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Componenten

1

Er zijn 2 soorten zonneboilers: met intern en met extern TerugLoopVat (TLV).
7
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TLV INTERN

TLV EXTERN

1. Collector
Zet zonlicht op in warmte.
2. Zonneboiler
Slaat het opgewarmde water op.
3. Terugloopvat (intern of extern)
Buffer met glycol om circulatie te kunnen opstarten.
Tijdens de circulatie verzamelt de lucht zich in het terugloopvat.
4. Spiraal
Geeft warmte af aan het water.
5. Circulatiepomp
Zorgt voor circulatie van de glycol in het zonneboiler circuit (=primair circuit)
6. Regelaar
Regelt de circulatiepomp (starten/stoppen/snelheid regelen)
7. Sensor collector
8. Sensor boiler (onderaan)
9. Sensor boiler (bovenaan)
10. Overdrukventiel
11. Opvul/aflaatkraan
Hier wordt vulstation met glycol op aangesloten.
12. Niveaukraan
Als er bij het vullen voldoende glycol in de zonneboiler zit, loopt hier glycol uit (zie verder).
13. Beluchtingskraan
Hier ontsnapt lucht tijdens het opvullen.
14. Sanitair koud water
15. Veiligheidsgroep
Beveiligt boiler tegen overdruk als deze opwarmt. Verhindert dat warm water terugstroomt.
16. Mengkraan (thermostatisch)
17. Sanitair voorverwarmd water (gaat naar de naverwarming)
18. Sanitair warm water (gaat naar de aftappunten)
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2 Werking
2
OPSTART (VULLEN)

3
CIRCULATIE

4
STOP (TERUGLOOP)

OPVOERHOOGTE

INTERN TLV

1
STILSTAND

LUCHT

TERUGLOOPNIVEAU

LUCHT

GLYCOL

EXTERN TLV

LUCHT
TERUGLOOPVAT

OPVOERHOOGTE

START

TERUGLOOPVAT

STOP

TERUGLOOPVAT

TERUGLOOPVAT

LUCHT

TERUGLOOPNIVEAU
GLYCOL

STOP

START

1 - STILSTAND
Glycol onder terugloopniveau.
Lucht boven terugloopniveau.
Lucht in de collectoren beschermt de zonneboiler tegen oververhitting.
Terugloopniveau = niveau tot waar de glycol komt bij stilstand van de zonneboiler

DALEND

3 - CIRCULATIE
De pomp circuleert de glycol om warmte van de collector naar
de boiler te brengen. De spiraal onder het terugloopvat geeft de
warmte af.
Door hevelwerking kan de pomp trager draaien:
De dalende glycol (collector -> terugloopvat)
helpt de stijgende glycol stijgen (pomp -> collector).

STIJGEND

2 - OPSTART (VULLEN)
De pomp zuigt glycol aan uit het terugloopvat en duwt deze door de collector naar het terugloopvat.
Lucht verzamelt in het terugloopvat.
De pomp draait op vol vermogen om de circulatie op te starten.

HEVELWERKING

COMMUNICERENDE

4 - STOP (TERUGLOOP)
VATEN
De pomp stopt.
Glycol loopt door de zwaartekracht naar beneden (terugloopvat).
Lucht in het terugloopvat stijgt naar boven (via het luchtgat).
Na een tijd zit er enkel nog glycol onder en lucht boven het terugloopniveau.
Door communicerende vaten staat de glycol in de leiding boven de pomp even hoog als in het
terugloopvat.
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3 Mono/multi zonneboiler
De zonneboiler verwarmt water zoveel mogelijk met de zon. Als het nodig is, verwarmt de
naverwarming het water verder tot het warm genoeg is. Naverwarmen is vooral nodig in de winter en
minder of niet in de zomer.
Er zijn 2 soorten zonneboilers:

Mono zonneboiler

WARM

VOORVERWARMD
WATER

o

WARM
WATER

MONO

Naverwarming gebeurt BUITEN de zonneboiler.
Koude water komt eerst in de zonneboiler en
wordt hier (voor)verwarmd.
Na de zonneboiler komt de naverwarming die het
water verder verwarmt.
Deze naverwarmer is meestal een doorstromer
(op gas) of een 2e boiler (die verwarmd wordt
door een warmtepomp, gas-, stookolie-,
pelletketel of met elektriciteit)

KOUD WATER

o
o
o

o

ZONNEBOILER
+
NAVERWARMING

WATER

NAVERWARMING

ZONNEBOILER
KOUD WATER

o
o

Multi zonneboiler

NAVERWARMING

DUO

Water wordt verwarmd in 1 boiler
(zonneboiler + naverwarming).
Koude water komt onderaan binnen
en wordt hier door de zon verwarmd.
Het bovenste deel van de boiler
wordt door de naverwarming op
temperatuur gehouden.
Doordat warm water stijgt, vullen
zonneboiler en naverwarming elkaar
automatisch aan en kan er maximaal
met de zon worden verwarmd.
Bij voldoende zon, zal de
naverwarming niet moeten werken.

4 Mengkraan

Het beschermt ook doorstromers op gas die
zorgen voor de naverwarming. Door kunststof
componenten aan hun ingang, verdragen deze
toestellen water van max. 60°C.
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MENGKRAAN
T

ZONNEBOILER

De zonneboiler verwarmt water tot 85°C. Bij
deze temperatuur verbrandt de huid heel snel.
De mengkraan beperkt dit risico door het water
af te mengen tot 60°C. Dit verkleint het risico op
verbranden.

85°C

60°C
12°C
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5 Terugloop = afschot!
NOOIT OPLOPEND!
MINIMUM HELLING
2 à 5 cm/m
GEEN ZWANEHALZEN!

GEEN ZWANEHALZEN!
OOK NIET NA TERUGLOOPVAT
LUCHTZAKKEN BLOKKEREN TERUGLOOP

-

Collector BOVEN de boiler. Zoniet is terugloop onmogelijk.
Primaire leidingen VOLLEDIG in AFSCHOT van collector naar de boiler.
GEEN horizontale, oplopende stukken of zwanenhalzen in de leidingen!
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6 Dimensionering
6.1 Collectoren - overzicht
Collector
Wunder ALS 2512
Thermic 25.1/25.2/H ALS Drain
Thermic 40.1/40.2 ALS Drain

Opp. bruto [m²]
2,5
2,5
4,0

Opp. apertuur [m²]
2,23
2,24
3,8

Inbouw/opbouw
Opbouw
Inbouw
Inbouw

6.2 Boilers - overzicht
Boiler
Mono RVS Lapesa 120
Mono RVS iTLV 120
Multi RVS iTLV 275
Multi RVS iTLV 400
iTLV = intern TerugLoopVat

Volume (bruto) [l]
120
120
275
400

Volume (sanitair) [l]
97
102
240
364

Volume iTLV [l]
30
18,8
24,1
24,1

6.3 Verbruik Sanitair Warm Water (SWW) vs. zonneboiler
Aantal
personen
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6

Verbruik
Klein
Gemiddeld
Groot
Klein
Gemiddeld
Groot
Klein
Gemiddeld
Groot
Klein
Gemiddeld
Groot
Klein
Gemiddeld
Groot

Mono
120
120
120
120
120
275
120
275
275
275
275
400
400
400
400

Boilerkeuze
Multi CV Multi Elek
275
275
275
275
275
275
275
275
275
400
275
400
275
275
275
400
400
275
400
275
400
400
275
400
400
400
-

6.4 Zonneboiler vs. collector(en)
Boiler
120
275
400

Optie 1
1x 2,5 m²
2x 2,5 m²
3x 2,5 m²

Collector
Optie 2
1x 4,0 m²
2x 4,0 m²

Optie 3
4x 2,5 m²

Let op
Om een premie van de netbeheerder te kunnen krijgen (in 2014) is het belangrijk dat er altijd
minimum 40 liter boilervolume per m² apertuur is.
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max. 7 m
max. 10 m

OPVOERHOOGTE

L2
L1

Min. 30 cm

OPVOERHOOGTE
max. 7 m
max. 10 m

L1

Min. 30 cm

L2

6.5 Pomp(en)

TERUGLOOPNIVEAU

TERUGLOOPNIVEAU

6.5.1 Opvoerhoogte
Dit is het hoogteverschil tussen de bovenkant van de collector en het terugloopniveau.
Deze hoogte bepaalt hoe sterk de pomp moet zijn.

6.5.2 Pomp(en)
De pomp moet bij het opstarten de glycol tot over het hoogste punt kunnen duwen.
Maximum opvoerhoogte (tot 9 m² apertuur)
1 pomp
7m
2 pompen
10 m
De opvoerhoogte is begrensd tot 10 m. Grotere opvoerhoogtes verhogen het risico op cavitatie aan de
uitgang van de collector. De dalende hevelkolom zou hier een vacuüm maken aan de uitgang van de
collector. Deze opvoerhoogtes van de pomp houden rekening met weerstand van de collectoren,
(bochten, koppelingen en kranen, de leidingen en het gebruik van glycol.
De pomp wordt zo laag mogelijk gemonteerd, minstens 20 cm onder het terugloopniveau.
De leidingen zijn hard koper 13/15 (of groter wanneer het nodig is).
Als de circulatie (en de hevelwerking is opgestart), kan de pomp teruggeschakeld worden.
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max. 7 m
max. 10 m

OPVOERHOOGTE

L2
L1

Min. 30 cm

OPVOERHOOGTE
max. 7 m
max. 10 m

L1

Min. 30 cm

L2

6.6 TerugLoopVat (TLV)

TERUGLOOPNIVEAU

TERUGLOOPNIVEAU

In het terugloopvat loopt de glycol uit de collectoren en leidingen na het stoppen van de pomp. Bij het
opstarten van de zonneboiler, vult de pomp de lege collector en leidingen opnieuw met glycol uit het
terugloopvat.
In stilstand zit er glycol en lucht in het terugloopvat. De lucht dient om de expansie door
temperatuurverschillen op te vangen.
Er zijn 2 soorten TLV:
1) intern TLV (iTLV)
ingebouwd in de boiler
2) extern TLV (eTLV)
een extern TLV wordt geïnstalleerd als
o de boiler geen intern TLV heeft of als
o de opvoerhoogte te groot is voor de pomp(en)
De grootte van het terugloopvat wordt bepaald door
- Volume van de leidingen in de collector(en)
- Volume in de leidingen BOVEN het terugloopniveau (L1 + L2 op het schema)

Boiler
Mono RVS iTLV 120
Multi RVS iTLV 275
Multi RVS iTLV 400

extern TerugLoopVat
15 liter
15 liter
15 liter
35 liter
35 liter
35 liter
35 liter
35 liter
35 liter

intern TerugLoopVat (iTLV)
Collector
2,5 m²
2x 2,5 m² of 4,0 m²
3x 2,5 m²

Max leidinglengte enkel
(Cu15x1)
25 m
25 m
25 m

extern TerugLoopVat (eTLV)
Collector
1x 2,5 m²
2x 2,5 m²
3x Wunder ALS 2512

Max leidinglengte enkel
20 m (Cu15x1)
10 m (Cu15x1)
10 m (Cu15x1)

3x Thermic ALS 25.x
4x Wunder ALS 2512
5x Wunder ALS 2512
6x Wunder ALS 2512
7x Wunder ALS 2512
8x Wunder ALS 2512

35 m (Cu15x1)
35 m (Cu15x1)
20 m (Cu22x1)
20 m (Cu22x1)
15 m (Cu22x1)
15 m (Cu22x1)
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7 Montage collectoren
7.1 PANNEN dakmontage
Let op: de minimum dakhelling moet 30° zijn om waterdicht te kunnen zijn.

7.1.1 Montage – STAP 1: Voorbereiding van het dakvlak
-

-

neem de nodige dakpannen weg op
de plaats waar de collector moet
gemonteerd worden
meet juist op waar de
dakdoorvoeren komen;
zaag ook een stuk panlat weg op de
plaats waar later de gaten komen.

7.1.2 Montage – STAP 2: Loodslab plaatsen
1. plaats de loodslab op 140 tot 160 mm
boven de panlat
2. gebruik een waterpas
3. bevestig de loodslab op de kepers met
schroeven Ø 5 x 80
4. plaats de bevestigingsplaatjes
5. boor de nodige doorvoeren Ø80 mm
door het onderdak en de isolatie (voor
afmetingen zie tekening collector)
6. breng een rug met siliconendichting
aan boven de gemaakte doorvoeren.
Dit dient om condens en kleine
waterlekken af te leiden zodat de
dakdoorvoeren zelf waterdicht
blijven.

7.1.3 Montage – STAP 3: Collectorsensor
De collectorsensor wordt op de achterzijde van de absorberplaat
gemonteerd tijdens de productiefase . Zie figuur 3.2.3: zicht
achterzijde collector op boring Ø 80 mm  montage collectorsensor
(isolatie is weggelaten voor beter zicht).
Controleer dat de collectorsensor goed is gemonteerd vooraleer de
collector te plaatsen.
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7.1.4 Montage – STAP 4: Collector plaatsen
7. Plaats de collector(en) in de daarvoor
voorziene klampjes

8. Controleer dat de gemaakte openingen
overeenkomen met de juiste locatie van de
wateraansluitingen (zicht langs onderkant dak).

7.1.5 Montage – STAP 5: Bovengoot plaatsen
9. Plaats de bovengoot.
10. Licht de collector enkele centimeter omhoog
zodat de bovengoot onder de afdeklijst schuift.
11. Leg de collector vast door middel van de
bevestigingsplaatjes. Let op dat de kop van de
houtschroef verzonken ligt. Gebruik
houtschroeven Ø 5 x 30 mm.

7.1.6 Montage – STAP 6: Zijgoten plaatsen
12. rechtse zijgoot onder de afdeklijst van het
zijprofiel schuiven (met het uitgesneden
hoekje naar onder)
13. vervolgens zijgoot onder de bovengoot
schuiven
14. idem voor de linkse zijgoot
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7.1.7 Montage – STAP 7: Dakpannen aanpassen en plaatsen
•
•

•

plaats de dakpannen
rondom de collector;
Slijp de dakpannen bij tot
vlak tegen de grote golving
in de goot  deze golving
is de overgang tussen goot
en dakpannen.
gootje niet platslaan of
verstoppen; indien nodig
het nokje van de dakpan
verwijderen en de dakpan
met schroef of draad
bevestigen  deze
opstaande rand is de
waterdichting en mag
nooit plat geduwd worden

•

•
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werk alle dakpannen
aan, zowel rechts,
links, bovenaan, en, …
klop het lood aan
zodat het aan de
dakpannen aansluit.
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7.2 LEIEN dakmontage
7.2.1 Montage – STAP 1: Collectorpositie vastleggen en extra rij leien plaatsen
1. houd rekening met de leidingdoorvoeren
(zie detailtekening). Neem de nodige
stukken panlat weg!
2. houd ruimte vrij voor de loodslab
3. vrije ruimte = collectorbreedte + 60 tot
100 mm

7.2.2 Montage – STAP 2: Loodslab plaatsen
1. Plaats de loodslab vlak boven de rij
onvolledige leien.
2. Gebruik en waterpas!
3. Schroef de loodslab vast met behulp van
schroeven Ø5 x 80.
4. Boor de nodige doorvoeren met een
klokboor Ø80.
5. leg leien aan weerszijden van de
loodslab!
6. breng een rug met siliconendichting aan
boven de gemaakte doorvoeren. Dit dient
om condens en kleine waterlekken af te
leiden zodat de dakdoorvoeren zelf
waterdicht blijven.
•
•

Let op dat de dakhelling groter is dan 30°.
op het onderdak wordt een V-vormige rug met siliconendichting gespoten. Het doel
hiervan is om te beletten dat condens en kleine waterlekken omgeleid worden en
niet in de dakdoorvoeren stromen.

7.2.3 Montage – STAP 3: collector plaatsen

Figuur 4.b

Figuur 4.a
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Figuur 4.c
1. Plaats de collector in de klampjes op de loodslab! (zie figuur 4a)
2. Controleer aan de binnenzijde van het dak dat de openingen
van de aansluitingen overeen komen (figuur 4b).
3. Licht de collector even op en schuif de bovengoot onder de
afdeklijst (figuur 4c)
4. Laat de bovengoot los liggen.
5. Schroef de collector vast met de bijgeleverde montageplaatjes!
(zie figuur 4d)
Figuur 4.d

7.2.4 Montage – STAP 4: zijgoten plaatsen
1. Plaats de zijgoot bovenop de loodslab.
2. Knip het eerste hoekstuk bij totdat de goot
even lang wordt als de leien.
3. Bevestig het hoekstuk met een nageltje in de
panlat.

4. Plaats de leien over het hoekstuk, tot…
5. op 30 tot 50 mm van de rand van de
collector.

7.2.5 Montage – STAP 5: zijkanten afwerken
1. Zinken zijstuk plaatsen,
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2. Leien aanwerken!
3. Vervolgens opnieuw een zijgoot plaatsen en
leien aanwerken, totdat men boven is

7.2.6 Montage – STAP 6: bovengoot afwerken
1. Laatste zijgoot onder en achter de bovengoot
schuiven.

2. Werk de leien aan tot op 30 tot 50 mm van
de rand van de collector.
3. Snij een hoekje uit een lei en leg deze rond
de collector.
4. Klop het randje van de bovengoot zonodig
een beetje plat, om de leien goed in het vlak
van de bovengoot te leggen.
5. Plaats de leien doorlopend boven de collector.
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7.3 PLAT dakmontage
7.3.1 1x Wunder ALS 2512

7.3.2 2x Wunder ALS 2512
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7.3.3 3x Wunder ALS 2512

•
•

Leg Roofing of EPDM strips onder de ballastblokken.
Let op: roofing en EPDM mogen NIET tesamen worden gebruikt.
Plaats nooit roofing strips op een EPDM-dakbedekking of omgekeerd.
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7.4 Sensorkabels verlengen
Verleng de sensorkabel met
- LiYY 2x0,75 mm²
- SVV 2x0,8 mm²
Max. 30 m.
Gebruik soldeerhulzen + krimpkous (zie hieronder)
Let op:
• Gebruik GEEN lusterklemmen.
Deze komen vaak los, roesten of geven op termijn slecht contact. Dit zorgt voor moeilijke
herstelling omdat de plaats van de verlenging meestal moeilijk/niet meer bereikbaar is.
•

Zorg dat kabels NERGENS rechtstreeks contact maken met de leidingen of absorberplaat in
de collector! Deze worden heet en beschadigen de kabel. Let op ook op voor scherpe randen.

•

Zorg voor een RESERVELENGTE van de kabel bij/onder de collector. Bij herstellingen kan de
collector zo gemakkelijk van het dak worden getild. Of kan de sensor worden vervangen zonder
dat de bestaande kabel te kort is.

2. krimpkous over verbonden
draadjes schuiven en opkrimpen
met warme lucht

1. verbindingen maken
– zie hieronder
2. twee draden
over 5 mm
ontstrippen

3. één draad in juiste
positie brengen en rode
ring met vlam krimpen.
Niet verbranden!
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8 Primaire leidingen (= collector – boiler)
8.1 Aandachtspunten
NOOIT OPLOPEND!
MINIMUM HELLING
2 à 5 cm/m
GEEN ZWANEHALZEN!

GEEN ZWANEHALZEN!
OOK NIET NA TERUGLOOPVAT
LUCHTZAKKEN BLOKKEREN TERUGLOOP

-

Collector BOVEN de boiler.

-

Primaire leidingen VOLLEDIG in AFSCHOT van collector naar de boiler.
GEEN horizontale, oplopende stukken of zwanenhalzen in de leidingen!

-

LEIDINGTYPE
o Hard koper gebruiken: Cu15
Tot 10m² collectoroppervlak gebruik koperbuis met diameter 15mm.
Voor grotere installaties raadpleeg IZEN.

-

-

o

GEEN alpex, staal of galvanisé leidingen gebruiken.
Deze kunnen NIET tegen de hoge temperaturen of glycol.

o

GEEN RVS flexibele leidingen gebruiken in horizontale trajecten.
Deze kunnen niet in afschot gelegd worden.
In verticale trajecten zoveel mogelijk vermijden.
Hevelwerking werkt minder goed.

KOPPELINGEN
Bestand tegen hoge temperaturen!
Door stoomvorming net na het teruglopen, kunnen leidingen tot aan de boiler kort heet worden.
o

KNELkoppelingen. Deze zijn bestand tegen hoge temperaturen.

o

PERSkoppelingen. Enkel hoge temperatuur versies gebruiken.

BOCHTEN plooien met plooitang.
GEEN korte knieën gebruiken. Nodig voor vlotte leegloop.
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8.2 Leidingisolatie
-

Voor het vastmaken van buis over buis schuiven.
Zo moet hij niet overlangs worden doorgesneden.

-

Bestand tegen hoge temperaturen (110°C) en dampdicht.
o Binnen: Kaiflex ST
o Buiten: Solar EPDM CO

opmerking : ook achteraansluitingen collector goed isoleren en afplakken!

Gebruik geen korte knieën
(teveel weerstand tegen terugloop)

Isoleer zorgvuldig met Kaiflex
isolatie
(bestand tot 110 °C)

Plooi de bochten met een
plooitang
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Gebruik hard koperen buis met
hardsoldeer, knelkoppelingen of
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8.3 Aansluiten van meerdere collectoren
Wunder

2x Thermic 25/40
25/40.2
= OK

25/40.1
= OK

Tichelman

OK

3x Thermic 25
25.2
+ HOOG verzamelen
+ TICHELMAN
= OK
25.1 = NOK

NOK
25.2
+ LAAG verzamelen
= NOK

8.3.1 Tichelman
Bij Wunder of meer dan 2 Thermic collectoren moeten de collectoren in Tichelman worden
aangesloten. Dat zorgt dat de glycol door elke collector evenveel weerstand ondervindt.
Bij Thermics: retour naar de collectoren aansluiten op een T-stuk TUSSEN collector 1 en 2. IDEM voor
de aanvoer, maar dan TUSSEN collector 3 en 4. Sluit het NIET aan met een T-stuk op collector 1 (en
collector 3) omdat collector 2 dan meer weerstand zal ondervinden dan 1 en 3.
Bij Wunder betekent dit links onderaan ingang -> rechts boven uitgang (of omgekeerd).

8.3.2 Hoog verzamelen
Bij >2 Thermics is het belangrijk om hoog te verzamelen. Zoniet kan een luchtprop in 1 van de
collectoren in combinatie met hevel zorgen dat de lucht gevangen zit in deze collector. Gevolg is
slechte circulatie.
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8.4 iNTERN TerugLoopVat (iTLV)

OPVOERHOOGTE
max. 7 m
max. 10 m

Min. 30 cm

8.4.1 Montage iTLV

2

4

3

VULVOLUMES GLYCOL
Boilertype

Volume

Mono RVS Lapesa 120

30 liter

Mono RVS iTLV 120

16 liter

Multi RVS iTLV 275

20 liter

Multi RVS iTLV 400

20 liter

TERUGLOOPNIVEAU

5
1

De boiler heeft 2 aansluitingen voor het circuit van de zonneboiler (nr. 4 en 5 op het schema)
Sluit aan zoals op het schema.
- Houd 30 cm tussen het terugloopniveau en de onderkant van de collectoren. Dat vermijdt dat
er glycol in de collectoren blijft zitten na het stoppen van de pomp.
- Maximale opvoerhoogte (die de pomp aankan)
1 pomp: 7 m
2 pompen: 10 m
Monteer deze afsluitkranen in het primair circuit (zie schema):
1
Vul/aflaatkraan
Hier wordt het vulstation met glycol op aangesloten.
2
Beluchtingskraan
Hier ontsnapt een deel van de lucht bij het vullen met glycol.
3
(Terugloop)niveaukraan
Op het einde van het opvullen van de zonneboiler met glycol, zal er glycol uit deze kraan
lopen. De hoogte van deze kraan t.o.v. de bodem van de boiler bepaalt hoe hoog het niveau
van de glycol in het terugloopvat van de boiler zal staan. Dit is het terugloopniveau van de
zonneboiler.
Uit deze kraan ontsnapt ook een deel van de lucht bij het vullen.
Voer een druktest uit op het primair circuit en herstel de lekken als deze er zijn.
Opmerking:
Als er zonlicht op de collector komt tijdens de test, kan de testdruk schommelen door de
schommelende temperaturen in de collector. Dit maakt het onmogelijk om te weten of het primair
circuit geen lekken heeft, door enkel te kijken of de testdruk (bv 2,5 bar) constant blijft (en niet
daalt). Controleer alle koppelingen daarom visueel.
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8.4.2 Opvullen iTLV
Vul het primair circuit op met solar glycol tot aan het terugloopniveau:
STAP 1
Sluit het vulstation aan op de vulkraan (1) en open kranen (1)
(2) en (3).

2

3

1

STAP 2
- Zet een opvangbak onder de (terugloop)niveaukraan.
- Zet de kraan onder de pomp (4) gedeeltelijk gesloten.
Zo gaat de glycol niet allemaal naar de
(terugloop)niveaukraan, maar ook naar het intern
terugloopvat in de boiler.

4

STAP 3
- Pomp met de pompgroep enkele liters glycol in het primair
circuit.
- Open op het einde kraan (4) weer volledig zodat de glycol
weer vlot naar de niveaukraan kan stromen.
- Wacht even met vullen als er glycol uit de niveaukraan
komt.
- Vul een voorzichtig nog wat glycol bij tot er weer glycol uit
de niveaukraan komt. Zo staat het glycolniveau in het
terugloopvat in de boiler op hetzelfde niveau.
- Laat even leeglopen in de opvangbak.
- Stop de pomp van de pompgroep.

TERUGLOOPNIVEAU

4

STAP 4
- Sluit eerst de vulkraan (1), daarna (2) en (3).

2

3

1

De zonneboiler is opgevuld.
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8.5 eXTERN TerugLoopVat (eTLV)

1
3
2

Verticaal

OPVOERHOOGTE
max. 7 m
max. 10 m

4

Min. 30 cm

8.5.1 Montage eTLV

2

1

AFSLUITKRANEN

TERUGLOOPNIVEAU

= OPEN
4

= GESLOTEN

3

Horizontaal
(alleen 15 liter)

OK
2

4

4
2
1

1
3

3
4

1

2

3

5

NOK

NOK

NOK

Het terugloopvat (eTLV) komt in het primair circuit
onder de onderkant van de collector(en) en
boven de ingang van de warmtewisselaar voor de zon in de boiler.
Het eTLV heeft 4 aansluitingen:
Standaard wordt het terugloopvat verticaal gemonteerd (= rechtop).
De 15 liter versie kan ook horizontaal worden gemonteerd.
De 35 liter versie enkel verticaal.
Op het terugloopvat is elke aansluiting genummerd:
1) Ingang
wordt verbonden met de uitgang van de collectoren.
2) Uitgang* (verticale montage)
wordt verbonden met de ingang van de boilerspiraal.
*Bij horizontale montage komt hier de extra beluchtingskraan
3) Niveau kraan
Deze kraan zorgt dat het primair circuit tot op het vulniveau wordt gevuld met glycol.
(Boven het vulniveau zit lucht.)
4) Beluchtingskraan* (verticale montage)
Maakt het vullen gemakkelijker door het grootste deel van de lucht langs hier te laten
ontsnappen.
Hier kan ook een overdrukklep komen.
*Bij horizontale montage is dit de uitgang (hier komt de leiding naar de boiler)
5) Vulkraan
Hier wordt glycol in het primair circuit gepompt.
Wissel aansluiting 1 en 4 (verticale montage) of 1 en 2 (horizontale montage) NIET om.
Voer een druktest uit en herstel de lekken als deze er zouden zijn.
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8.5.2 Opvullen eTLV
STAP 1
Vul het primair circuit op met solar glycol tot aan het
terugloop/vulniveau (3). Boven dit vulniveau blijft het circuit
gevuld met lucht.

STAP 2
- Open de kranen (3), (4) en (5)

STAP 3
- Sluit de pompgroep met solar glycol aan op vulkraan (5).
Zet een emmer onder de niveaukraan (3).
- Pomp met de pompgroep glycol in het primair circuit.
Doe dit niet te snel, zodat de glycol niet via de collectoren
wordt rondgepompt.
Om dit te vermijden, kun je de kraan onder de pomp in het
begin half gesloten zetten. Open hem op het einde van het
vullen weer, zodat er glycol in de leiding boven de pomp zit.
Vul op het einde traag bij tot de glycol uit de niveaukraan (3)
in de emmer loopt.
Laat even leeglopen in de emmer. Vul nog een beetje bij tot
het niveau goed is. Stop de pomp van de pompgroep.
STAP 4
- Sluit de eerst de vulkraan (5), daarna (3) en (4).

De zonneboiler is opgevuld.
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9 Secundair circuit (sanitair)

T
MIX
+
8
5
7
3

3
2

9

1

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NAVERWARMING

ZONNEBOILER

6

4

Sanitair koud water
Waterdrukregelaar
Veiligheidsgroep of inlaatcombinatie
Afvoer met sifon
Sanitair expansievat
Mengkraan (thermostatisch)
Terugslagklep
Voorverwarmd water
Sanitair warm water

9.1 Veiligheidsgroep (3)
BELANGRIJK!
- Dit is een cruciaal component voor de veiligheid van de boiler.
- Installeer
hem
op
de
koudwateraansluiting
van
de
boiler.
Zo dicht mogelijk bij de boiler.
(Als er 2 boilers zijn, moet elke boiler een veiligheidsgroep hebben.)
- Installeer NOOIT kranen of kleppen tussen de veiligheidsgroep en de
koudwateraansluiting van de boiler!
- Niet of verkeerd installeren is een ernstig gevaar (explosie van de boiler,
verbranden)!
3 functies
- Afsluitkraan
Sluit de watertoevoer naar de boiler af bij herstellingswerken.
-

Terugslagklep
Verhindert het terugstromen van verwarmd water in de koudwaterleiding.

-

Overdrukklep
Gaat open en loost water om de boiler te beveiligen tegen te hoge druk.
Bij het opwarmen van de boiler druppelt er water uit deze klep.
Sluit hem daarom aan op een afvoer met sifon.
Als dat niet mogelijk is, installeer dan een expansievat (zie verder).
BELANGRIJK:
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Bij te hoge waterdruk op het leidingwater zal deze klep onbedoeld water lozen. Dat kan zorgen
voor waterverspilling of een ondergelopen kelder.
Installeer een waterdrukregelaar als de druk op de waterleiding hoger dan 5 bar kan worden
(zie verder). (De overdrukklep is standaard 7 bar en kan openen vanaf 5 bar. De druk op het
leidingwater is meestal ’s nachts het hoogst.)

9.1.1 Afvoer met sifon (4)
Installeer deze onder de overdrukklep van de veiligheidsgroep.
Laat min. 2 cm opening tussen de afvoer en de overdrukklep open. De openingen onder
de overdrukklep moeten dus zichtbaar blijven. (Zie reglement vd watermaatschappijen)

9.2 Waterdrukregelaar (2)
Deze limiteert de druk van het leidingwater, zodat de overdrukklep van de
veiligheidsgroep niet onbedoeld open gaat. Installeer hem als de druk op het
leidingwater kan worden (> 5 bar).

9.3 Sanitair expansievat (5)
Dit vermijdt dat er water verloren gaat (uit de overdrukklep) bij het opwarmen van de boiler.
Als er geen afvoer met sifon kan worden geïnstalleerd (bv. in een kelder), moet dit expansievat worden
geïnstalleerd.
Gebruik enkel een expansievat dat geschikt is om met sanitair water te werken. Geen type CV of solar
dus.
Installeer het expansievat altijd op de koudwaterleiding. Hoge temperaturen verkleinen zijn
levensduur.

Boiler
BOILER_ZB Mono RVS iTLV 120
BOILER_ZB Multi RVS iTLV 275
BOILER_ZB Multi RVS iTLV 400

Volume expansievat
[liter]
12
18
35
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9.4 Mengkraan (6)
De mengkraan limiteert de temperatuur van heet water uit de zonneboiler. Dit
vermindert verbrandingsrisico’s (en beschermt gasdoorstromers die als
naverwarming dienen).
Stel de mengkraan in op stand 6 (58°C).
Aansluitingen
Koud waterleiding
+
Uitgang zonneboiler
MIX
Vertrek naar naverwarming (mono zonneboiler) of aftappunten (multi zonneboiler)

9.4.1 Terugslagklep (7)
Installeer hem op de ‘-‘ kant van de mengkraan om onbedoeld afkoelen van de boiler te vermijden.
(De klep houdt zgn. thermosifonstroming van de warme kant naar de koude kant van de boiler tegen)

9.5 Leidingisolatie
Isoleer de leidingen en kraanwerk om warmteverlies te beperken. Doe het zo naadloos mogelijk
(bochten, kranen,…). Isoleer ook de koudwaterleiding van de mengkraan.
Binnen: Kaiflex ST
Buiten: Kaiflex Solar EPDM CO

9.6 Warmteslot

T

Het warmteslot sluit de warmte op in de boiler en
vermijdt deze warmteverliezen.

Eerst 50 cm dalen
Pas daarna stijgen

Als een warmwaterleiding uit de boiler onmiddellijk
stijgt (bv. naar een hogere verdieping) dan wordt
deze leiding opgewarmd en verliest veel warmte!

Monteer de warme leiding daarom zo:
WARMTESLOT
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10 Naverwarming
10.1 Multi Elek
Installeer het element in de 6/4” aansluiting van de boiler.
BELANGRIJK:
- Boiler eerst vullen met water.
- Pas daarna de elektrische aansluiting van het
element maken.
(Als het element droog wordt aangeschakeld,
zal het breken).
-

S3

Zorg dat het element is aangesloten op een
geaard stopcontact.
De elektrische installatie moet beveiligd zijn
door een verliesstroomschakelaar van 30 mA
(of ev. 300 mA -> enkel België).

2000W
9A

1~230V+PE
30 of 300 mA

Tstb

Stel het elektrisch element in op 60°C.
Hogere temperaturen geven sterk verhoogd risico op verkalking en doen het rendement van de
zonneboiler dalen.

10.2 Multi CV
Sluit de bovenste spiraal aan op de CV ketel.
Steek de sensor of thermostaat van de CV ketel in de bijhorende sensorhuls. Stel de naverwarming in
zodat hij de bovenkant van de boiler op 60°C houdt.
Warmteslot
Door met de leidingen na de spiraal 30-60 cm te zakken (en ev. daarna weer te stijgen naar de CV
ketel). Dat vermijdt (grote) warmteverliezen.

S3

Warmteslot
30-60 cm

Tcv

Tstb

NAVERWARMING

10.3 Schakelklok op naverwarming
Door de naverwarming pas na 15u voor enkele uren in te schakelen of enkel ’s nachts (nachttarief) te
laten bijverwarmen, geeft u de zonneboiler extra voorrang om water te verwarmen.
Dit bespaart extra energie. Het is wel mogelijk dat het warm water ‘op’ is omdat er niet voldoende
kon worden bijverwarmd. De kans hierop is het grootst in periodes met weinig zon.
Bij de Multi CV moet deze instelling in de naverwarming gebeuren.
Bij de Multi Elek door een schakelklok te steken in het stopcontact van het elektrisch element.
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11 Regelaar DTi2
11.1 Aansluitingen - 1 pomp (7 m opvoerhoogte)
POMP = voedingskabel van de pomp
(3 draden)
- Bruin = R1 (13)
- Blauw = N klem
(de hele N-klem is onderling
verbonden)
- Geel/groen = aardingsklem
PWM = signaalkabel van de pomp
(2 draden)
- Geen polariteit
Sensoren
- Geen polariteit
- Volledige onderste klemmenrij
van de sensoren is onderling
verbonden

11.2 Aansluitingen - 2 pompen pomp boven elkaar (10 m opvoerhoogte)
Let op:
De draden van de 2 pompen moeten in
DEZELFDE KLEMMEN komen. Zodat de
pompen hetzelfde worden aangestuurd.
Dus o.a. op PWM1 (6) en R1 (13)
(en NIET op PWM2 en R2)
Gebruik een (‘wago’) klem om de 2 bruine
draden van de voeding vd pompen te
kunnen verbinden met R1 (13). Klem 13 is
te klein om 2 draden in te krijgen.
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11.3 BEDIENING
STEEK DE STEKKER VAN DE REGELAAR PAS IN ALS DE ZONNEBOILER IS AFGEWERKT EN OPGEVULD!

11.3.1 Bediening – 7 knoppen
Omhoog in het MENU
Omlaag in het MENU
Verhogen van een INSTELWAARDE
Verlagen van een INSTELWAARDE
Bevestigen (OK)
Schakelen tussen STATUSSCHERM en MENU
ANNULEREN/
TERUG naar vorige menu

11.3.2 Menustructuur
De menustructuur heeft 3 niveaus:
1 - Statusscherm
2 - Menu
3 - Instellingen aanpassen
1 – STATUSSCHERM
Wordt standaard getoond door de regelaar. Bv.

TCOL = Collectortemperatuur
Hier is TCOL is een ‘kanaal’ en 50,4°C is de inhoud van dat kanaal.
2 – MENU
Het menu is opgebouwd uit een structuur van submenu’s en ‘instelbare kanalen’.
De instelbare kanalen zijn de instellingen van de regelaar.
3 – INSTELLINGEN AANPASSEN
Hier kunnen instellingen worden aangepast en opgeslagen.
1 - STATUSSCHERM

2 - MENU
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11.3.3 Display

2

10

11

14

13

1

15

16

9
12
17

8

6

3

7
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

5

Collector
Collectorsensor
Pomp
Zonneboiler
Zonneboiler sensor
Kanaalnaam
Bv. TCOL (= collectortemperatuur)
Waarde van het kanaal
Bv. 65,4°C
SET symbool
Zichtbaar bij instelbare parameters.
Knippert tijdens het instellen ervan.
Invoerknoppen
Toont de knoppen die op dit moment
voor invoer kunnen worden gebruikt.
Hoge temperatuur
Zichtbaar als de boiler is opgewarmd of
als de stoombeveiliging actief is
(collector >120°C).
Lage temperatuur
Zichtbaar als de collector <20°C is.
De pomp start niet op, ook al kan de
boiler worden opgewarmd.
Knippert als de collector <0°C.

12. Smiley
Zichtbaar als de regelaar zonder fouten
werkt.
13. Waarschuwing
Zichtbaar als een beveiliging actief is.
Verdwijnt automatisch als de beveiliging niet
meer nodig is.
(Bv. boiler is opgewarmd)
14. Alarm
Er is een storing die moet worden hersteld.
(bv. defecte sensor)
Zolang er een alarm is knipperen de
knoppen rood.
15. Manueel
De pomp wordt manueel bediend.
16. Pomp aan (Uitgang 1)
17. SD kaart
Zichtbaar als een SD kaar tin de regelaar zit.
Knippert als de SD kaart vol is.
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11.3.4 Bladeren door het menu – instellingen aanpassen

1

STATUSSCHERM
Druk op
om naar het MENU te gaan.
MENU

2

3

4

Met
Als

en
blader je door het menu.
verschijnt, kun je de instelling aanpassen.

INSTELLING AANPASSEN
Druk hiervoor op , SET begint te knipperen.
Verhoog/verlaag de instelling met
en druk op
om de instelling vast te leggen.
(Er is niet veel tijd om een waarde aan te passen. Als er
4 seconden niet op een knop wordt gedrukt, keert de
regelaar terug naar het menu, zonder de instelling op te
slaan.)
TERUG NAAR STATUSSCHERM
Druk een paar keer op
tot je het statusscherm ziet. Met
deze knop keer je 1 stap in de menustructuur terug.
(Het kan ook door 1x op
te drukken.
Hiermee schakel je tussen het statusscherm en het menu.)

IZEN Zonneboiler - INSTALLATIE HANDLEIDING_r04

34/45

11.4 Instellen bij 1e opstart
Steek de stekker in en volg deze stappen:

11.4.1 1e opstart instellingen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TAALKEUZE
Druk op

.

EENHEDEN
Druk op

.

TIJD
Druk op .
Stel het UUR in met
Stel de MINUTEN in met

en druk op .
en druk op

.

JAARTAL
Druk op .
Stel het JAARTAL in met

en druk op

.

MAAND
Druk op .
Stel de MAAND in met
DAG
Druk op .
Stel de DAG in met

en druk op

en druk op

.

.

TYPE ZONNEBOILERSYSTEEM
Druk op

.

MAXIMUM BOILERTEMPERATUUR
Let op: bij BWP (Sanistage): 70°C !
Alle andere ZB: 85°C
Druk op .
TYPE POMP
A
 bij standaard pompen (Stratos TEC)
Puls  bij oude ‘groene’ Wilo pompen (Solar Star)
OnOf  bij pomp die door een externe contactor wordt
geschakeld
(in projecten bv. Wilo MHIL 102 pomp)
MINIMALE POMPSNELHEID
Druk op .
Stel in op 30 met
en druk op
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11

MAXIMALE POMPSNELHEID
Druk op

.

12

Druk op

.

13

Druk op

.

14

Druk op

.

15

Druk op

.

16

Druk op

.

De regelaar is ingesteld en toont nu dit:

Temperatuur van de collector.

Telt af voordat de pomp wordt gestart.
(Als de zonneboiler kan starten, dus bij voldoende zonlicht)

Stel nu de circulatietijd in (zie volgende punt).
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11.4.2 Circulatietijd instellen + pomp manueel starten
11.4.2.1 Circulatietijd
De circulatietijd is de tijd die de pomp nodig heeft om de circulatie op te starten. De pomp
draait nu op volle snelheid.
Als de circulatie is opgestart, kan de pomp trager draaien. Dat bespaart energie en zorgt dat
de pomp bij weinig zonlicht (bv. ’s morgens) traag kan blijven draaien. Zo zal hij minder stoppen
en kort erna weer opstarten.
Meet de tijd tussen het starten van de pomp en tot het systeem circuleert. Dit is als je de glycol
voelt/hoort terugstromen in de boiler. Deze tijd heb je straks nodig om in te stellen.
Wacht tot de pomp vanzelf start (INIT afgeteld is tot 0).
Als de regelaar niet aftelt (als de collector te koud/heet is), start hem dan manueel:
11.4.2.2 Pomp manueel starten

17

18

Druk op
(= knop LINKS ONDERAAN).
Hiermee schakel je tussen het statusscherm
en het menu.
Je ziet nu TIME.
Druk op

, tot je MAN1 ziet staan.

19

Druk op
(= knop tussen pijlen)
Druk 1x op
(On) en daarna weer op

20

De pomp draait nu.
Meet de circulatietijd.

21

ZET DE POMP TERUG OP AUTOMATISCH!
(Anders blijft de pomp permanent draaien)
Druk op , op
en weer op .
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.

11.4.2.3 Circulatietijd instellen
Om de circulatietijd in te stellen moet je eerst het INSTALLATEURSMENU activeren:
22

Druk op

om naar het menu te gaan.

23

Druk op

, tot je CODE ziet staan.

24

Stel CODE 0262 in en bevestig met
Nu is het installateursmenu actief.

25

Ga naar menu LLOGI.

26

Ga naar ODB en druk op

27

28

.

.

CIRCULATIETIJD INSTELLEN
Ga naar tFLL.
Stel hier 2x de circulatietijd in die je hebt
gemeten en druk op .
Let op: in MINUTEN (NIET seconden)
Bv. circulatietijd = 73 seconden x 2
= 146 seconden = ongeveer 2,5 minuten
! INSTALLATEURSMENU SLUITEN !
Ga terug naar CODE.
(Hier staat standaard al code 0000.)
Geef hier nog eens CODE 0000 in en
bevestig met
VERGEET DIT NIET, zodat de klant niet per
ongeluk instellingen kan aanpassen.

GEBRUIKERSmodus
Code 0000 +
INSTALLATEURSmodus Code 0262 +
Zet de regelaar op einde altijd terug GEBRUIKERSmodus! (= code 0000)
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11.5 Regelprogramma
Collector te koud: STOP
(Pomp 0%)
Als Tcol-Tstb < 4°C

Collector warm genoeg
(Als Tcol-Tstb > 6°C)

INIT

START pomp
100%

FLLT

STAB

Regelen pomp
30-100%

Collector warm genoeg:
Pomp blijft draaien

START
Als de collector (Tcol) 1 minuut lang minstens 6°C warmer is dan de boiler (Tstb), dan start de pomp.

INIT = WACHTPERIODE
De regelaar telt deze wachtperiode voor hij de pomp start af op het
scherm bij INIT.
(standaard = 1 minuut).

FLLT = VULPERIODE
Na start van de pomp laat hij de pomp deze periode lang op max.
toerental draaien.
(standaard = 5 minuten, stel dit juist in, zie ‘circulatietijd instellen’)
Deze periode zie je aftellen op het scherm bij FLLT.

STAB = STABILISATIEPERIODE
Enkel als de collector na periode FLLT nog minder dan 4°C warmer is
dan de boiler.
In dit geval blijft de pomp toch nog even draaien op minimale snelheid,
zodat de collector weer kan opwarmen.
Dat vermijdt dat de pomp teveel start en stopt bij weinig zonlicht.
Als Tcol-Tstb na periode STAB toch nog <4 °C, dan stopt de pomp.
(standaard = 2 minuten)
Deze periode STAB wordt afgeteld op het scherm.

STOP
Als de collector buiten deze periodes minder dan 4°C warmer is dan de boiler,
dan stopt de pomp (onmiddellijk).
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11.6 Overzicht
Hier staat een samenvatting van de menu’s en kanalen van de DTi 2.
In het VET wat belangrijk is voor IZEN.
De volledige lijsten met uitleg vind je in de installatiehandleiding van de Resol Deltasol BX regelaar.
11.6.1.1 Statusscherm
Dit is de betekenis van de kanalen die op het statusscherm te zien zijn:
Foutcodes staan verder in deze handleiding.
Kanaal
TCOL
TSTB
TSTT
TST1B
TST2B
TSFL
TSRE
TSFB
TSTR
TRET
S3
S4
S5

Beschrijving
Temperatuur vd collector
Temperatuur vd boiler (onderaan)
Temperatuur vd boiler (bovenaan)
Temperatuur vd boiler nr 1 (onderaan)
Temperatuur vd boiler nr 2 (bovenaan)
Temperatuur vd aanvoer uit collector
Temperatuur vd retour naar collector
Temperatuur vd ketel met vaste brandstof
Temperatuur vd boiler retour voorverwarming
Temperatuur vd retour
Temperatuur sensor 3
Temperatuur sensor 4
Temperatuur sensor 5

INIT
FLLT
STAB

Initialisatieperiode
Vulperiode
Stabilisatieperiode

n1
n2
n3
n4

Snelheid van uitgangsrelais nr 1
Snelheid van uitgangsrelais nr 2
Snelheid van uitgangsrelais nr 3
Status van uitgangsrelais nr 4

h R1
h R2
h R3
h R4

Werkingsuren van relais 1 (pomp 1)
Werkingsuren van relais 2 (pomp 2)
Werkingsuren van relais 1 (pomp 1)
Werkingsuren van relais 1 (pomp 1)

L/h
BAR
TSFL
TSRE
TFHQM
TRHQM

Debiet (Grundfos Direct Sensor)
Druk in zonnecircuit (Grundfos Direct Sensor)
Temperatuur aanvoer uit collector (Grundfos Direct Sensor)
Temperatuur retour naar collector (Grundfos Direct Sensor)
Temperatuur aanvoer vd calorische energiemeter (= warme kant)
Temperatuur router vd calorische energiemeter (= koude kant)

L/h
kWh
MWh

Debiet van de V40 debietmeter of vd peilglas debietmeter
Warmtehoeveelheid (het deel in kWh)
Warmtehoeveelheid (het deel in MWh)

TIME
DATE

Tijd
Datum
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11.6.2 Gebruikersmenu
Deze menu’s zijn beschikbaar voor de EINDGEBRUIKER (code 0000).
Kanaal
TIME
DT O
DT F
DT S
S MAX
DT1O
DT1F
DT 1S
S1 MAX
DT2O
DT2F
DT 2S
S2 MAX
LST2
MAN1

Fabrieksins
telling
12:00
6
4
10
85
6
4
10
60
6
4
10
60
ON
Auto

MAN2

Auto

MAN3

Auto

CODE

0000

Instelbereik

Beschrijving

00:00 23:59
1.0 … 50.0
0.5 … 49.5
1.0 … 50.0
4 … 95
1.0 … 50.0
0.5 … 49.5
1.0 … 50.0
4 … 95
1.0 … 50.0
0.5 … 49.5
1.0 … 50.0
4 … 95
ON / OFF
Auto / ON / OFF /
n LO / n HI
Auto / ON / OFF /
n LO / n HI
Auto / ON / OFF /
n LO / n HI
0000 / 0626

Time
Aanschakel temperatuurverschil collector-boiler voor pomp
Uitschakel temperatuurverschil collector-boiler voor pomp
Streefwaarde temperatuurverschil collector-boiler
Maximum boilertemperatuur
Aanschakel temperatuurverschil collector-boiler 1
Uitschakel temperatuurverschil collector-boiler 1
Streefwaarde temperatuurverschil collector-boiler 1
Maximum temperatuur van boiler 1
Aanschakel temperatuurverschil collector-boiler 2
Uitschakel temperatuurverschil collector-boiler 2
Streefwaarde temperatuurverschil collector-boiler 2
Maximum temperatuur van boiler 2
Boiler 2 opwarmen
Manueel schakelen van pomp 1
Manueel schakelen van pomp 2
Manueel schakelen van pomp 3
Gebruikers- / Installateursmodus
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11.6.3 Installateursmenu
Deze menu’s en kanalen (instellingen) zijn beschikbaar in INSTALLATEURSmodus.
Welke kanalen zichtbaar zijn en welke niet hangt af van de instellingen van de regelaar.
CODES
0000 = GEBRUIKERSmodus
0262 = INSTALLATEURSmodus
Kanaal

Subkanaal
1

-> zorg dat de regelaar altijd in deze modus achterlaat!
-> dan zijn alle installateursmenu’s bereikbaar

Subkanaal
2

ARR
LLOGI >

Fabrieksinstelling
1

ODB >
tDTO
tFLL
tSTB
OBST

60s
5 min
2 min
OFF
OFF
5K

tRSFL

10 dagen

tBLK

12 uur

tFL

20 min

dTFL

50 K

tCHK

1.0 min

OOVRU*
DTOVR
OFLOW >

PUMP >
PUMP1
n1LO
n1HI
PUMP2
n2LO
n2HI
PUMP3
n3LO
n3HI

A
30 %
100 %
A
30 %
100 %
OnOF
30 %
100 %

PDIS
DDIS

1:00
1:00

TDIS
SDIS
TSDIS
OTDIS

60 °C
00:00
3
ON

PARRE
INVER

2
OFF

OTDIS >

OPARR >

OHQM >

Aangep
ast naar

Beschrijving
Regelschema (arrangement)
Opwarm logica
Terugloop menu (Drainback)
Wachtperiode voor starten van pomp
Vultijd (pomp 100%)
Stabilisatie (pomp blijft draaien)
Booster functie
Overrun optie
Overrun temperatuursverschil
Circulatiebewaking
3x een flow probleem binnen deze periode
 permanent flow alarm
Aantal uur dat de pomp wordt geblokkeerd
na een flow probleem.
Tijd na de start van de pomp waarna de
controle op flow problemen start.
Als TCOL-TSTB > dTFL en langer dan tCHK
 flow probleem
Periode waarin Tcol-Tstb > dTFL moet zijn
voordat hij flow alarm geeft
Pomp snelheid
Type snelheidsregeling pomp 1
Minimum snelheid
Maximum snelheid
Type snelheidsregeling pomp 2
Minimum snelheid
Maximum snelheid
Type snelheidsregeling pomp 3
Minimum snelheid
Maximum snelheid
Anti-legionella functie (desinfectie)
Monitoring periode (interval)
Verwarmingsperiode (tijdsduur vd
desinfectie)
Desinfectie temperatuur
Start tijd
Temperatuure sensor voor desinfectie
Uitschakeling vd anti-legionella
Parallelle contactor optie
Parallelle contactor op uitgang
Werking geïnverteerd
Warmtemeting optie (HQM)
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Kanaal

Subkanaal
1
FTYPE
FMAX
FIMP
MEDT
MED%
SFHQM
SRHQM

Subkanaal
2

Fabrieksinstelling
1
6 l/min
1 l/imp
1
40
1
4

Aangep
ast naar

Beschrijving

Debietsmeting type
Instelbaar maximum debiet
Impuls snelheid vd debietmeter
Antivries type
Antivries concentratie
Sensor aanvoer warmtemeting
Sensor retour warmtemeting
GFDS >
Registratie van Grundfos sensors
VFS
OFF
Type debietsmeter (meetbereik)
RPS
OFF
Type druksensor (meetbereik)
OFLOW
OFF
Debietsmonitoring optie
PRS* >
Drukmonitoring option
OOVPR
OFF
Overdruk
OVPRO
5,5 bar
Overdruk – aanschakel drempel
OVPRF
5,0 bar
Overdruk – uitschakel drempel
OLEAK
OFF
Onderdruk
LEAKO
0,7 bar
Onderdruk – aanschakel drempel
LEAKF
1,0 bar
Onderdruk – uitschakel drempel
DATE >
Datum en tijd ingeven
TIME
12:00
Tijd
YYYY
2010
Jaar
MM
03
Maand
DD
15
Dag
LANG >
dE
Taal
UNIT >
°C
Eenheid
OSDC >
SD card opties
CODE
0000
Gebruikers-/Installateursmodus
RESET
OFF
Naar fabrieksinstellingen
* Alleen beschikbaar als er Grundfos sensors zijn geregistreerd in het menu GFDS.
** Er kan maar 1 optie op het zelfde moment actief zijn.
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11.6.4 Foutcodes
Foutboods
chap
ES1 … 7
ES6…8
SAVE

-88.8
888.8
-

FLOW

-

EVFS
ERPS
ELEAK

EFLOW

9999
9999
Measured
minimum
pressure
Measured
maximum
pressure
-

PARAM

-

EPRES

Waarde

Beschrijving

Oplossing

Kortsluiting in sensor(kabel) 1 … 7
Gebroken kabel bij sensor 6 …8
Circulatieprobleem in het zonnecircuit.
Pomp tijdelijk gestopt.
Circulatieprobleem zonnecircuit.
Pomp permanent gestopt.
Fout in VFS (debiet) Direct Sensor
Fout in RPS (druk) Direct Sensor
Circuit lek (te lage druk)

Controleer de kabel/verbinding
Controleer de kabel/verbinding
Controleer op lekken,
te weinig vloeistof, verstoppingen
of
een defecte pomp.
Sensorfout. Controleer en herstel
de verbinding als dat nodig is.
Controleer het systeem op lekken.

Te hoge druk

Controleer de werking van kleppen
en pomp.

Te laag debiet
Drempel voor VFS 1-10: 1,0-1,1 l/min
Drempel voor VFS 2-40: 2,0-2,1 l/min

Controleer op lekken,
te weinig vloeistof, verstoppingen
of
een defecte pomp.
Verander geen instellingen via de
drukknoppen zolang de regelaar op
afstand wordt bediend.

Regelaar wordt op afstand bediend.
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11.7 Foutopsporing
11.7.1 Netspanning
Is de netspanning aanwezig en zit de stekker in het stopcontact?

11.7.2 Zekering
Controleer of de zekering van de regelaar gesmolten is (bv. Door uit te meten met een ohm meter).
Zo ja, zoek het probleem (defecte pomp, kortsluiting,…). Herstel dit en vervang de zekering door de
reservezekering.
Elk aangesloten apparaat mag niet meer dan 1 A verbruiken.
Weerstandwaarde
Alle apparaten samen niet meer dan 4 A.
PT 1000

11.7.3 Sensorfout
Toont de regelaar een fout?
bv. ES1 -88.8 (= kortgesloten) of 8888 (= kabel los).
Controleer de bedrading van de voelers en zeker de plaats waar de kabel
werd verlengd.
Is de verbinding losgekomen?
Zijn er vijzen/nietjes door de kabel geschoten?
Controleer of de weerstandswaarde van de voelers realistisch is. Koppel
ze hiervoor los van de regelaar en meet ze uit met een Ohm meter (zie
tabel).

11.7.4 Pomp
Zijn de aansluitingen nog goed (voedingskabel en signaalkabel)?

R [Ω]
922
960
1000
1039
1078
1117
1155
1194
1232
1271
1309
1347
1385
1423
1573
1758

T [°C]
-20 °C
-10 °C
0 °C
10 °C
20 °C
30 °C
40 °C
50 °C
60 °C
70 °C
80 °C
90 °C
100 °C
110 °C
150 °C
200 °C

Start de pomp manueel. Zet parameter PUMP1 op ‘ON’. Controleer of de
pomp draait en of er circulatie is. Is er vloeistof gelekt, is de pomp
verstopt of is de geïnstalleerde pomp niet te licht voor de installatie?
Let op: De uitgang van de pomp R1-N is niet spanningsloos! Je kan 230V
meten tussen R1 en N, ook als de pomp niet draait volgens de regelaar.
Om te controleren of de pomp draait als de regelaar hem aanstuurt, moet je er een pomp op de
klemmen R1-N aansluiten en controleren of hij draait. Meten alleen is niet betrouwbaar.

11.7.5 SAVE/FLOW alarm -> circulatieprobleem
Mogelijke oorzaken:
Er is vloeistof gelekt uit het primair circuit
De pomp zit vast/verstopt
De pomp is te licht om de vloeistof te circuleren
Slecht contact op de collector- of de boilervoeler
De collector- of de boilervoeler zitten op de verkeerde plaats in de collector of de boiler.
Als het temperatuurverschil tussen TCOL en TSTB 20 minuten na het starten van de pomp nog steeds
hoger is dan 50 K (of even boven 50K komt), dan circuleert de vloeistof in het primaire circuit slecht.
De regelaar stopt de pomp dan voor 12 uur en toont ‘SAVE’.
Als dit alarm zich in een periode van 10 dagen 3 maal voordoet, dan wordt de installatie geblokkeerd.
Dit beschermt de pomp tegen droog draaien. Er verschijnt ‘FLOW’ op de display en de service sleutel
licht op. Dit alarm wordt gereset door de stekker uit te trekken en weer in te steken.
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