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Na montage deze handleiding recyclen!

Veiligheidsinstructies
Volg deze veiligheidsvoorschriften nauwkeurig
op ter voorkoming van lichamelijk letsel en
materiële schade.
Toelichting bij veiligheidsvoorschriften

!

Opgelet
Dit teken waarschuwt voor materiële schade en
schade aan het milieu.

Opmerking
Gegevens met het woord "Opmerking" bevatten aanvullende informatie.
Doelgroep
Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor erkende
installateurs.
■ Elektrische werkzaamheden mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.
Voorschriften
Respecteer bij de werkzaamheden
de nationale installatievoorschriften,
de ARBO voorschriften,
de wettelijke voorschriften inzake
milieubescherming,
■ EN, NEN, VEWIN voorschriften, het bouwbesluit en
eventuele lokale voorschriften.
■
■
■

Werkzaamheden aan de installatie
■
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■

Installatie spanningsvrij schakelen (bijv. met de
afzonderlijke zekering of een hoofdschakelaar) en op
aanwezige spanning controleren.
Installatie tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
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Verwijdering van de verpakking
Verwijdering van de verpakking

NL: Verpakkingsafval wordt door de installateur meegenomen/afgevoerd.

Verpakkingsafval volgens de wettelijke bepalingen als
afval verwijderen.

Symbolen
Symbool

Betekenis
Verwijzing naar ander document met bijkomende informatie

1.

Stap in afbeeldingen:
de nummering komt overeen met de volgorde van de stappen.

Waarschuwing voor materiële schade en
schade aan het milieu

Bereik onder spanning

Goed voor opletten.

■

■
■

■

Onderdeel moet hoorbaar inklikken.
of
Akoestisch signaal
Nieuw onderdeel plaatsen.
of
In combinatie met gereedschap: Oppervlakte reinigen.

Onderdeel deskundig als afval verwijderen.
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Onderdeel bij geschikt verzamelpunt afgeven. Onderdeel niet met het huisvuil meegeven.
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Gebruik conform de regelgeving
Het apparaat mag conform het doel enkel geïnstalleerd en gebruikt worden in gesloten systemen volgens EN 12828 / DIN 1988 resp. solarinstallaties volgens EN 12977, rekening houdend met de bijbehorende montage-, service- en bedieningshandleidingen.
Warmwaterboilers zijn uitsluitend voorzien voor de
bevoorrading en verwarming van water met tapwaterkwaliteit, verwarmingswaterbuffers uitsluitend voor vulwater in tapwaterkwaliteit. Zonnecollectoren mogen
enkel gebruikt worden met warmteoverdrachts media
die door de fabrikant worden vrijgegeven.
Gebruik volgens de voorschriften houdt in dat een stationaire installatie in combinatie met installatiespecifieke en toegelaten componenten werd uitgevoerd.
Gebruik in bedrijven of industrie voor andere doeleinden dan voor gebouwverwarming of tapwaterverwarming, geldt als strijdig met de voorschriften.
De fabrikant kan dergelijk gebruik eventueel vrijgeven.
Verkeerd gebruik van het toestel resp. ondeskundige
bediening (bijv. wanneer de gebruiker het toestel
opent) is verboden en leidt tot aansprakelijkheidsuitsluiting.
Van verkeerd gebruik is eveneens sprake wanneer de
voorziene functie van componenten van het systeem
gewijzigd wordt (bijv. door directe tapwaterverwarming
in de collector).
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De wettelijke bepalingen, in het bijzonder inzake hygiene van tapwater, moeten nageleefd worden.
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Onderdelen
4
2
qW

1

qE

3

qU

qR
qT

qI
qZ

qO

7

5
qQ
qP
9

8

6
Afb. 1
1 Houten montageblok
2
3
4
5
6
7
8
9
qP
qQ
qW

120 x 30 x 2500 mm
Schroeven 8 x 120 mm
Houten montageblok
48 x 30 x 2500 mm
Nagels
Linker onderplaat met loodslab
Rechter onderplaat met loodslab
Montageplaat met butylband
Bevestigingsplaat
Bevestigingsklemmen met butylband
Bevestigingsklemmen
Middelste klem
Linker zijplaat
(voor bedekking met dakpannen en monnik-non
met afdichtstrip)

Linker afdekking
Middelste plaat
Rechter afdekking
Rechter zijplaat
(voor bedekking met dakpannen en monnik-non
met afdichtstrip)
qU Bovenste afdekking
qI Bovenplaat
(voor bedekking met dakpannen en monnik-non
met afdichtstrip)
qO Onderste afdekking
qE
qR
qT
qZ

Montage-instructies
■
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■

Voor controle en onderhoud bij de collectoren een
dakluik aanbrengen.
Als bescherming tegen het binnendringen van water
door zeer fijne sneeuw en winddruk dienen ter
plaatse maatregelen worden getroffen, bijv. de montage van onderspanbanen.

5699 003 NL

Benodigde dakoppervlakte: 2700 x 2700 mm
Om beschadiging van de nokafdekking te voorkomen, moet aan de nokzijde voldoende ruimte worden
gelaten, bij dakpanbedekking min. 3 rijen.
Opmerking
Bij dakpanbedekking adviseren wij ook bij de boeiplank een breedte van min. 3 dakpannen aan te houden.
■ Evt. sneeuwrooster monteren.

■

Houten montageblokken monteren.
Onderdelen

3 Houten montageblok

1 Houten montageblok 120 x 30 x 2500 mm
2 Schroeven 8 x 120 mm

4 Nagels

48 x 30 x 2500 mm

3

720-840

1

2130

1530-1650

1

160

1

Afb. 2
■

■
■

Als er balkonliggers ontstaan, deze met een lat (door
installateur) ondersteunen.
Houten montageblokken over de hele lengte met
twee schroeven op elke spant vastschroeven.
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■

Onderste houten montageblok parallel met de onderste pannenrij tijdelijk plaatsen (richtlijn spannen).
Eventueel moeten aanwezige daklatten bij de houten
montageblokken verwijderd worden.
De overgang tussen daklat en montageblok ondersteunen.
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Houten montageblokken monteren. (vervolg)
4
4x

8x120

13

2.

2
3x
1.

Afb. 3

Onderplaten monteren
Onderdelen
5 Linker onderplaat met loodslab
6 Rechter onderplaat met loodslab
7 Montageplaat met butylband

57

6x30
0

86

4.

3.

60

8
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0

17

Afb. 4

Onderplaten monteren (vervolg)

0
17 0
6

6 7
5.
0

86

5

6x30

6.

Afb. 5

Collectoren monteren
Onderdelen
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9 Bevestigingsklemmen met butylband
qP Bevestigingsklemmen
qQ Middelste klem

9

Collectoren monteren (vervolg)

6x30
qP
9

6x30
qP

8.

qQ

9.

10
5

7.

Afb. 6
Opmerking bij stap 9:
schroeven nog niet vastdraaien. De 2e collector moet
eronder geschoven worden.
Opgelet
Aansluitbuizen mogen geen beschadigingen
vertonen.
O-ringpakkingen uitsluitend met het meegeleverde speciaal armaturenvet invetten.
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!

De leveringsomvang van de aansluitset van de collector omvat de collectortemperatuursensor.
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Collectoren monteren (vervolg)
Hydraulische aansluitingen monteren

11.

A

10.

B

Afb. 7
A Aansluiting, T-stuk (S-vormig) met dompelhuls

voor collectortemperatuursensor (aanvoer)
B Aansluiting, T-stuk (retour)

Collectortemperatuursensor monteren

12.
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Afb. 8
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Collectoren monteren (vervolg)
14.

13.

Afb. 9

16.

15.

12

Afb. 10

18.

17.
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Afb. 11

12

Collectoren monteren (vervolg)
2e collector monteren

21.

22.

qP

4x
Ø6

6x30

20.

qP

19.

9

Afb. 12
Opmerking bij stap 19:
2e collector onder de middelste klemmen schuiven (zie
afbeelding op pagina 10). Schroeven vastzetten.

Opmerking bij stap 22:
in elke collector onderaan 2 gaten boren (waterafvoer).

Bekledingen monteren
Onderdelen
3 Houten montageblok

48 x 30 x 2500 mm
8 Bevestigingsplaat
qW Linker zijplaat

(voor bedekking met dakpannen en monnik-non
met afdichtstrip)
qU Bovenste afdekking
qI Bovenplaat
(voor bedekking met dakpannen en monnik-non
met afdichtstrip)
qO Onderste afdekking
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(voor bedekking met dakpannen en monnik-non
met afdichtstrip)
qE Linker afdekking
qR Middelste plaat

qT Rechter afdekking
qZ Rechter zijplaat
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Bekledingen monteren (vervolg)

qW
0

qZ
1.

2x

2.

qZ

3x
8

3.

Afb. 13
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Opmerking bij stap 2:
de zijplaten aan de rand van de collectoren schuiven.
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Bekledingen monteren (vervolg)

5.

4.

8
qI

3

Afb. 14
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Opmerking bij stap 4:
het bovenste deel aan de rand van de collectoren
schuiven.
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Bekledingen monteren (vervolg)
qE

qR

7.

O
9.
8.

6.

qO
qT

Afb. 15

qU
10.
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Afb. 16
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Bekledingen monteren (vervolg)
Dakpanbedekking

A

Afb. 17

!

Opgelet
De diagonale afdichtstrip moet volledig bedekt
zijn.
Eventueel de diagonale afdichtstrip in de hoogte
met een mes inkorten.
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Dakpannen evt. op maat snijden of halve dakpannen
gebruiken.
Dakpankop A die op de plaatrand komt te liggen,
verwijderen.

17

Bekledingen monteren (vervolg)
Monnik-non-bedekking

12.

11.

Afb. 18
Dakbedekking met leien en beverstaartshingles
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Leien en beverstaartshingles aan de middelste rand
van de zijdelen leggen.
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(vervolg)

Opgelet
Als het zonne-energiesysteem na de montage
niet onmiddellijk met het warmteoverdrachtsmedium wordt gevuld, kunnen de collectoren worden beschadigd.
Met een afdekking de collectoren tegen zonnestraling beschermen.
De aanwezige beschermfolie mag niet als
afdekking worden gebruikt.
Beschermfolie na montage van de collectoren
verwijderen.
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!
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Installatie

!

■

■

Leidingen zo leggen dat een volledige ontluchting
wordt gegarandeerd. In de zonnesysteemaanvoer
voor de warmwaterboiler een luchtafscheider monteren.
Opmerking
In de Solar-Divicon is een luchtafscheider in de aanvoerkabel geïntegreerd (zie afbeelding).
Koperen leidingen in het solarcircuit hard solderen of
persen.
Zachte solderingen kunnen, in het bijzonder in de
buurt van de collector, door de hoge temperaturen
zwak worden. Het best geschikt zijn metaal dichtende verbindingen, knelkoppeling of Viessmannsteekverbindingen met dubbele O-ringen.
Indien andere pakkingen worden gebruikt, bijv. platte
pakkingen, moet een voldoende glycol-, druk- en
temperatuurbestendigheid door de fabrikant worden
gegarandeerd.
Verbindingen druk- en temperatuurbestendig uitvoeren (maximale stilstandstemperatuur van de collector
in acht nemen).
Niet gebruiken:
– teflon (niet bestand tegen glycol)
– hennepverbindingen (niet voldoende gasdicht)

■

■

■

Installatie volgens EN 12975 resp. EN ISO 9806 met
expansievat, veiligheidsklep en circulatiepomp uitrusten.
Het expansievat moet volgens DIN 4807 toegelaten
zijn.
Membranen en pakkingen van het expansievat en de
veiligheidsklep moeten voor het warmte-overdrachtsmedium geschikt zijn.
Berekening van de voordruk zie servicehandleiding ”Vitosol”.
Bij werking zonder Solar-Divicon enkel veiligheidskleppen gebruiken, die aan de volgende voorwaarden voldoen:
– ontworpen voor 120 °C en max. 6 bar (0,6 MPa)
– kenletter ”S” (Solar) in het onderdeelkenmerk
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■

Opgelet
Ondeskundige installatie kan schade aan de collectoren veroorzaken.
Voor de installatie rood messing fittingen, messing fittingen en koperen leiding gebruiken.
Collectoren niet betreden!
In de buurt van de collector en aan de collector
niet solderen!
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Installatie (vervolg)
T

O
A

L

P

B

B

C

C

U

K

L
D
E

R

F
H

M

G

N
M

S

Afb. 19
Solar-Divicon
Afsluitkleppen
Terugslagkleppen
Zonnecircuitpomp
Luchtafscheider
Afsluitkraan (stelbout boven de debietindicatie H)
Aftapkraan
Debietindicatie
Vulkraan

L
M
N
O
R
S
T
U

Stagnatiekoeler
Expansievat
Opvangreservoir
Collector
Warmwaterboiler
Boilertemperatuursensor
Collectortemperatuursensor
Zonneregeling
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A
B
C
D
E
F
G
H
K
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Inbedrijfstelling
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Servicehandleiding ”Vitosol-F/-FM”.
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Technische wijzigingen voorbehouden.
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Viessmann Nederland B.V.
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d IJssel
Tel. : 010-458 44 44
Fax : 010-458 70 72
e-mail : info-nl@viessmann.com
www.viessmann.com

