste 
specifieke flow met het geïnstalleerde oppervlak van de collectoren.

• De flow mag niet lager zijn dan 0,25 l/m²min.

• De stromingssnelheid in de buizen mag niet lager zijn dan 0,4 m/s, zie
hoofdstuk 6.2 „Diameter van de stijgbuizen [30]“.

• Deze opgaven gelden ook bij een toerentalregeling. Verhoog het toerental
net zo lang tot de minimale waarden worden bereikt en leg dit toerental
vast als ondergrens.

Stel de flow m.b.v. de keuze van het pompniveau eerst globaal in. Stel dan de 
fijninstelling op het flowregelventiel in.

9.5 Inbedrijfstelling voltooien
Om een storingsvrije inbedrijfstelling te kunnen garanderen moeten onder-
staande stappen worden uitgevoerd:

• de vorstbescherming en pH-waarde van het warmtedragermedium Tyfocor
LS m.b.v. een geschikte antivriestester en pH-teststrookje controleren.

• de elektrische aansluitingen controleren.

– de stekkerverbindingen en leidingdoorvoeren op goed vastzitten con-
troleren.

– de leidingen op beschadigingen controleren.

• de regeling in bedrijf stellen en de schakelfunctie controleren.

• De circulatiepomp en flowmeter controleren
Wanneer de minimale flow van de installatie niet op de flowmeter kan wor-
den afgelezen, moet u eventueel een flowmeter met passende schaalver-
deling monteren en/of de pompcapaciteit in de constante drukwerking op
de hoogste stand instellen.

• De zonneschermfolie op de collector verwijderen.

9.6 De installatie na de inbedrijfstelling controleren
Om de veilige werking van de installatie te kunnen garanderen moet deze na 2 
tot 4 weken na de inbedrijfstelling nogmaals worden gecontroleerd.

Controleer de installatiedruk en de werking van de installatie. Wanneer de in-
stallatie niet vrij is van lucht c.q. luchtbellen, moet de installatie worden doorge-
spoeld.

Aanwijzingen

Aanwijzing
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10 Onderhoud
De installatie moet eenmaal per jaar worden onderhouden, voor zover geen an-
dere intervallen zijn aangegeven.

LET OP

Brandwonden door hete oppervlakken en onderdelen

Afzonderlijke oppervlakken en onderdelen worden tijdens de werking erg heet.

► Draag veiligheidshandschoenen

10.1 Bedrijfsdruk controleren
De bedrijfsdruk van de installatie kan door drukverval dalen.

Oorzaken voor drukverval kunnen zijn:

• lekkages

• afblazen van het veiligheidsventiel

• onvoldoende voordruk in het expansievat

• bij installatie met SpiroVent AutoClose: defect membraan in het expansie-
vat
Controleer het membraan. Wanneer het membraan defect is moet deze of
het complete expansievat worden vervangen.

Ga als volgt te werk om de bedrijfsdruk te controleren:

1. de bedrijfsdruk vergelijken met de ingestelde waarden c.q. met de oor-
spronkelijke ingestelde waarden uit het inbedrijfstellingsrapport vergelijken.

2. wanneer de bedrijfsdruk niet met de waarden van het inbedrijfsstellingsrap-
port overeenkomen, moet de voordruk in het expansievat worden
gecontroleerd
Dek hiervoor de collectoren volledig af en laat ze afkoelen. sluit het kapven-
tiel op het expansievat aan. tap het beginvolume af. controleer de voordruk
en stel deze evt. opnieuw in.

3. de bedrijfsdruk evt. door bijvullen van het warmtedragermedium weer op de
ingestelde waarde instellen.

10.2 Pompen, kranen/ventielen en zwaartekrachtremmen 
controleren
Door de vlekkeloze werking van pompen, kranen/ventielen en zwaartekracht-
remmen wordt de doorstroming van de zonne-installatie veiliggesteld.

1. Controleer of pompen, kranen/ventielen en zwaartekrachtremmen volledig
functioneel zijn.

2. Controleer of de veiligheidsvoorzieningen volledig functioneel zijn.

10.3 Vorstbescherming zonne-energievloeistof controleren
Controleer de vorstbescherming van de zonne-energievloeistof als volgt:

1. voor elke winter de vorstbescherming met een antivriestester controleren.

2. evt. de vorstbescherming weer herstellen door de zonne-energievloeistof te
vervangen.

3. uitsluitend onverdunde Tyfocor LS bijvullen.

4. evt. bij invallend zonlicht de collectoren m.b.v. herbruikbare zonnescherm-
zeilen (toebehoren) afdekken.
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10.4 Corrosiebescherming controleren
Controleer de corrosiebescherming van de zonne-energievloeistof als volgt:

1. corrosiebescherming met pH-meetstripje controleren.

2. de zonne-energievloeistof volledig vervangen wanneer de pH-waarde < 8 is.

10.5 Collectoren en aansluitverbindingen controleren
Let bij de visuele controle van de collectoren en de aansluitverbindingen op het 
onderstaande:

• collectoren op beschadigingen controleren
Defecte buizen kunt u herkennen aan de zilverkleurige opdamping aan de
voet van de buizen doordat de binnendringende lucht in een witte laag is
veranderd.

• evt. beschadigde buizen vervangen.

• de aansluitverbindingen op lekkages controleren.
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11 Rapport/checklist
Rapport

Eerste inbedrijfstelling Flow bij de eerste inbedrijfstelling (l/min)

Waarde: --------------------------------------------------------------------------

Op: --------------------------------------------------------------------------

Door: --------------------------------------------------------------------------

Onderhoud Onderhoud Onderhoud Onderhoud Onderhoud Onderhoud Onderhoud

Op:

Door:

Checklist voor onderhoud

Functie Vorstbeveili-
ging

PH-waarde Vuldruk Veiligheidsvoorzieningen Flow

Op:

Op:

Op:

Op:

Op:



12 Reparatie

62 TDNL1044 V 3.2 10/2019

12 Reparatie

12.1 buizen vervangen

LET OP

Snijwonden door glassplinters en scherpe kanten

Vacuümbuizen bestaan uit breekbaar glas. Onderdelen van de collector heb-
ben scherpe metalen randen.

► Draag veiligheidshandschoenen

► Draag een veiligheidsbril

WAARSCHUWING

Brandwonden door hete oppervlakken en onderdelen

U-buis, warmtegeleideplaat en de binnenkant van de vacuümbuizen worden
bij de inwerking van zonlicht erg heet.

► Draag veiligheidshandschoenen

► Draag een veiligheidsbril

U kunt beschadigde vacuümbuizen afzonderlijk vervangen. De zonne-installatie 
kan tijdens de reparatie in bedrijf blijven.

Defecte buizen kunt u herkennen aan de zilverkleurige opdamping aan de voet 
van de buizen doordat binnendringende lucht in een witte laag is veranderd.

12.1.1 Gebroken buizen verwijderen

Om een gebroken buis uit de collector te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

1. glasscherven voorzichtig verwijderen, daarbij de CPC-spiegel niet beschadi-
gen

2. glasresten verwijderen uit de verzamelkast

3. buishouder verwijderen

12.1.2 Defecte buizen verwijderen

AANWIJZING

Bij schade aan de collectorbuizen deze vervangen.

Wanneer een collectoroppervlak met dan 20° wordt gebogen kan het register 
onherstelbaar worden beschadigd.

► Het register maximaal 20° naar boven buigen.

Aanwijzing
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Ga als volgt te werk om een defecte buis te verwijderen:

1

2

1
2

de buissteunen ontlasten

1 Buizen 2 Spiegelplaat

1. defecte buizen (1) naar boven toe in de verzamelkast schuiven
De buizen kunnen enkele millimeters in de verzamelkast worden gescho-
ven.

2. het spiegelsegment (2), dat onder de defecte buis ligt tot aan de aanslag in
de richting van de verzamelkast schuiven.

→ de buissteun is ontlast.

2 m
m

1

2

de buissteun verwijderen.

3. de buissteun (1) ca. 2 mm in de richting van de verzamelkast schuiven.
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4. de vergrendelingslip (2) optillen
Hevel de vergrendelingslip voorzichtig met een platte schroevendraaier van
bovenaf uit de vergrendeling. Daarvoor moet u een platte schroevendraaier
vanaf de voorkant in de spleet tussen de buissteun en het collectorprofiel
rechts of links van de vergrendelingslip steken.

5. de buissteun (1) naar beneden trekken.

6. de buissteun naar boven toe uitnemen en van de buis trekken.

1

de buis verwijderen.

7. defecte buizen (1) iets optillen
Til de buizen maximaal 20° ten opzichte van het collectoroppervlak op.

8. defecte buizen (1) uit de verzamelkast trekken
Draai de buizen daarbij lichtjes.

9. defecte buizen (1) in een rechte lijn naar benden trekken
Wanneer de weg naar beneden is geblokkeerd, kunt u de buizen maxi-
maal 20° ten opzichte van het collectoroppervlak optillen.
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12.1.3 Nieuwe buis plaatsen

Ga als volgt te werk om de nieuwe buizen aan te brengen:

3

1
2

buizen plaatsen.

1 Siliconen ring 3 Buizen

2 Verzamelkast

1. controleer of de siliconen ring (1) in de verzamelkast (2) correct is aange-
bracht.

2. glassplinters, die op de siliconen ring of daarachter in de verzamelkast lig-
gen, verwijderen.

3. het bovenste uiteinde van de buis insmeren met glijpasta of zeep.

→ de buis (3) glijdt gemakkelijke door de siliconen ring (1).

4. de buis (3) in een rechte lijn naar boven toe in de richting van de verzamel-
kast schuiven.

5. de buis (3) door de siliconen ring (1) in de verzamelkast schuiven (2)
Daarbij de buis iets verdraaien.

clic
k

de buissteun monteren.
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6. de buissteun op de buis steken.

7. de buissteun in uitsparing op het onderste frameprofiel plaatsen.

8. de buissteun naar boven toe in de richting van de verzamelkast schuiven
totdat deze hoorbaar vergrendeld.

1

de buis uitlijnen

9. de buis uitlijnen
Erop letten dat de afstandhouders (1) goed zijn geplaatst, zie de afbeelding.

10. controleer of de buissteun goed vastzit.

11. controleer of de buis correct is uitgelijnd.

12.2 Spiegelplaat vervangen
Wanneer een spiegelplaat van de collector is beschadigd, moet u de spiegel-
plaat vervangen.

Maak alle buizen boven de beschadigde spiegelplaat los. Maak bovendien links 
en recht van een buis los.

Ga als volgt te werk om de spiegelplaat te vervangen:

1

2

1
2

de buissteun ontlasten

1 Buizen 2 Spiegelplaat

Aanwijzing
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1. de buis (1) naar boven toe in de verzamelkast schuiven
De buis kan enkele millimeters in de verzamelkast worden geschoven.

2. het spiegelsegment (2) tot aan de aanslag in de richting van de verzamel-
kast schuiven.

→ de buissteun is ontlast.

2 m
m

1

2

de buissteun verwijderen.

3. de buissteun (1) ca. 2 mm in de richting van de verzamelkast schuiven.

4. de vergrendelingslip (2) optillen
Hevel de vergrendelingslip voorzichtig met een platte schroevendraaier
naar boven toe uit de vergrendeling. Daarvoor moet u een platte schroeven-
draaier vanaf de voorkant in de spleet tussen de buissteun en het collector-
profiel rechts of links van de vergrendelingslip steken.

5. de buissteun (1) naar beneden trekken.

6. de buissteun naar boven toe uitnemen en van de buis trekken.

1

2

3

de spiegelplaat naar buiten trekken.

1 Buizen 3 Spiegelplaat
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2 Lat

7. de spiegelplaat (3) naar onderen toe uittrekken.

1

2

3

de spiegelplaat inschuiven

1 Buizen 3 Spiegelplaat

2 Lat

8. de nieuwe spiegelplaat (3) met de gleuven naar boven toe onder de buis (1)
schuiven en boven op de verzamelkast vastklemmen.

clic
k

de buissteun monteren.

► de buissteun opnieuw aanzetten en laten vergrendelen.

→ De spiegelplaat (3) is weer vastgeklemd.

12.2.1 Aantal spiegelplaten per collectortype

In onderstaande tabel wordt het aantal spiegelplaten voor de verschillende col-
lectortypen aangegeven.

Benaming SolCol CPC SolCol CPC XL

CPC 6 CPC 12 CPC 18 CPC 6 CPC 12

Spiegelplaat CPC, 3-voudig, 
voor 3 buizen, aluminium

2 stuks 4 stuks 6 stuks 2 stuks 4 stuks
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13 Recyclage
Apparaat, accessoires en transportverpakkingen bestaan merendeels uit recy-
clebare grondstoffen.

U kunt apparaat, accessoires en transportverpakkingen voor afvalverwerking in-
leveren bij inzamelingspunten.

► Volg de geldende landelijke voorschriften.

13.1 Recyclage van de verpakking
Transportverpakking wordt verwijderd door uw installateur.

13.2 Recyclage van het apparaat
Het apparaat en accessoires zijn geen huisvuil.

► Zorg dat oude apparaten en eventuele accessoires volgens voorgeschreven
afvalverwerking worden verwerkt.

► Volg de geldende landelijke voorschriften.

13.3 Antivriesmiddel afvoeren
Het antivriesmiddel moet met inachtneming van de plaatselijke voorschriften 
worden afgevoerd.

► Antivriesmiddel en besmette verpakkingen bij een geschikt depot of een ge-
schikte verbrandingsinstallatie inleveren.
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14.2 SolCol CPC 6/12/18

CPC 6 CPC 12 CPC 18

Aantal vacuümbuizen Aant. 6 12 18

Collectoropbrengstklass
e (50°C/75°C) (Solergy)

AA/AA AA/AA AA/AA

Collectoropbrengst (50°C Würzburg) kWh/jaar 665 1.330 1.998

Collectorvermogen per module 1) W 606 1.212 1.821

Collectorvermogen per module 2) W 644 1.287 1.933

Productgegevens conform de EU-richtlijn 811/2013 en 812/2013 (ERP-relevante gegevens) m.b.t. referentievlak

Asol collector-referentievlak (bruto) m2 1,16 2,29 3,42

η0 optisch rendement 0,56 0,56 0,57

ηcol collectorrendement % 52 53 53

a1 lineaire warmtedoorlatingscoëfficiënt W/(m2 K) 0,65 0,65 0,66

a2 kwadratische warmtedoorlatingsco-
efficiënt

W/(m2 K2) 0,004 0,004 0,004

IAM correctiefactor invalshoek 0,99 0,99 0,99

Overige productgegevens

Bruto oppervlak m2 1,16 2,29 3,42

Rastermaat (lengte x breedte x hoogte) m 1,64 x 0,71 x 0,10 1,64 x 1,40 x 0,10 1,64 x 2,09 x 0,10

Inhoud van de collector l 0,87 1,73 2,60

Gewicht( leeg) kg 17,4 32,7 48,0

Bedrijfsoverdruk, max. toegestaan bar 10 10 10

Stilstandstemperatuur, max. °C 301 301 301

Aansluitwijdte, klemschroefverbinding mm 15 15 15

Sensorhuls mm 6 6 6

Kleur (aluminium randprofielen, geano-
diseerd)

aluminiumgrijs

Kleur (kunststof onderdelen) Zwart

Bestendigheid tegen hagel conform ISO 
9806

mm 35

Controles en keuringen ISO 9806 Solar Keymark

DIN CERTCO-registernummer 011-7S2971 R

1) bij 1.000 W/m2 en een temperatuurverschil van 40 K tussen de gemiddelde
collectortemperatuur en de omgevingstemperatuur

TAL
Durchstreichen
Nicht beantragt

AVR
Notiz
deshalb streichen. 
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2) bij 1.000 W/m2 en een temperatuurverschil van 0 K tussen de gemiddelde 
collectortemperatuur en de omgevingstemperatuur

14.3 SolCol CPC 6/12 XL

CPC 6 XL CPC 12 XL

Aantal vacuümbuizen Aant. 6 12

Collectoropbrengstklasse (50°C/75°C) (Solergy) AA/AA AA/AA

Collectoropbrengst (50°C Würzburg) kWh/jaar 859 1.713

Collectorvermogen per module 1) W 783 1.561

Collectorvermogen per module 2) W 831 1.656

Productgegevens conform de EU-richtlijn 811/2013 en 812/2013 (ERP-relevante gegevens) m.b.t. referentievlak

Asol collector-referentievlak (bruto) m2 1,45 2,87

η0 optisch rendement 0,57 0,58

ηcol collectorrendement % 54 54

a1 lineaire warmtedoorlatingscoëfficiënt W/(m2 K) 0,67 0,67

a2 kwadratische warmtedoorlatingscoëfficiënt W/(m2 K2) 0,004 0,004

IAM correctiefactor invalshoek 0,99 0,99

Overige productgegevens

Bruto oppervlak m2 1,45 2,87

Rastermaat (lengte x breedte x hoogte) m 2,06 x 0,71 x 0,10 2,06 x 1,40 x 0,10

Inhoud van de collector l 1,06 2,11

Gewicht( leeg) kg 21,1 39,9

Bedrijfsoverdruk, max. toegestaan bar 10 10

Stilstandstemperatuur, max. °C 301 301

Aansluitwijdte, klemschroefverbinding mm 15 15

Sensorhuls mm 6 6

Kleur (aluminium randprofielen, gepoedercoat) RAL 7015

Kleur (kunststof onderdelen) Zwart

Bestendigheid tegen hagel conform ISO 9806 mm 35

Controles en keuringen ISO 9806 Solar Keymark

DIN CERTCO-registernummer 011-7S2971 R

TAL
Durchstreichen

TAL
Durchstreichen

AVR
Notiz
streichen

AVR
Notiz
streichen
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1) bij 1.000 W/m2 en een temperatuurverschil van 40 K tussen de gemiddelde 
collectortemperatuur en de omgevingstemperatuur

2) bij 1.000 W/m2 en een temperatuurverschil van 0 K tussen de gemiddelde 
collectortemperatuur en de omgevingstemperatuur

TAL
Durchstreichen

AVR
Notiz
entfällt
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15 Veiligheidsdatablad antivriesmiddel
Het meest actuele veiligheidsdatablad voor het antivriesmiddel staat op: 

https://www.tyfo.de/product/tyfocor-ls/ of op onze website 

www.solcol.nl.

LET OP; ANTIEVRIESMIDDEL NOOIT MENGEN MET WATER!
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator: TYFOCOR® LS®

Fertigmischung, Kälteschutz -28 °C 
 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von de-  
 nen abgeraten wird 
 

Relevante identifizierte  Wärmeträgerflüssigkeit für thermische Solaranlagen
Verwendungen: 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Firma: TYFOROP Chemie GmbH, Anton-Rée-Weg 7, D-20537 Hamburg 
Telefon/Fax: Tel.: +49 (0)40 20 94 97 0, Fax: +49 (0)40 20 94 97 20 
E-Mail: msds@tyfo.de (E-Mail-Adresse der für SDB verantwortlichen Person) 
1.4. Notfrufnummer: Tel.: +49 (0)551-19240 Giftinformationszentrum-Nord (GIZ-Nord) 

 ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Ӏ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Das Produkt ist nicht einstufungspflichtig.
2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.
2.3. Sonstige Gefahren:   Keine bekannt.

 ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 
Chemische Charakterisierung: Wässrige Lösung von Propan-1,2-diol (Propylenglykol) mit Inhibitoren. 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

Ӏ 

Der Volltext der Abkürzungen ist in Abschnitt 16 aufgeführt. 

 ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Schutz der Ersthelfer:  Für Erstversorger sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforder- 

      lich. 
 

Nach Einatmen:  Bei Inhalation an die frische Luft bringen. Bei Auftreten von Symptomen 
 ärztliche Betreuung aufsuchen.

Nach Hautkontakt:  Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen. Bei Auftreten von Sympto- 
     men ärztliche Betreuung aufsuchen. 
 

Nach Augenkontakt:  Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fliessendem Was- 
     ser gründlich ausspülen. Bei Auftreten einer andauernden Reizung 

 ärztliche Betreuung aufsuchen. 
Nach Verschlucken:  Mund gründlich mit Wasser ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. 

 Bei Auftreten von Symptomen ärztliche Betreuung aufsuchen. 
4.2. Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine bekannt.

SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006         Überarbeitet am 01.05.2017

Version: 3.1, ID-Nr.: 2600-01_DE-DE Seite 1/7 

Stoff / REACH-Regis-
triernummer  

Gehalt CAS-Nummer EG-Nummer INDEX-Nummer Einstufung ge- 
mäß CLP  

1,1’-Iminodipropan-2-ol 
01-2119475444-34

> 1 % -
< 3 %

110-97-4 203-820-9 603-083-00-7  Eye Irrit. 2, H319 
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 ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen - Fortsetzung 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Behandlung:  Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein 

spezifisches Antidot bekannt. 

 ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel   
Geeignete Löschmittel:  Wassersprühstrahl.  Alkoholbeständiger  Schaum.  Trockenlöschmittel. 

Kohlendioxid (CO2).  
Ungeeignete Löschmittel:  keine bekannt.  
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Besondere Gefahren bei  Kontakt mit Verbrennungsprodukten kann gesundheitsgefährdend sein.
der Brandbekämpfung: 
Gefährliche Verbrennungsprodukte: Kohlenstoffoxide. Stickoxide (NOx).
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung  

 Besondere Schutzaus- Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Per-  
 rüstung:  sönliche Schutzausrüstung verwenden.
 

 Spezifische Lösch- Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Zur Kühlung geschlos- 
 methoden:  sener Behälter Wassersprühstrahl einsetzen. Unbeschädigte Behälter  

aus dem Brandbereich entfernen, wenn dies sicher ist. 

 ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwenden- 
 de Verfahren  
 

Personenbezogene Vor-  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Empfehlungen zur sicheren
sichtsmaßnahmen:   Handhabung und zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies oh- 

  ne Gefahr möglich ist. Ausbreitung über große Flächen verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). 
Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen. Wenn größere Mengen verschütteten Materials 
nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden.  
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren: Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen. Bei großflächiger Verschmutzung 

mit Gräben oder anderen Eindämmungsmaßnahmen weitere Verbrei- 

      tung des Stoffes verhindern. Wenn Material aus den Gräben abgepumpt 
werden kann, dieses in geeigneten Behältern lagern. Restliches Mate-  

      rial aus der verschmutzten Zone mit geeignetem Bindemittel beseitigen.  
Lokale oder nationale Richtlinien können für Freisetzung und Entsorgung  
des Stoffes gelten, ebenso für die bei der Beseitigung von freigesetztem 
Material verwendeten Stoffe und Gegenstände. Man muß ermitteln, wel-  

      che dieser Richtlinien anzuwenden sind. Abschnitt 13 und 15 liefern In- 
       formationen bezüglich bestimmter lokaler oder nationaler Vorschriften.  

6.4. Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitte 7, 8, 11, 12 und 13. 

 ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  
Technische Maßnahmen:  Siehe technische Maßnahmen im Abschnitt 8. 
Lokale Belüftung/Volllüftung: Nur mit ausreichender Belüftung verwenden. 
Hinweise zum sicheren  Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind
Umgang: zu beachten. Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen/unkontrollier- 

      tem Eintrag in die Umwelt sollten getroffen werden. 
 

Hinweise zum Brand-  Beachtung  der  allgemeinen  Regeln  des  vorbeugenden  betrieblichen  
und Explosionsschutz: Brandschutzes.
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 ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung - Fortsetzung

Hygienemaßnahmen: Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Beschmutzte Kleidung vor 
Wiedergebrauch waschen.  

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten   
 Anforderung an Lager-  Behälter dicht geschlossen an einem kühlen, trockenen und gut belüf- 
  räume und Behälter:   teten Ort aufbewahren. In Übereinstimmung mit den besonderen natio- 

l netfirhcsroV nehcilzteseg nelan  agern. Lagerklasse (TRGS 510): 12 - 
 .netiekgissülF erabnnerb thciN

 Zusammenlagerungs-  Nicht zusammen mit starken Oxidationsmitteln lagern. Von Nahrungs- 
  hinweise:    mitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
 

7.3. Spezifische Endanwendungen
 Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemäß Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genann- 
 ten Hinweise zu beachten. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 
Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz 
Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.  
DNEL-Werte - Angaben für Inhaltsstoff Propan-1,2-diol 

DNEL-Werte - Angaben für Inhaltsstoff 1,1’-Iminodipropan-2-ol 

PNEC-Werte - Angaben für Inhaltsstoff Propan-1,2-diol 

PNEC-Werte - Angaben für Inhaltsstoff 1,1’-Iminodipropan-2-ol 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 Technische Schutz- Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räu-
 maßnahmen: men. Expositionskonzentrationen am Arbeitsplatz minimieren.
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Augenschutz:    Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille, z.B. EN 166). 

 Handschutz:      Chemikalienbeständige  Schutzhandschuhe  (EN 374). Material:  Butyl- 
       kautschuk. Schutzindex: 2. Durchbruchzeit: >30 min. Handschuhdicke: 

0.7 mm. Material: Nitrilkautschuk. Schutzindex: 2. Durchbruchzeit: >30 
min. Handschuhdicke: 0.4 mm. Anmerkungen: Chemikalienschutzhand- 

      schuhe  sind  in  ihrer  Ausführung  in  Abhängigkeit von Gefahrstoffkon- 
    zentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird 

Anwendungs-
bereich

Expositions-
wege 

Mögliche Gesundheitsschäden Wert

Arbeitnehmer 
Arbeitnehmer 
Verbraucher 
Verbraucher 

Einatmen 
Einatmen 
Einatmen 
Einatmen 

Langzeit - lokale Effekte 
Langzeit - systemische Effekte 
Langzeit - lokale Effekte 
Langzeit - systemische Effekte 

10 mg/m3 

168 mg/m3 
10 mg/m3 

50 mg/m3 

Anwendungs-
bereich

Expositions-
wege 

Mögliche Gesundheitsschäden Wert

Arbeitnehmer 
Arbeitnehmer 
Verbraucher 
Verbraucher 

Einatmen 
Hautkontakt 
Einatmen 
Hautkontakt 

Langzeit - systemische Effekte 
Langzeit - systemische Effekte 
Langzeit - systemische Effekte 
Langzeit - systemische Effekte 

16 mg/m3 

12.5 mg/kg Körpergewicht/Tag 
3.9 mg/m3 

6.3 mg/kg Körpergewicht/Tag 
Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische Effekte  1.3 mg/kg Körpergewicht/Tag 

 Süß- 
 wasser 

Meer-
wasser 

Wasser (intermittie-
rende Freisetzung)

Süßwasser-
sediment

Meeres-
sediment

Boden Abwasser- 
kläranlage

 0.2777 mg/l 0.02777 mg/l 2.777 mg/l 2.19 mg/kg 0.219 mg/kg 0.275 mg/kg 15000 mg/l 

 Süß- 
 wasser 

Meer-
wasser 

Wasser (intermittie-
rende Freisetzung)

Süßwasser-
sediment

Meeres-
sediment

Boden Abwasser- 
kläranlage

 260 mg/l 26 mg/l 183 mg/l 572 mg/kg 57.2 mg/kg 50 mg/kg 20000 mg/l 
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 ABSCHNITT 8: Begrenzung u. Überwachung d. Exposition/Persönliche Schutzausr. - Fortsetzung

empfohlen, die Beständigkeit der o.g. Schutzhandschuhe für spezielle  
Anwendungen mit dem Hersteller abzuklären. Vor den Pausen und bei 
Arbeitsende Hände waschen.   

Haut- und Körperschutz: Nach Kontakt Hautflächen gründlich waschen. 
 Atemschutz:   Atemschutz verwenden, außer wenn geeignete lokale Abgasableitung 

vorhanden ist oder eine Expositionsbeurteilung zeigt, dass die Exposi- 
      tion im Rahmen der einschlägigen Richtlinien liegt.  

Filtertyp: Typ Partikel (P).  

 ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aussehen:  flüssig. 
Farbe: rot-fluoreszierend. 
Geruch: schwach. 
Geruchsschwelle:  Keine Daten verfügbar. 
pH-Wert (20 °C): 9.0 - 10.5. (ASTM D 1287)
Eisflockenpunkt:  ca. -25 °C. (ASTM D 1177) 
Kälteschutz: ca. -28 °C. (berechnet) 
Erstarrungstemperatur: ca. -31 °C.  (DIN ISO 3016) 
Siedebeginn/Siedebereich:  >100 °C. (ASTM D 1120) 
Flammpunkt: entfällt. (DIN EN 22719, ISO 2719) 
Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verfügbar.
Entzündbarkeit (fest, gasförmig): nicht anwendbar. 
Obere Explosionsgrenze: 12.6 Vol.-%. (Angabe für Propylenglykol) 
Untere Explosionsgrenze:  2.6 Vol.-%. (Angabe für Propylenglykol) 
Dampfdruck (20 °C): ca. 20 hPa. (berechnet) 
Dampfdichte:  Keine Daten verfügbar.
Dichte (20 °C): ca. 1.034 g/cm3. (DIN 51757) 
Löslichkeit:  Wasserlöslichkeit: löslich.
Verteilungskoeffizient n-Octanol/H2O: log Pow (20.5 °C): -1.07. (Angabe für Propylenglykol) 
Selbstentzündungstemperatur: Keine Daten verfügbar. 
Zersetzungstemperatur:  Keine Daten verfügbar.  
Viskosität (kinematisch, 20 °C): ca. 5.0 mm2/s. (DIN 51562) 
Explosive Eigenschaften:  nicht explosionsgefährlich. 
Oxidierende Eigenschaften:  nicht oxidierend. 
9.2. Sonstige Angaben: Keine weiteren Angaben. 

 ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität: Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für La-  
      gerung und Umgang beachtet werden. Metallkorrosion: Wirkt nicht kor- 
      rosiv auf Metalle. 
 

10.2. Chemische Stabilität: Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und 
Umgang beachtet werden. 

 10.3. Möglichkeit gefähr-  Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für La- 
 licher Reaktionen:   gerung und Umgang beachtet werden. 
 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen: Keine zu vermeidenden Bedingungen zu erwarten.
10.5.UnverträglicheMaterialien: Zu vermeidende Stoffe: starke Oxidationsmittel.
10.6. Gefährliche Zerset-  Keine  gefährlichen  Zersetzungsprodukte,  wenn  die  Vorschriften/Hin-

 zungsprodukte:   weise für Lagerung und Umgang beachtet werden. 
 

 ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 Angaben zu wahrschein- Einatmen. Hautkontakt. Verschlucken. Augenkontakt. 

lichen Expositionswegen: 
Akute Toxizität:   Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Angaben für Inhaltsstoff 1,1’-Iminodipropan-2-ol: Akute orale Toxizität:
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 ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben - Fortsetzung 

LD50 (Ratte): >2000 mg/kg, Methode: OECD-Prüfrichtlinie 401. Akute 
inhalative Toxizität: LC0 (Maus): >2069 mg/m3, Expositionszeit: 3 Stun-  

       den,  Testatmosphäre:  Staub,  Nebel.  Akute  dermale  Toxizität:  LD50 
(Kaninchen): 8000 mg/kg. 

Ätz-/Reizwirkung   Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 
auf die Haut:   Angaben für Inhaltsstoff 1,1’-Iminodipropan-2-ol:  keine  Hautreizung  

(Kaninchen), Methode: OECD-Prüfrichtlinie 404. 
Schwere Augenschä-  Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 
digung/Reizung:   Angaben für Inhaltsstoff 1,1’-Iminodipropan-2-ol: augenreizend, reversi- 

      bel innerhalb 21 Tagen (Kaninchen), Methode: OECD-Prüfrichtlinie 405. 
 

Sensibilisierung der  Sensibilisierung  durch Hautkontakt: Nicht klassifiziert nach den vorlie- 
 Haut/Atemwege:   genden Informationen. Sensibilisierung durch Einatmen: Nicht klassifi- 
      ziert nach den vorliegenden Informationen. 

    Angaben für Inhaltsstoff 1,1’-Iminodipropan-2-ol: Hautkontakt: nicht sen-  
      sibilisierend (Meerschweinchen, Bühler-Test), Methode: OECD-Pr. 406. 
 

Keimzell-Mutagenität:  Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 
Angaben für Inhaltsstoff 1,1’-Iminodipropan-2-ol:  Gentoxizität  in  vitro: 
nicht mutagen. Tests: 1. Bakterien, AMES-Test, Methode: OECD-Prüf- 

      richtlinie 471, 2. Chromosomenaberrationstest in vitro, Methode: OECD- 
      Prüfrichtlinie 473, 3. In-Vitro-Genmutationstest an Säugetierzellen, Me- 
      thode: OECD-Prüfrichtlinie 476. 
 

Karzinogenität:  Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 
   Angaben für Inhaltsstoff 1,1’-Iminodipropan-2-ol: nicht karzinogen (Rat- 

      te), Applikationsweg: Verschlucken, Expositionszeit: 94 Wochen.  
 

Reproduktionstoxizität:  Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 
    Angaben für Inhaltsstoff 1,1’-Iminodipropan-2-ol: Wirkung auf die Frucht- 

      barkeit: negativ (Ratte, Ein-Generationen-Studie zur Reproduktionsto- 
      xizität), Applikationsweg: Verschlucken. Effekte auf die  Fötusentwick- 
      lung: negativ (Ratte, embryo-fötale Entwicklung), Applikationsweg: Ver- 
       schlucken, Methode: OECD-Prüfrichtlinie 414. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizi- Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
tät (einmalige Exposition): 
Spezifische Zielorgan-Toxizi- Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
tät (wiederholte Exposition): 
Aspirationstoxizität:  Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

 ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität  
 Angaben für Inhaltsstoff 1,1’-Iminodipropan-2-ol 

12.2. Persistenz und Angaben  für  Inhaltsstoff 1,1’-Iminodipropan-2-ol:  Biologische  Abbau- 
Abbaubarkeit: barkeit: Biologischer Abbau: 94 % (28 d), Methode: OECD-Prüfrichtlinie 

301. Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.
12.3. Bioakkumulations-  Angaben für Inhaltsstoff 1,1’-Iminodipropan-2-ol: Verteilungskoeffizient
potential:   n-Octanol/H20: log Pow: -0.88.
12.4. Mobilität im Boden:  Keine Daten verfügbar.
12.5. Ergebnisse der PBT- Das Produkt enthält keinen Stoff, der die PBT-Kriterien (persistent/bio- 
und vPvB-Beurteilung: akkumulativ/toxisch) oder die vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr bio-

Toxizität gegenüber Wert / Expositionszeit Spezies

Fischen LC50: 1466 mg/l / 96 h Brachydanio rerio (Zebrabärbling) 
Methode: OECD-Prüfrichtlinie 203 

Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 

EC50: 277.7 mg/l / 48 h Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 

Algen EC50: 339 mg/l / 72 h 
NOEC: 125 mg/l / 72 h 

Desmodesmus subspicatus (Grünalge) 
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 ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben - Fortsetzung 

akkumulativ) erfüllt.  
12.6. Andere schädliche Wirkungen: Keine Daten verfügbar. 
12.7. Sonstige Angaben:  Keine weiteren Angaben. 

 ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung 
Produkt:  Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften beseitigen. 

Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern 
nicht produkt- sondern anwendungsbezogen. Abfalllschlüsselnummern  
sollen vom Verbraucher,  möglichst in Absprache mit den Abfallentsor- 

      gungsbehörden, ausgestellt werden.  
 

Verunreinigte Verpackung: Wie das Produkt entsorgen.  Leere Behälter  einer  anerkannten  Abfall- 
      entsorgungsanlage zuführen. 

 ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 u. gemäß IBC-Code
Nicht bewertet. 

 ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 

Sonstige Vorschriften 
 Keine weiteren Angaben. 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung für das Produkt wurde nicht durchgeführt. 

 ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Ӏ Volltext der in den Abschnitten 2 und 3 verwendeten Abkürzungen der Einstufungen und H-Sätze
Eye Irrit. 2 Augenreizung, Kategorie 2 

ADR/
RID

ADN IMDG IATA/
ICAO

    
- -- - remmuN-NU .1.41

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung - - - - 
- -- - nessalknerhafegtropsnarT .3.41
- -- - eppurgsgnukcapreV .4.41
- -- - nerhafegtlewmU .5.41

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender - - - - 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 

Gesetzliche Grundlage Bemerkung / Bewertung 

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien  

Nicht anwendbar 

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders be-
sorgniserregenden Stoffe (Artikel 59) 

Nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht
führen 

Nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe Nicht anwendbar 

Seveso III - Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments u. des Rates
zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen

Nicht anwendbar 

Wassergefährdungsklasse (WGK, Anhang 4 der VwVwS, (Deutschland)) 1 - Schwach wasser- 
gefährdend 
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TYFOROP Sicherheitsdatenblatt Version: 3.1, ID-Nr.: 2600-01_DE-DE Überarbeitet am 01.05.2017 
Produkt: TYFOCOR® LS®    Seite 7/7  

 ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben - Fortsetzung 

 H319 Verursacht schwere Augenreizung 
Ӏ Weitere im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen in alphabetischer Reihenfolge
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefähr- 
      licher Güter auf Binnenwasserstraßen

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefähr- 
       licher Güter auf der Straße 
 ASTM American Society for Testing and Materials 

CAS-Nummer Chemical-Abstracts-Service-Nummer 
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur Einstufung, Kennzeichnung und Ver- 

      packung chemischer Stoffe und Gemische 
DIN Deutsche Institut für Normung/Deutsche Industrienorm 
DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 
EC50  Mittlere wirksame (effektive) Konzentration 
EG-Nummer EINECS-Nr. (Altstoffinventar) oder ELINCS-Nr. (Neustoffliste) 
IATA Internationaler Luftverkehrsverband 
IBC International Bulk Chemicals 
ICAO Internationale zivile Luftverkehrsorganisation 
IMDG Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
INDEX-Nummer Identifizierungscode für Gefahrstoffe, Anhang VI der VO (EG) Nr. 

1272/2008 
ISO International Organisation for Standardisation/International Standard 
LC0  Schwellenkonzentration, bei keine Schadwirkung auftritt 
LC50 Mittlere tödliche (letale) Konzentration 
LD50 Mittlere tödliche (letale) Dosis 
MARPOL Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung 

durch Schiffe 
NOEC Höchste Dosis ohne schädigende Wirkung 
OECD Internat. Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 
REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung 

und Beschränkung chemischer Stoffe 
RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter  
TRGS 510 Technische Regel für Gefahrstoffe „Lagerung von Gefahrstoffen in orts- 

      beweglichen Behältern“ 
VwVwS Allgemeine  Verwaltungsvorschrift  zum  Wasserhaushaltsgesetz  über  die 

Einstufung  wassergefährdender  Stoffe  in  Wassergefährdungsklassen - 
Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe 

Weitere Informationen 
Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Sicherheitsdatenblattes verwendet wurden: Interne 
technische Daten, Daten aus den SDB der Inhaltsstoffe, Suchergebnisse des OECD eChem-Portals und  
der Europäischen Chemikalienagentur [ECHA]. 
 

Datum der Überarbeitung:  01.05.2017 
Datum der letzten Ausgabe:  01.06.2015 
Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangegangenen Ausgabe hin.

 Die in diesem Sicherheitsdatenblatt (SDB) enthaltenenen Informationen sind nach bestem Wissen und Ge- 
 wissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Infor-  
 mationen dienen lediglich als Richtlinie für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, 
 Transport,  Entsorgung und  Freisetzung und stellen keine  Gewährleistung oder Qualitätsspezifikation dar.  

Die vorliegenden  Informationen beziehen sich nur auf das oben in diesem SDB  bezeichnete Produkt und  
gelten nicht bei Verwendung des im SDB angegebenen Produktes in Kombination mit anderen Stoffen/Pro- 

 dukten oder in anderen Verfahren, sofern nicht anders im Text angegeben. Anwender des Produktes soll- 
 ten die Informationen und Empfehlungen im konkreten Einzelfall der vorgesehenen Handhabung, Verwen- 
 dung,  Verarbeitung und Lagerung, einschließlich  gegebenenfalls einer  Beurteilung der  Angemessenheit  

des im SDB bezeichneten Produktes im Endprodukt des Anwenders, überprüfen. 



16 Certificaten van Solar Keymark

TDNL1044 V 3.2 10/2019 81

16 Certificaat van Solar Keymark
Overige certificaten op te vragen bij SolCol
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17 Overzicht van reserveonderdelen

17.1 SolCol CPC 6/12/18 en SolCol CPC 6/12 XL

2

3

4

5

10

9

8

6

7

1

Overzicht van reserveonderdelen

SolCol CPC 
6/12/18

SolCol CPC 
6/12

Positie Benaming VE Bestelnr. Bestelnr.

1 Deksel voor verzamelkast CPC 6 1 08-9113 08-9110

1 Deksel voor verzamelkast CPC 6, CPC 6 XL, met 
schroeven

1 08-08146) 08-08112)

1 Deksel voor verzamelkast CPC 12 1 08-9125 08-9122

1 Deksel voor verzamelkast CPC 12, CPC 12 XL, met 
schroeven

1 08-08157) 08-08124)

1 Deksel voor verzamelkast CPC 18 1 08-9139 --

1 Deksel voor verzamelkast CPC 18, met schroeven 1 08-08165) --

2 Rechte schroefverbinding, 15 mm, MS 1 08-6059 88-6059

3 Schroeven, 3,5 x 16, roestvast staal 6 08-9238 08-9238

4 Rubberen doppen voor zijprofiel rechts, TPE 90 1 08-0886 08-0886

5 Afdichtring van buisrubber zwart, EPDM 55 1 88-9001 88-9001

6 Buissteun zwart, PBT 40 (tot 12/14) 1 88-8001 88-8001

6 Buissteun (vanaf 01/15) 1 08-0999 08-0999

6 Set buissteunen (1 x 88-8001 en 1 x 08-0999) 1 08-1061 08-1061

7 Spiegelplaat CPC, 3-voudig, voor 3 buizen, aluminium 1 88-2011 --
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SolCol CPC 
6/12/18

SolCol CPC 
6/12

Positie Benaming VE Bestelnr. Bestelnr.

7 Spiegelplaat CPC XL, 3-voudig, voor 3 buizen, aluminium 1 -- 88-2013

8 Vacuümbuizen, l = 1.500 mm, boriumsilicaatglas 
in een tegen stoten en vallen beveiligde verpakking

1 88-1042 --

8 Vacuümbuis, l = 1.500 mm, boriumsilicaatglas 6 08-1036 --

8 Vacuümbuis, l = 1.500 mm, boriumsilicaatglas 12 08-1037

8 Vacuümbuis, l = 1.500 mm, boriumsilicaatglas 18 08-1916

8 Vacuümbuizen, l = 1.920 mm, boriumsilicaatglas 
in een tegen stoten en vallen beveiligde verpakking

1 -- 88-1040

8 Vacuümbuis, l = 1.920 mm, boriumsilicaatglas 6 -- 08-1040

8 Vacuümbuis, l = 1.920 mm, boriumsilicaatglas 12 -- 08-1041

8 Vacuümbuis, l = 1.920 mm, boriumsilicaatglas 18 -- 08-1918

9 Set reserveonderdelen voor warmtegeleideplaat CPC, 
aluminium

1 88-2522 --

9 Set reserveonderdelen voor warmtegeleideplaat CPC XL, 
aluminium

1 -- 88-2520

10 Rubberen doppen voor zijprofiel links, TPE 90 1 08-0885 08-0885

niet afge-
beeld

Haakse schroefverbinding, 90°C, 15 mm, MS 1 08-6064 08-6064

niet afge-
beeld

Reductie 15x12 mm, voor klemringschroefverbinding, 
MS

1 08-9209 08-9209

niet afge-
beeld

Steunhuls 12 mm, MS 1 08-6046 08-6046

niet afge-
beeld

Steunhuls 15 mm, MS 1 08-6047 08-6047
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18 Voorbeelden hydraulische installaties

18.1 Symbolen

Gebruikte symbolen

Veiligheidsklep Pomp

Afsluitinrichting (kraan, schuiver...) Expansievat

Terugslagklep Verwarmingscircuit

Opvangreservoir Debietklep

Luchtafscheider Manometer

Voorafsluiter Hulpvat
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18.2 Hydraulische schema's
Hydraulisch schema van drinkwaterboiler

47
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8

Hydraulisch schema van drinkwaterboiler

1 Collector 8 Terugslagklep

2 Manometer 9 Zonne-pomp

3 Veiligheidsklep 10 Debietmeter

4 Voorafsluiter expansievat 11 Luchtafscheider

5 Expansievat 12 Vularmatuur

6 Opvangreservoir 13 Zwaartekrachtlus

7 Afsluitschuif 14 Drinkwaterboiler
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Hydraulisch schema combiboiler
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Hydraulisch schema combiboiler

1 Collector 10 Zonne-pomp

2 Manometer 11 Debietmeter

3 Veiligheidsklep 12 Luchtafscheider

4 Hulpvat 13 Vularmatuur

5 Voorafsluiter expansievat 14 Zwaartekrachtlus

6 Expansievat 15 Combibuffer

7 Opvangreservoir 16 Verwarmingscircuit

8 Afsluitschuif 17 Warmtetoestel

9 Terugslagklep
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