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1 Inleiding

Warmteproductie met zonnewarmte
Gebruikmaken van zonne-energie voor warmtevoorziening

Het gebruik van zonne-energie is geen uitvinding van de moderne tijd. Reeds sinds het begin van de mensheid verwarmen wij ons in de
zomer rechtstreeks aan de zon en in de winter
met de zonne-energie die in onze planten zit
opgeslagen: hout, kolen, olie of gas verwarmen onze gebouwen en ons water.
De brandstofvoorraden die de natuur in de
loop van miljoenen jaren heeft aangelegd,
zijn echter niet onuitputtelijk. Fossiele energiedragers worden schaarser en stijgende
brandstofkosten zijn een gevolg daarvan. De
verwarmingssector werkt voortdurend aan
een meer verantwoorde omgang met deze
hulpbronnen om onze warmtevoorziening ook
in de toekomst betaalbaar te houden.

Een belangrijke bijdrage aan een spaarzame
omgang met grondstoffen wordt geleverd
door het rechtstreeks gebruik van zonne-energie door collectoren. Bovendien is een zuinig
gebruik van zonne-energie vandaag geen toekomstmuziek meer. Met technisch hoogstaande collectoren en aangepaste totaalsystemen
is dit nu al perfect mogelijk. Investeringen in
deze technologie lonen zowel vanuit economische als ecologisch standpunt. Dit inzicht
dringt bij de bevolking almaar meer door.
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1.1 Warmte van de zon
De zon is op lange termijn de meest betrouwbare energiebron waarover de mens beschikt.
De technische mogelijkheden om de zon als
energiebron te gebruiken voor de dagelijkse
warmteproductie zijn tot volle ontwikkeling
gekomen, maar worden nog lang niet volledig
benut.
De zon is bijna vijf miljard jaar oud en zal nog
eens vijf miljard jaar blijven bestaan. Ze is een
buitengewoon krachtige stralingsbron, want
aan de oppervlakte heerst een temperatuur
van bijna 5.500 °C. Op één dag tijd wordt per
vierkante meter zonoppervlakte 1.512.000
kWh energie uitgestraald, evenveel als de
energie-inhoud van ruim 150.000 liter stookolie.

verandert de stralingsintensiteit. Van maart
tot september is het noordelijk halfrond meer
naar de zon gericht, van september tot maart
het zuidelijk halfrond. Daarom zijn de dagen
op het noordelijk halfrond in de zomer langer
dan in de winter. Hoe verder we ons naar het
noorden verplaatsen, hoe langer (in de zomer)
of korter (in de winter) de dagen worden. In
Stockholm bv. heeft 21 juni een daglengte van
18 uur en 38 minuten, in Madrid daarentegen
slechts 15 uur en 4 minuten.

Afb. 1.1 Relatie zon en aarde
Zon

Vanuit de mens bekeken is de zonneactiviteit
echter geen constante grootheid: gedurende
de dag en met het wisselen van de seizoenen

Aarde

63 000 kW
per m²

1,367 kW
per m²

13 000 km

1,4 milj. km

1.2 Bruikbare energie
Doordat de zon ongeveer 150 miljoen kilometer van de aarde verwijderd is, neemt deze
enorme stralingsenergie zo sterk af dat leven
op onze planeet mogelijk is. Het gemiddelde
stralingsvermogen dat invalt op de buitenrand
van de aardatmosfeer, bedraagt om en bij de
1.367 W/m2. Deze waarde noemen we de
zonneconstante.

150 milj. km

Afb. 1.2 De beweging van de aarde rond de zon
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Voorbeeld: Würzburg ligt op de

Afb. 1.3 Baan van de zon

noordelijke breedtegraad van 49,7°.

21.6.
63,8°

Op 21 juni vallen de zonnestralen

Zenit

er 's middags onder een hoek van
63,8° in op het aardoppervlak. Op
de middag van 21 december bedraagt deze hoek nog slechts 16,8°.

21.3./23.9.
40,3°

21.12.
16,8°

Noorden

Zuiden

Zonsopgang
in Würzburg

8:14 uur

6:24 uur

5:11 uur

Oosten

De invalshoek van de zonnestraling verandert
in de loop van het jaar, namelijk naargelang
het jaargetij en de breedtegraad. In de zomer
vallen de stralen op het noordelijk halfrond
in een veel steilere hoek op aarde dan in de
winter. En ongeacht het jaargetij geldt: hoe
verder wij ons op het noordelijk halfrond naar
het zuiden verplaatsen, hoe hoger de middagzon aan de hemel staat en hoe groter dus de
invalshoek van de straling.

1.3 Globale straling
Voor het gebruik van de zonne-energie is het
interessant te weten welk aandeel van de zonnestraling werkelijk kan worden benut. Van de
1.367 W/m2 stralingsenergie (zonneconstante)
komt door de invloed van de atmosfeer nog
maximaal zo'n 1.000 W/m2 op het aardoppervlak terecht.
Het gedeelte van de straling dat bij een wolkenloze hemel op het aardoppervlak valt, noemen we de directe straling. Wanneer het zonlicht door wolken gaat, wordt het verstrooid
en spreken we van diffuse straling.
De som van diffuse en directe straling heet
globale straling.

Afb. 1.4 Invloed van de atmosfeer

Zonnestraling

Zonneconstante 1367 W/m2
Atmosfeer

Weerkaatsing door de wolken

Verstrooiing
door de atmosfeer

Absorptie door
de atmosfeer
Diffuse straling

Weerkaatsing
door de bodem

Directe straling
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Afb. 1.5 Zonne-instraling in Duitsland

6000

Globale straling [Wh/(m2•d)]

Hoe sterk de straling door de atmosfeer wordt
verminderd, hangt ook af van de invalshoek
van de zonnestralen. Hoe kleiner de invalshoek, hoe langer de weg door de aardatmosfeer. De kortste weg leggen de zonnestralen
af bij verticaal invallende straling (= 90°). Dit
komt echter op onze breedtegraden niet voor,
enkel in het gebied tussen de noordelijke en
de zuidelijke keerkring.

4000
Directe straling

2000
Diffuse straling

0

1.4 Ingestraald vermogen
Interessant voor het zonnethermische gebruik
van de zonnestraling, is het beschikbare stralingsvermogen, gemeten op een bepaalde oppervlakte. Deze waarde noemen we de solaire
bestralingsintensiteit en komt overeen met
een bepaald vermogen per oppervlakte.
De bestralingsintensiteit wordt aangeduid in
Watt per vierkante meter (W/m2) en kan zeer
verschillend zijn: Bij een sterk bewolkte hemel
bedraagt deze ongeveer 50 W/m2, bij zeer heldere hemel tot 1.000 W/m2.
Om te kunnen berekenen welke hoeveelheid zonnestraling effectief wordt omgezet
in zonnethermische energie, moet rekening
worden gehouden met de duur van de instraling. Energie is het product van vermogen en
tijd, de maateenheid hiervoor is Wattuur (Wh).
De energie van de globale straling wordt
aangeduid in dag-, maand- of jaarwaarden.
De maximale dagwaarden in Duitsland liggen
in de buurt van 8 kWh/m2 in de zomer. Maar
zelfs op een zonnige winterdag kunnen deze
oplopen tot 3 kWh/m2.
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Mär

Mai
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Okt

Nov

Dez

In het zomersemester liggen de gemiddelde dagwaarden
van de globale straling een flink stuk hoger dan 3 kWh per
vierkante meter.

Afb. 1.6 Globale straling in Duitsland
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Rostock
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Hamburg
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Leipzig
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De gemiddelde jaarwaarden van de globale
straling (in kWh/(m2·a), a staat voor jaar) liggen in Duitsland doorgaans tussen 950 kWh/
(m2·a) op de Noord-Duitse laagvlakte en
1.200 kWh/(m2·a) in de regio Freiburg of in het
Alpengebied. Maandwaarden van de globale
stralingsenergie kunnen soms tot 50 procent
afwijken van het gemiddelde, jaarwaarden tot
30 procent.
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kWh/(m2·a)

Frankfurt/M.

1200
Saarbrücken

1150

Nürnberg
Stuttgart

1100
Passau

1000

Ulm
Freiburg

1050

München

950

2 Technische gegevens bij collectoren

Afb. 2.1 Oppervlakteaanduidingen

A
B
A Absorberoppervlakte
B Apertuuroppervlak
C

Bruto collectoroppervlakte
B
A
C

C

Bij de aanduiding van de grootte
van een collector is het van belang
op welke oppervlakte de waarde
betrekking heeft.

Technische gegevens bij collectoren
Voor een geslaagd ontwerp van de installatie en de juiste keuze van componenten is het
belangrijk de vermogenskarakteristieken van de collectoren te kennen.

2.1 Grootteaanduidingen
Als referentiewaarden voor vermogen- of opbrengstaanduidingen worden bij collectoren
drie verschillende oppervlakteaanduidingen
gebruikt:

Bruto collectoroppervlakte
De bruto collectoroppervlakte wordt berekend
met de buitenmaten van een collector, dus
door lengte x breedte van de buitenranden.
Deze waarde is belangrijk voor de planning
van de montage en de vereiste dakoppervlakte.

Absorberoppervlakte
De absorberoppervlakte heeft uitsluitend
betrekking op de absorber, waarbij de actieve
oppervlakte van een collector wordt gemeten.
Bij vinabsorbers worden de overlappingen van
de verschillende stroken niet meegerekend
omdat de afgedekte delen niet tot de actieve
oppervlakte behoren. Voor de aanvraag van
subsidies in Wallonië en Brussel is de absorberoppervlakte doorslaggevend.

Apertuuroppervlakte
Met apertuuroppervlakte wordt de meestal
met een glasplaat afgedekte opening van een
collector bedoeld waarlangs de zonnestraling
kan invallen. Bij vacuümbuiscollectoren met
vlakke absorbers is de apertuuroppervlakte
het product van de binnendiameter en de
lengte van de glasbuizen. De apertuuroppervlakte is de gebruikelijke referentiewaarde
voor het collectorrendement.
Voor de aanvraag van subsidies in Vlaanderen
is de apertuuroppervlakte doorslaggevend.
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2.2 Collectorrendement
Met het rendement van een collector bedoelt
men het gedeelte van de zonnestraling dat
wordt omgezet in bruikbare warmte-energie.

Afb. 2.2 Energiestromen in de collector

Als basis voor de berekening wordt het gedeelte van de straling genomen dat invalt op
de apertuuroppervlakte (zie pagina 8). Uit de
verhouding tussen de instraling op de apertuuroppervlakte en het stralingsvermogen dat
de absorber bereikt en in warmte kan worden
omgezet, wordt het optisch rendement berekend. Dit wordt aangeduid met η0 (spreek uit:
eta nul). Wanneer een collector door de zonnestraling wordt verwarmd, geeft hij een deel
van de warmte af aan de omgeving – door
warmtegeleiding van het collectormateriaal,
warmtestraling (weerkaatsing) en luchtbeweging (convectie). Deze verliezen worden berekend met behulp van de warmteverliescoëfficiënten k1 en k 2 en het temperatuurverschil
ΔT (spreek uit: delta T) tussen de absorber en
de omgeving. Het temperatuurverschil wordt
in K (= Kelvin) aangeduid.

2.3 Collectorkarakteristieken
Het vermogen van een collector is afhankelijk
van de bedrijfstoestand. Hoe groter het verschil tussen de binnentemperatuur van de collector en de buitentemperatuur, hoe hoger zijn
thermische verliezen. Daarmee daalt ook het
rendement. Wanneer van de collector geen
warmte wordt afgenomen (omdat de pomp
stilstaat en de warmtedragende vloeistof niet
meer circuleert), verhit de collector tot de zogenaamde stilstandtemperatuur.
In deze toestand zijn de thermische verliezen
precies zo groot als het opgenomen stralingsvermogen, het vermogen van de collector is
nul.

A

B
B

CC
H

G

Glas

D
E

Absorber
Collectorbehuizing
met isolatie

F

A

Instraling op de collector

E

Verwarming van de absorber door het
stralingsvermogen

Optische verliezen

Thermische verliezen

B

Weerkaatsing op de glasplaat

F

C

Absorptie door de glasplaat

G Warmtestraling van de absorber

D

Weerkaatsing op de absorber

H Convectie

Warmtegeleiding van het collectormateriaal

Niet al het licht dat de collector bereikt, kan worden gebruikt voor warmteproductie (optische verliezen). Van
de in de collector opgewekte warmte gaat een klein deel verloren (thermische verliezen).

Afb. 2.3 Karakteristieke rendementen
0,9
0,8
0,7
0,6
Rendement

Het optisch rendement en de verliescoëfficiënten zijn de essentiële parameters van een
collector. Ze worden bepaald volgens een in
de Europese Norm EN 12975 beschreven methode en staan vermeld in de gegevensbladen
van de toestellen (zie www.viessmann.be).
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In Duitsland bereiken de gangbare vlakke collectoren in de zomer een stilstandtemperatuur
van meer dan 200 °C en vacuümbuiscollectoren ca. 300 °C.
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Naarmate het temperatuurverschil met de omgeving toeneemt, is de vacuümbuiscollector in het voordeel
wat het rendement betreft.

3 Viessmann zonnecollectoren

Viessmann zonnecollectoren
Een lange gebruiksduur is cruciaal voor een zonne-installatie. Daarvoor zijn betrouwbare en beproefde componenten nodig. In Viessmann zonnecollectoren
zit meer dan 30 jaar ervaring.

3.1 Collectortypes
Afgezien van enkele speciale technische oplossingen, worden in Duitsland hoofdzakelijk
collectoren gebruikt waarin een warmtedragend medium circuleert. Meestal gaat het
hierbij om een mengsel van water en het
antivriesmiddel glycol. Het warmtedragende
medium neemt de door de absorber in warmte omgezette zonnestraling op en voert deze
weg uit de collector. Dit procedé is bij alle
collectortypes hetzelfde. Het wezenlijke verschil tussen de collectortypes is de wijze van
bescherming tegen warmteverliezen.
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Bij vlakke collectoren is de absorber doorgaans duurzaam tegen weersinvloeden
beschermd door een behuizing van gecoat
plaatstaal, aluminium of roestvast staal en een
frontafdekking van ijzerarm solair veiligheidsglas. Een antireflexcoating (AR) van het glas
kan bovendien de weerkaatsing verminderen.
Thermische isolatie van de collectorbehuizing
vermindert de warmteverliezen. De kwaliteit
van de warmte-isolatie heeft bij grote verschillen tussen de temperatuur in de collectorbehuizing en de omgevingstemperatuur een
sterke invloed op het vermogen.

Afb. 3.1
Vitosol 300-F / Vitosol 200-F
Krachtige, duurzame
en montagevriendelijke
vlakke collectoren

Bij de buiscollector is de absorber net als bij
een thermosfles ingebouwd in een vacuüm
(luchtledig) getrokken glasbuis. Een vacuüm
bezit zeer goede warmte-isolerende eigenschappen, zodat de warmteverliezen hier
kleiner zijn dan bij vlakke collectoren. Dit is
met name bij hoge collectortemperaturen een
voordeel, in het bijzonder dus onder bedrijfsomstandigheden die bijvoorbeeld bij solaire
verwarmingsondersteuning voorkomen.
Voorwaarde voor een hoge betrouwbaarheid
en een lange gebruiksduur van vacuümbuiscollectoren is de perfecte afdichting van
de buizen. Bij Viessmann collectoren is dit
gegarandeerd. De onvermijdelijke minimale
hoeveelheden gas die niettemin in de buizen
binnendringen, worden gebonden door een
dunne bariumfilm ('getter') die op de binnenkant van de buizen wordt opgedampt.

Afb. 3.2
Vitosol 300-T SP3B
vacuümbuiscollector met heatpipetechnologie voor maximale efficiëntie en bedrijfszekerheid

Afb. 3.3
Vitosol 200-T SP2A
Vacuümbuiscollector volgens het
heatpipe-principe voor een plaatsonafhankelijke montage

3 Viessmann zonnecollectoren

3.2 Vacuümbuiscollectoren
Vacuümbuiscollectoren onderscheiden zich in
essentie door hun bouwvorm: ze worden ofwel direct doorstroomd of ze werken volgens
de heatpipe-techniek.
Bij direct doorstroomde vacuümbuiscollectoren circuleert de warmtedrager direct door
absorberbuizen binnen in de buizen.
Bij het heatpipe-principe stroomt het warmtedragende medium niet rechtstreeks door
de buizen. In plaats daarvan verdampt een
medium (doorgaans water) in de koperen buis
onder de absorber. Aan het bovenste uiteinde
van de buizen condenseert de damp in de zogenaamde condensator - hier wordt de energie dan in de collector overgedragen aan het
warmtedragende medium (zie afb. 3.4).
Heatpipe-collectoren hebben het voordeel dat
ze een betrouwbare warmteafname van de
collector garanderen en een eenvoudig installatieontwerp mogelijk maken. Sinds de ontwikkeling van speciale heatpipe-collectoren
die ook horizontaal kunnen worden gemonteerd, biedt Viessmann alleen nog vacuümbuiscollectoren met heatpipe-techniek aan.

Vitosol 300-T SP3B
De vacuümbuiscollector met hoog vermogen
Vitosol 300-T SP3B wordt altijd met een hellingshoek > 25° geplaatst. Daardoor kunnen
de condensatoren een veel grotere diameter
hebben dan de absorberbuis. Op grond van
de goede warmteoverdracht zijn zeer hoge
vermogens mogelijk. Dankzij de droge koppeling van de heatpipe-buizen op de verzamelaar
(dus geen rechtstreeks contact tussen dragend en solair medium) en de geringe hoeveelheid vloeistof in de collector, is een zeer
hoge bedrijfszekerheid gewaarborgd.
De belangrijkste technische kenmerken van
de Vitosol 300-T SP3B:
• Bijzonder efficiënte warmte-isolatie
• "Droge" koppeling
• Duotec-warmtewisselaar met dubbele buis
• Buizen kunnen gemakkelijk worden vervangen en gedraaid
• Hoogwaardig gecoate absorber
• Hoogwaardig, ijzerarm glas

Afb. 3.4 Vacuümbuiscollector Vitosol 300-T met hoog vermogen

1

1

2

2
3

4

3

4

5
6
7

5
6
7

Bijzonder efficiënte warmte-isolatie
"Droge" koppeling, geen rechtstreeks
contact tussen warmtedragend en solair medium
Duotec-warmtewisselaar met dubbele
buis
Buizen kunnen gemakkelijk worden vervangen en gedraaid
Hoogwaardig gecoate absorber
Hoogwaardig, ijzerarm glas
Heatpipe (warmtebuis)
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Vitosol 200-T SP2A
Met de vacuümbuiscollector Vitosol 200-T
SP2A combineert Viessmann de hoge bedrijfszekerheid van de heatpipe-collector met
de mogelijkheid van een plaatsonafhankelijke
montage. De Vitosol 200-T SP2A kan verticaal
en horizontaal in elke gewenste hoek tussen 0
en 90 graden gemonteerd worden en is zowel
geschikt voor privé- als voor bedrijfsinstallaties.
De belangrijkste technische kenmerken:
• Bijzonder efficiënte warmte-isolatie
• "Droge" koppeling
• Duotec-warmtewisselaar met dubbele
buis
• Buizen kunnen gemakkelijk worden ver•
•
•

vangen en gedraaid
Hoogwaardig gecoate absorber
Hoogwaardig, ijzerarm glas
Horizontale montage mogelijk

Afb. 3.5 Plaatsonafhankelijke vacuümbuiscollector Vitosol 200-T

1
4
2
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5

1

Collectorbehuizing

4

Absorber

2

Isolatie

5

Heatpipe (warmtebuis)

3

Duotec-warmtewisselaar met dubbele buis

Het door de zon verhitte water verdampt binnen in de heatpipe-buis. Op het koudste punt ter hoogte van de
verzamelaar condenseert de damp en geeft daarbij energie af aan het warmtedragende medium. Door de
lagere druk die zo ontstaat, verplaatst de damp zich continu naar de verzamelaar. Het condensaat vloeit over
de bodem van de absorberbuis terug en verdampt opnieuw.

Eenvoudige montage
Bij de montage kunnen de collectoren snel
met elkaar verbonden worden door middel van
de beproefde steekverbindingen van roestvast
staal voor geribde buizen.
De verschillende buizen worden nauwkeurig
naar de zon gericht door ze om de lengteas te
draaien.
Maximaal 15 m² collectoroppervlakte kan tot
één collectorveld worden aaneengeschakeld.

Afb. 3.6
Horizontaal geplaatste vacuümbuiscollectoren Vitosol 200-T
SP2A met naar de zon gerichte absorbers

3 Viessmann zonnecollectoren

Afb. 3.7 Vlakke collector Vitosol 300-F met hoog vermogen

1

2

1

2

3
4

Rondom gebogen aluminiumframe, verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
Stabiele, hoogtransparante afdekking in
speciaal glas
Meandervormige absorber
Bijzonder efficiënte warmte-isolatie

3
4

3.3 Vlakke collectoren
Viessmann biedt twee vlakke collectortypes
aan met een vergelijkbare basisconstructie.

Vitosol 300-F / 200-F
De behuizingen van de Vitosol 300-F / 200-F
bestaan telkens uit een omvattend aluminiumframe waarin zich de vlakkeplaatabsorber
bevindt. Deze bestaat uit een hoogwaardig
gecoate aluminiumplaat met opgelaste absorberbuis.

Afb. 3.8 Meanderabsorber

2

1

1
2

Type SV voor verticale montage
Type SH voor horizontale montage

De vlakkeplaatabsorber is volledig op de meandervormige absorberbuis gelast.

De absorber is meandervormig uitgevoerd,
waardoor een betrouwbare doorstroming van
de collector gewaarborgd is. De absorberbuis
is ook in de bochten volledig doorgelast, en
zorgt dus ook aan de rand voor een optimale
warmteoverdracht. De bodemplaat is rondom
met het collectorframe verbonden. De glasafdichting is naadloos uitgevoerd met een
soepel, weers- en UV-bestendig dichtingsmateriaal.
De vlakke collector Vitosol 300-F is een collector met hoog vermogen, die dankzij het
gebruik van antireflexglas en een verbeterde
warmte-isolatie buitengewoon krachtig is en
een zeer hoge opbrengst haalt.
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Eenvoudige montage
Viessmann vlakke collectoren zijn bijzonder
montagevriendelijk. De geïntegreerde aanvoer- en retourbuizen maken een eenvoudige
en betrouwbare montage mogelijk, ook bij
grote collectorvelden. Via flexibele steekverbindingen van roestvast staal voor geribde
buizen kunnen maximaal 12 collectoren betrouwbaar met elkaar worden verbonden of
tot een collectorveld worden gekoppeld.

Afb. 3.9: De vlakke collector Vitosol 300-F is als hoogvermogencollector uitstekend geschikt voor verwarmingsondersteuning.

Het montagevriendelijke Viessmann bevestigingssysteem met beproefde en corrosiebestendige onderdelen in roestvast staal en
aluminium is voor alle Viessmann collectoren
hetzelfde. De vlakke collectoren zijn universeel inzetbaar voor montage op het dak,
integratie in het dak en vrijstaande montage
(bijvoorbeeld op platte daken). Bij montage op
het dak zorgen optioneel verkrijgbare randbekledingen voor een naadloze overgang tussen
collector- en dakvlak. Op aanvraag zijn de
frames ook in alle RAL-kleuren verkrijgbaar.
Bij verticale installatie, bijvoorbeeld tegen
gevels, wordt voor een optimale energieopbrengst een 20 % groter collectoroppervlak
aanbevolen in vergelijking met de gebruikelijke
dakmontage.

Grote collector
Als visueel aantrekkelijke oplossing biedt
Viessmann grote collectoren voor indakmontage aan. Naargelang de toepassing en de
benodigde oppervlakte zijn er verschillende
modellen beschikbaar. Een ander voordeel
van dit collectortype is de snelle montage
dankzij het geïntegreerde buizennet en het
voorgemonteerde afdekraam.
Voor een optimale vormgeving kunnen de
frames en afdekplaten in alle RAL-kleuren
worden geleverd.
Afb. 3.10 Grote collector Vitosol 200-F, type 5DIA

3 Viessmann zonnecollectoren

Afb. 3.11 Bevestigingsmogelijkheden

A

B
D

A

Hellend dak

B

Gevel / balkonbalustrade

C

Plat dak

D

Plat dak horizontale montage
(enkel Vitosol 200-T)

E

Vrijstaande montage

C

E

Afhankelijk van het product zijn er
verschillende montagemogelijkheden. Zo is voor elk project de juiste
collector met de optimaal bijpassende montagetechniek beschikbaar.

3.4 Montage van de collector
Zonnecollectoren worden vanwege hun uiteenlopende constructievormen in vrijwel alle
gebouwconcepten, zowel bij nieuwbouw als
renovatie, op het gebouw of er vlak bij geïnstalleerd. Ze kunnen op hellende daken, platte
daken en op gevels worden gemonteerd of vrij
worden opgesteld op de grond.
Collector en bevestiging vormen daarbij een
statische eenheid. Viessmann biedt voor alle
gangbare dakbedekkingstypes en voor alle
Vitosol collectoren complete, statisch geteste
systemen aan. Dit biedt de grootste zekerheid
bij ontwerp en installatie.

Oriëntatie van het collectorvlak
De voor de warmteproductie bruikbare energie is het grootst wanneer de straling in een
rechte hoek invalt op het collectoroppervlak.
Deze situatie wordt op onze breedtegraden
op een horizontaal vlak echter nooit bereikt.
Dit kan echter worden verholpen door het
collectorvlak te kantelen: op een naar het
zuiden georiënteerd collectorvlak wordt met
een hellingsgraad van 35° gemiddeld zo'n 12
procent meer energie ingestraald dan op een
horizontaal vlak.
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Naast de hellingsgraad speelt ook de oriëntatie van het collectorvlak een belangrijke rol bij
de benutting van de zonne-energie. Op het
noordelijk halfrond is een zuidelijke oriëntatie
optimaal. Afwijkingen van het collectorvlak
ten opzichte van de zuidrichting worden beschreven met de 'azimuthoek' (een naar het
zuiden gericht vlak heeft een azimuthoek 0°).
Samenvattend kunnen we stellen dat bij een
oriëntatie van de collector tussen zuidoost
en zuidwest en bij een hellingsgraad tussen
25° en 70° de omstandigheden voor een zo
hoog mogelijke energieopbrengst van een
zonnethermische installatie optimaal zijn. Grotere afwijkingen, bijvoorbeeld bij een zonneinstallatie tegen een gevel, kunnen worden

Afb. 3.12 Helling en oriëntatie

0°

45°

90°

0%

+ 5%

+ 5%
+ 10%

– 25%

– 25%
– 20 %

Zuidwest

Zuidoost
Zuid

Afwijking van de globale straling

gecompenseerd door een evenredig grotere
collectoroppervlakte.

Beschaduwing
Bij de keuze van het montageoppervlak dient
men er zorgvuldig op te letten dat gebouwen
of bomen geen schaduw op de collector kunnen werpen. Gezien vanuit een op het zuiden
gerichte collector moet daarom het gebied
tussen zuidoost en zuidwest vrij zijn van
schaduw, met een hoek ten opzichte van de
horizon van maximaal 20°.
Hierbij dient men in acht te nemen dat de
installatie langer dan 20 jaar zal werken en bomen in die tijd wel wat kunnen groeien.

Afb. 3.13 Beschaduwing (bovenaanzicht)

Onbeschaduwd gebied

Afb. 3.14 Beschaduwing (zijaanzicht)

Onbeschaduwd gebied

20°

Bij de keuze van het montageoppervlak kan beschaduwing

Gezien de gebruiksduur van 20 jaar moet ook rekening wor-

enkel in de ochtend- of de avonduren worden getolereerd.

den gehouden met te verwachten beschaduwing.

3 Viessmann zonnecollectoren

Afb. 3.15 Opdakmontage

Zowel bij opdakmontage als dakintegratie (rechts), moeten de collectoren in elk geval statisch betrouwbaar
en regendicht worden gemonteerd.
Bij de Viessmann montagesystemen zijn alle montagecomponenten
precies daarop afgestemd.

Afb. 3.16 Bevestiging op het dak

Bevestiging
Naast dakintegratie worden de meeste collectoren evenwijdig met het dakoppervlak (op het
dak) gemonteerd.
Opdakinstallaties
Bij opdakinstallaties worden collector en dakconstructie met elkaar verbonden om een statisch betrouwbare montage te garanderen.
Op elk bevestigingspunt dringt een onderdeel
door het watervoerende vlak onder de collector. Hierbij moeten een perfecte regendichtheid en een betrouwbare verankering tot
stand worden gebracht, aangezien de bevestigingspunten en dus ook eventuele gebreken
na de installatie niet meer zichtbaar zijn.
De uitvoering van de bevestiging is afhankelijk
van de verwachte wind- of sneeuwbelasting.
In de ontwerpinstructies bij het Vitosolassortiment worden voor elk collectortype
nauwkeurige aanwijzingen gegeven.

Met behulp van de bevestigingstechniek voor Viessmann collectoren kan een betrouwbare verbinding
met de daksparren tot stand worden
gebracht.
Het solide bevestigingssysteem
voldoet volkomen aan de eisen
inzake statische stabiliteit en regendichtheid bij opdakmontage van
collectoren.

Bevestiging op de bestaande panlatten is niet
geschikt: kwaliteit en stevigheid kunnen niet
of maar zeer moeilijk worden beoordeeld. Bovendien kan voor een bevestiging op gewone
panlatten nauwelijks een totale sterkteberekening worden gemaakt.
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Afb. 3.17 Dakintegratie

Dakintegratie
Bij dakintegratie wordt de vlakke collector op
de plaats van de dakbedekking geïnstalleerd.
De collector ligt daardoor statisch stabiel op de
volledige constructie van latten en sparren.

Afb. 3.18

Bevestiging dakintegratie

Voor een betrouwbare waterafvoer wordt
onder de collector een extra afdichtingslaag
voorzien. Zo wordt ook bij glasbreuk of andere
gebreken aan de collector voorkomen dat water binnendringt in het gebouw.

De frames en afdekplaten van de Viessmann
collectoren zijn net als de aansluitbehuizingen
verkrijgbaar in alle RAL-kleuren, en zorgen
voor een naadloze overgang tussen collectoroppervlak en dak.

Afb. 3.19 Collector als dakelement met aangepaste kleur

4 Toepassingen

Toepassingen
In het volgende hoofdstuk worden de basisbeginselen uiteengezet voor het ontwerp van
thermische zonne-installaties voor warmwaterbereiding, solaire verwarmingsondersteuning en zwembadwaterverwarming.

4.1 Ontwerphulpmiddelen
Voor ontwerpdetails die nodig zijn voor het
concrete installatieontwerp, kunnen onze partners over tal van hulpmiddelen beschikken:

Viessmann schemabrowser
De Viessmann schemabrowser biedt uitgebreide systeemoplossingen voor het ontwerp
van de installatie. Hier kan met behulp van
een gedetailleerde zoekfunctie het aangewezen installatieschema worden gevonden voor
de combinatie van verschillende verwarmingstoestellen en voor de gewenste toepassing.
De schemabrowser staat gratis ter beschikking voor onze partners op de login-pagina
van de Viessmann website
(www.viessmann.be).

Afb. 4.1

Viessmann schemabrowser

Viessmann schemahandboek
In het Viessmann schemahandboek staan de
meest gangbare combinaties van verschillende verwarmingstoestellen met zonnethermische installaties beschreven. Bij elk schema
vindt u een volledige beschrijving van de werking, het bijbehorende schakelschema en een
onderdelenlijst.

Afb. 4.2 Viessmann schemahandboek
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ESOP
Voor het ontwerp van de installatiecomponenten stelt Viessmann twee berekeningsprogramma's beschikbaar: voor een eerste snelle
oriëntatie kan de onlineversie van ESOP op
de website van Viessmann worden gebruikt.
Voor een nauwkeurige berekening kunnen
onze partners ESOP als offlineprogramma krijgen bij de buitendienst van Viessmann.

Afb. 4.3 ESOP

4.2 Ontwerpprincipes

Zonnedekkingsfactor
Bij het ontwerp van een zonne-installatie
moeten in de eerste plaats de ontwerpdoelen
worden vastgesteld. Aangezien een zonneinstallatie bijna altijd deel uitmaakt van een
bivalente installatie, hebben de ontwerpdoelen in essentie betrekking op de geplande
zonnedekkingsfactor. De zonnedekkingsfactor
beschrijft de verhouding tussen de energie
die nodig is voor de warmteproductie en de
bruikbare zonnewarmte. Hoe hoger de zonnedekkingsfactor, hoe minder energie door de
klassieke installatie moet worden geleverd.
De berekeningsbasis voor de zonnedekkingsfactor is altijd de hoeveelheid warmte die door
de betreffende verwarmingstoestellen per jaar
wordt geleverd (en niet hun vermogen).

Rendement
De tweede parameter voor een zonnesysteem is het rendement van de installatie,
waarmee de verhouding van ingestraalde
energie tot bruikbare zonnewarmte wordt
beschreven. Hoge temperaturen en langere
stilstandtijden doen het rendement dalen.

king, hoe langer de tijd in de zomer waarin
de ingestraalde energie vanwege de lagere
warmtebehoefte niet meer kan worden benut.
In deze fase kan de installatie dus ook geen
warmte meer aan het systeem afgeven. Dit
betekent dat de hoeveelheid energie die per
vierkante meter collectoroppervlakte nuttig
kan worden gebruikt, daalt. Anderzijds neemt
in dit geval de absolute besparing aan klassieke energie toe.

Voor elke zonne-installatie moet een
goed evenwicht worden gevonden
tussen de zonnedekkingsfactor en
de zonneopbrengst.
Afb. 4.4 Zonnedekkingsfactor (sanitair waterverwarming)

70
Zonnedekkingsfactor in %

Het rendement heeft onmiddellijk invloed op
de derde parameter, de specifieke opbrengst
van de collectorinstallatie. Deze waarde geeft
aan hoeveel nuttige warmte per vierkante
meter collectoroppervlakte per jaar door
de zonne-installatie kan worden opgewekt.
In de regel geldt: hoe groter de specifieke
opbrengst, hoe hoger de rendabiliteit van de
installatie.
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Zonnesysteem met
hoge zonnedekking
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B
40

B

Zonnesysteem met
lage zonnedekking
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De zonnedekkingsfactor en de specifieke
opbrengst staan rechtstreeks met elkaar in
verband. Hoe hoger de geplande zonnedek-

A

60

300

350

400

450

500

Warmtehoeveelheid (opbrengst) in

550

600

kWh/(m 2 •a)

4 Toepassingen

Afb. 4.5

Installatie voor sanitair waterverwarming

1
5

3

1 Zonnecollector
2 Zonnecircuitaggregaat
2

3 Warmwaterboiler
4 Verwarmingsketel
5 Verwarmingskring

4

Normaal wordt een bivalente warmwaterboiler gebruikt die door twee
warmtebronnen worden verwarmd.
Dit is een goede combinatie van
energiebesparing en voorzieningszekerheid.

4.3 Installatie voor verwarming van sanitair water
De bivalente warmwaterboiler wordt door
twee warmtebronnen verwarmd. Het bovenste gedeelte wordt verwarmd door de verwarmingsketel. De tweede warmtewisselaar, in
het onderste boilergedeelte, wordt door de
zonne-installatie alleen verwarmd wanneer
tussen de collectortemperatuursensor en de
boilertemperatuursensor een temperatuurverschil wordt gemeten dat groter is dan de
in de regelaar ingestelde waarde - dan pas
wordt de circulatiepomp van de solaire kring
ingeschakeld.
Als ontwerpdoel voor de sanitair waterverwarming in één- en tweegezinswoningen is
een zonnedekking van om en bij de 60 procent gebruikelijk. In de zomer wordt daarmee
rekenkundig een volledige dekking bereik,
d.w.z. dat op de meeste dagen alleen de
zonne-installatie voor de warmwaterbereiding
instaat (zonder ondersteuning van de ketel).
Onbruikbare warmteoverschotten blijven binnen aanvaardbare grenzen, de gebruiker merkt
duidelijk de opbrengst van de zonne-installatie
en spaart gedurende lange tijd de klassieke
bijverwarming uit.

Een veel hogere zonnedekking voor de sanitair waterverwarming dan 60 procent is
wegens technische en economische redenen
voor eengezinswoningen niet zinvol.

Ontwerpverbruik
Om de zonne-installatie te kunnen ontwerpen,
moet in de eerste plaats het warmwaterverbruik bekend zijn. Daarbij is het belangrijk
onderscheid te maken tussen maximale behoefte en ontwerpverbruik.
De maximale behoefte vormt de berekeningsbasis voor de voorzieningszekerheid, ze is de
ontwerpmaat voor de warmwaterboiler en
voor de berekening van het bijverwarmingsvermogen van de verwarmingsketel.
Om een slechte dimensionering te voorkomen, wordt de zonne-installatie gebaseerd
op het ontwerpverbruik. Het ontwerpverbruik
geeft het gemiddeld verwachte verbruik tijdens de zomermaanden aan. Het is ongeveer
half zo groot als de maximale behoefte waarop het klassieke installatiegedeelte gebaseerd
wordt.
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Afb. 4.6

Ontwerpoverzicht sanitair waterverwarming

Personen

Warmwaterbe-

Bivalente

Collector

hoefte 60 °C

warmwaterboiler

Vitosol-F

Vitosol-T

in liter

Aantal

Oppervlakte

2

60

2 x SV / 2 x SH

1 x 3 m2

3

90

2 x SV / 2 x SH

1 x 3 m2

4

120

2 x SV / 2 x SH

1 x 3 m2

5

150

2 x SV / 2 x SH

2 x 2 m2

6

180

3 x SV / 3 x SH

2 x 2 m2

8

240

4 x SV / 4 x SH

2 x 3 m2

10

300

4 x SV / 4 x SH

2 x 3 m2

Verbruik van 30 liter per persoon bij 60 °C.

12

360

5 x SV / 5 x SH

4 x 2 m2

Wanneer het verbruik per persoon beduidend hoger ligt,

15

450

6 x SV / 6 x SH

3 x 3 m2

Aannames voor het ontwerp:

300 liter

400 liter

500 liter

gebeurt de keuze volgens liter per dag.

Om een zonnedekking van circa 60 procent
te halen, is in de praktijk een tweedaagse
benadering nuttig gebleken, d.w.z. dat de
zonneboiler het dubbele van de verwachte dagelijkse behoefte (op basis van het ontwerpverbruik) moet kunnen opnemen. De collectorinstallatie wordt zodanig gedimensioneerd
dat de totale boilerinhoud op een zonnige dag
tot minimaal 60 °C kan worden verwarmd.
Daardoor kan een volgende dag met weinig
zonne-instraling worden overbrugd. Vanuit dit
oogpunt wordt de verhouding tussen boilervolume en collectoroppervlakte bepaald.

Als vuistregel voor bivalente warmwaterboilers in één- of tweegezinswoningen (bij hoge
dekkingsfactor) geldt: als het collectorvlak tussen zuidoost en zuidwest is georiënteerd, kan
per 100 l opslagvolume 1,5 m2 vlakke collector- of 1,0 m2 buiscollectoroppervlakte worden
aangenomen. Om een lagere opbrengst door
een ongunstige oriëntatie of hellingsgraad te
compenseren, kan de collectoroppervlakte
wat groter worden genomen.

Afb. 4.7
Bivalente warmwaterboiler
Vitocell 100-B

Opslagcapaciteit boiler
In Midden-Europa is op een wolkenloze
zomerdag ca. 5 kWh instraling per m2 collectoroppervlakte beschikbaar. Om deze
hoeveelheid energie aan de bivalente warmwaterboiler te kunnen overdragen, wordt bij
vlakke collectoren minimaal 50 l opslagvolume
per m2 collectoroppervlakte ingepland, bij vacuümbuiscollectoren 70 l per m2. Deze cijfers
hebben betrekking op het gedeelte van de
bivalente boiler dat niet door de bijverwarming
wordt verwarmd.
Het aan de bijverwarming aangesloten deel
van de bivalente boiler is pas beschikbaar voor
opslag van zonnewarmte wanneer de collectorinstallatie een hogere temperatuur bereikt
dan de bijverwarmingstemperatuur.

4 Toepassingen

Afb. 4.8

Installatie voor verwarmingsondersteuning

1
5

3
4

1 Collector
2 Zonnecircuitaggregaat
2

3 Combiboiler
4 Verwarmingsketel
5 Verwarmingskring

Bij installaties voor solaire verwarmingsondersteuning worden buffervaten gebruikt, hier als combiboilers
met ingebouwde warmtewisselaar van roestvaststalen ribbelbuis voor de sanitair waterverwarming.

4.4 Installatie voor verwarmingsondersteuning
Wanneer tussen de collectortemperatuursensor en de boilertemperatuursensor een temperatuurverschil wordt gemeten dat groter is
dan de in de regeling ingestelde waarde, schakelt de circulatiepomp van de solaire kring in
en wordt de combiboiler met zonne-energie
verwarmd. De verwarming van het bovenste
boilergedeelte gebeurt zo nodig door de verwarmingsketel.

Afb. 4.9 Solaire verwarmingsondersteuning
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De solaire verwarmingsondersteuning zonder seizoensgebonden opslag heeft haar grenzen: onbruikbare
warmteoverschotten in de zomer.

In Duitsland wordt beduidend meer dan de
helft van de totale collectoroppervlakte geïnstalleerd in zonne-installaties die naast de
sanitair waterverwarming ook de centrale
verwarming ondersteunen. De solaire verwarmingsondersteuning is tegenwoordig
ingeburgerd.
Bij solaire verwarmingsondersteuning zijn
vraag en aanbod omgekeerd evenredig: over
het hele jaar bekeken, is de warmtebehoefte
voor verwarming het grootst wanneer de
zonne-instraling het laagst is.
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De mogelijkheden van solaire verwarmingsondersteuning zijn zonder een seizoensgebonden opslag beperkt, een volledige dekking
van de warmtebehoefte in de winter door de
zonne-installatie is niet mogelijk. De zonneinstallatie kan dus de klassieke verwarmingsketel niet vervangen en daarom mag het vermogen hiervan ook niet worden beperkt.
Uit ervaring weten we dat geïnteresseerden
de mogelijkheden van een verwarmingsondersteunende zonne-installatie in gebouwen vaak
verkeerd inschatten. Tijdens de voorbereidende gesprekken moeten misverstanden zo
snel mogelijk uit de weg geruimd worden en
moeten de verwachtingen van een solaire verwarmingsondersteuning realistisch geschetst

Afb. 4.10 Ontwerptabel verwarmingsondersteuning (EFH)

Personen

Collector

Warmwaterbehoefte 60 °C

Buffervat-

Vitosol-F

in liter

volume in liter

Aantal

Vitosol-T
Oppervlakte

2

60

750

4 x SV / 4 x SH

2 x 3 m2

3

90

750

4 x SV / 4 x SH

2 x 3 m2

4

120

750 / 1000

4 x SV / 4 x SH

2 x 3 m2

5

150

750 / 1000

4 x SV / 4 x SH

4 x 2 m2

6

180

750 / 1000

4 x SV / 4 x SH

4 x 2 m2

7

210

1000

6 x SV / 6 x SH

3 x 3 m2

8

240

1000

6 x SV / 6 x SH

3 x 3 m2

Deze tabel biedt een snel overzicht
voor de keuze van de componenten bij
solaire verwarmingsondersteuning.

worden. Bij renovatie zijn dekkingsfactoren
van meer dan 30 procent ten aanzien van de
energiebehoefte voor warm water en verwarming slechts met zeer grote installatietechnische inspanningen haalbaar.
De zonne-installatie is dus altijd een onderdeel
van een groter systeem, waarbij het precies
ook voor de klassieke verwarmingsketel aankomt op hoge efficiëntie.

Warmtebehoefte in de zomer
De basis voor de dimensionering van een
solaire verwarmingsondersteuning is altijd de
warmtebehoefte in de zomer. Deze bestaat
uit de warmtebehoefte voor sanitair waterverwarming en eventuele andere verbruikers die
ook door de installatie gevoed kunnen worden
- zoals bv. een verwarming van kelders in de
zomer om condensatie te voorkomen.

Afb. 4.11
Ideaal voor solaire verwarmingsondersteuning: de multivalente
warmwaterboiler met geïntegreerde
sanitair waterverwarming Vitocell

Voor deze zomerse warmtebehoefte wordt
met behulp van de ontwerptabel (zie Afb. 4.6)
de juiste collectoroppervlakte bepaald. Het
berekende collectoroppervlak wordt vervolgens vermenigvuldigd met factor 2 en factor
2,5 – tussen deze twee resultaten liggen de
waarden voor de collectoroppervlakte voor
solaire verwarmingsondersteuning. Voor de
nauwkeurige bepaling wordt rekening gehouden met architecturale omstandigheden en de
afmetingen van de verschillende collectoren.
De verhouding tussen collectoroppervlakte
en opslagvolume wordt op dezelfde manier
bepaald als bij installaties voor warmwaterbereiding. Per 100 l opslagvolume mag 1,5 m2
vlakke collector of 1,0 m2 buiscollector worden aangenomen.

340-M
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Afb. 4.12 Compacte ketel Vitosolar 300-F

Geïntegreerde oplossing Vitosolar 300-F
De complexe samenwerking tussen zonne-installatie en klassieke verwarmingsketel vereist
een uitgebreide en zorgvuldige planning. Speciaal voor solaire verwarmingsondersteuning
in eengezinswoningen heeft Viessmann met
de Vitosolar 300-F een compacte oplossing
ontwikkeld.
De Vitosolar 300-F is een krachtige unit voor
solaire verwarmingsondersteuning en sanitair
waterverwarming. De eenheid bestaat uit
een combiboiler met een inhoud van 750 liter
en een basis die voorzien is van alle nodige
buizen voor rechtstreekse aansluiting van een
gas- of oliecondensatieketel.
De montageconsole is reeds uitgerust met
cv-kringverdeling, Solar-Divicon, warmtegeïsoleerde buisleidingen en afsluitkleppen. De
regeling omvat alle noodzakelijke functies van
de verwarmingsketel en de zonne-installatie.
Voor de energiebalans toont het display van
de regeling de zonneopbrengst. De Vitosolar
300-F is uitgerust met zeer efficiënte toerentalgeregelde pompen (energielabel A) voor de
verwarmings- en solaire kring.

Eisen aan de verwarmingskring
Een wijd verspreid misverstand is het idee dat
solaire verwarmingsondersteuning alleen mogelijk is bij vloerverwarming. Dit is niet waar.
De opbrengst bij een radiatorverwarming is
gemiddeld per jaar slechts een tikje lager. De
oorzaak hiervan is de iets hogere doeltemperatuur van de zonne-installaties, die altijd
bepaald wordt door de retour van de verwarmingskring.
Bij vergelijking van de verschillende verwarmingssystemen dient men er rekening mee
te houden dat de zonne-installatie de energie
hoofdzakelijk in de overgangsperiode aan de
verwarmingskring moet leveren. In deze periode werken verwarmingssystemen echter
niet in het gebied van hun ontwerptemperaturen, de retour kan ook bij radiatoren op een
laag temperatuurniveau worden ingesteld.
Belangrijk is echter de juiste hydraulische
compensatie.
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4.5 Zwembad
Zwembaden worden naargelang de aard van
hun behoefte ingedeeld in drie categorieën,
waaruit verschillende eisen voor de koppeling
van een zonne-installatie ontstaan:
•
•

•

Openluchtzwembaden zonder klassieke
bijverwarming (Swimmingpools)
Openluchtzwembaden die op basistemperatuur worden gehouden (openbare
zwembaden, soms ook buitenbaden van
eengezinswoningen)
Overdekte zwembaden (baden die het
hele jaar door constant op basistemperatuur worden gehouden)

Met basistemperatuur wordt de gewenste
minimumtemperatuur van het zwembadwater
bedoeld. Deze wordt gewaarborgd door een
ketelinstallatie.
Over het algemeen dient men in acht te nemen dat de energiebehoefte van het zwembad door middel van een afdekking zo laag
mogelijk wordt gehouden.

Swimmingpools
Bij onverwarmde openluchtzwembaden
ontstaat door de zonne-instraling op het wateroppervlak een soort van 'natuurlijk temperatuurverloop'. Een zonne-installatie verandert
niets aan dit typische temperatuurverloop,
maar kan de basistemperatuur wel met enkele graden verhogen. De grootteorde van de
temperatuurverhoging is afhankelijk van de
verhouding van de wateroppervlakte tot de
absorberoppervlakte.

Uit ervaring weten we dat 3 tot 4 Kelvin temperatuurverhoging volstaat om een voelbaar
aangenamere badtemperatuur te krijgen. Dit
wordt bereikt met een collectoroppervlakte
die maximaal half zo groot is als de wateroppervlakte.

Verwarmde openluchtzwembaden
Wanneer het zwembad met een klassieke
verwarmingsinstallatie op temperatuur wordt
gebracht en gehouden, veranderen de werking van de zonne-installatie en haar effect op
de watertemperatuur nauwelijks. De zonne-installatie zorgt voor een temperatuurverhoging
van enkele graden Celsius boven de (zo laag
mogelijk) gekozen basistemperatuur en voorkomt op die manier dat in de zomer moet worden bijverwarmd. Aangezien openluchtzwembaden enkel in de zomer worden verwarmd,
is de collectorinstallatie in het koude seizoen
beschikbaar voor verwarmingsondersteuning.
Bijgevolg is het hier zinvol een installatie voor
combinatie van zwembadverwarming, sanitair
waterverwarming en verwarmingsondersteuning te kiezen. Voor het ontwerp van deze
combinatie wordt bij de collectoroppervlakte
voor de zwembadwaterverwarming de collectoroppervlakte voor de sanitair waterverwarming opgeteld. Een toeslag voor verwarmingsondersteuning is niet nodig.

Afb. 4.14 Ontwerphulp

Typisch temperatuurverloop onverwarmd
openluchtzwembad

Ontwerpoverzicht

25

8
Gemiddelde
temperatuurverhoging (K)

Gemiddelde bassintemperatuur (°C)

Afb. 4.13 Onverwarmd openluchtzwembad

Afbeelding 4.14 toont het verband tussen de
oppervlakte- of absorberoppervlakteverhouding en de temperatuurverhoging. Vanwege
de in vergelijking lage collectortemperaturen
en de gebruikstijd (zomer) heeft het gebruikte
collectortype geen invloed op de waarden.
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Verhouding absorberoppervlakte tot bassinoppervlakte

Tip

De integratie van een
zonne-installatie in een
overdekt zwembad is
te complex om hier met
vuistregels te kunnen
werken. In plaats daarvan is een volledige simulatie van het gebouw
noodzakelijk. Dit is mogelijk met het ontwerpprogramma ESOP.

5 Praktische tips

Praktische tips
Op basis van tientallen jaren ervaring stelt Viessmann beproefde systeemtechniek
en gedegen kennis ter beschikking.

Een hoogwaardige zonnecollector alleen garandeert nog geen optimale werking van de
volledige zonne-installatie. Eerder komt het erop aan dat alle componenten optimaal samenwerken in een complete systeemoplossing.
De op elkaar afgestemde systeemcomponenten van Viessmann garanderen een optimaal
rendement en hoge bedrijfszekerheid van de
solair ondersteunde verwarmingsinstallatie.
De efficiëntie van een totaalsysteem hangt
voor een flink deel echter ook af van de randapparatuur. In de volgende paragrafen krijgt u
belangrijke tips voor een optimale werking van
de installatie.

Afb. 5.1 Samenwerking van de regelingen

1 Vitosolic zonneregelaar
2 Vitotronic ketelregeling
3 Laadpomp
4 Solaire circulatiepomp

4
1
2
D

3

Systematische efficiëntieverhoging: de bijverwarming wordt optimaal geregeld.

5.1 Bijverwarming
De temperatuur in het klassiek bijverwarmde
deel van de warmwaterboiler en de gekozen
schakeltijden voor de bijverwarming hebben
een grote invloed op de opbrengst of de efficiëntie van de zonne-installatie: Hoe hoger de
reeds aanwezige temperatuur in de warmwaterboiler, hoe minder 'plaats' de zonne-installatie heeft om energie over te dragen aan het
systeem. Het is nuttig dit aspect in aanmerking te nemen en tegelijk rekening te houden
met de eisen inzake comfort en hygiëne.
Om de efficiëntie van de zonne-installatie
te verhogen, kan de conventionele bijverwarming van de bivalente warmwaterboiler
zo lang worden uitgesteld tot er geen zonnewarmte meer wordt geleverd en de solaire
circulatiepomp dus uitgeschakeld is (bijlaadonderdrukking). Deze functie kan in combinatie
met de Vitotronic ketelregelaars worden
gebruikt.
Op de verwarmingsregeling wordt zoals gewoonlijk een bijverwarmingstemperatuur voor
het sanitair water ingesteld. Daarnaast wordt
een minimumtemperatuur bepaald. Wanneer
nu bij geactiveerde bijverwarmingsonderdrukking de boiler solair wordt geladen, laat de
ketelregeling toe dat de warmwatertemperatuur daalt tot de ingestelde minimumtemperatuur. De warmwaterboiler wordt pas door de
verwarmingsketel verwarmd wanneer de temperatuur ook beneden deze minimumwaarde
daalt. Dit geldt ook bij een draaiende solaire
circulatiepomp.
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Afb. 5.2 Aansluiten van de circulatie
2
A

Circulatieretour (zomer)
Noodzakelijke leiding ter voorkoming van temperatuuroverschrijding in de zomer

B

A
1

Circulatieretour (winter)

3

Aanvoertemperatuur maximaal 60 °C
C

3
B

Toevoer gebruikswatermenger
Zo kort mogelijke leiding want in de winter niet doorstroomd

C

Circulatieretour (fout)
Circulatieretour niet in het solaire gedeelte van de boiler aansluiten

1

5.2 Aansluiten van de circulatie
Voorwaarde voor een feilloze werking van de
zonne-installatie zijn delen in de boiler met
koud water voor het opnemen van de solair
opgewekte warmte. Deze delen mogen dus in
geen geval bereikt worden door de circulatieretour. Het is bijgevolg verkeerd de circulatieretour bij bivalente boilers 'uit gewoonte' aan
de koudwatertoevoer aan te sluiten. Eerder
moet daarvoor de circulatieaansluiting van
de boiler worden gebruikt. Anders wordt de
boiler volledig op de temperatuur van de circulatieretour gebracht.

Circulatiepomp

2 Gebruikswatermenger

3 Terugslagklep

5.3 Veilig omgaan met stagnatie
Een zonnecollector wekt altijd warmte op
wanneer licht op de absorber valt. Wanneer
warmteafname in het systeem niet meer
mogelijk of zinvol is, schakelt de installatie uit
en gaat de collector in stagnatie. De temperatuurstijging in de collector die daarvan het
gevolg is, kan er makkelijk toe leiden dat het
kookpunt van de solaire vloeistof wordt overschreden.
Met name bij installaties voor solaire verwarmingsondersteuning moeten de verwachte
stagnatiefasen in het ontwerp worden meege-

Bij het aansluiten van de circulatie dient men
er eveneens rekening mee te houden dat het
warm water in de zonneboiler veel hogere
temperaturen dan 60 °C kan bereiken, zodat
een thermostatische mengklep moet worden
ingebouwd.
Afb. 5.3 Stagnatie
De damp kan zich verspreiden in

Afbeelding 5.2 toont de correcte aansluiting
van de circulatie in combinatie met een thermostatische mengklep. Om een verkeerde
circulatie te vermijden, moet in de koudwatertoevoerleiding van de gebruikswatermenger
een terugslagklep worden ingebouwd.

de aanvoer- en retourleidingen, het
MEV wordt met een koeltraject in
de retourleiding geïnstalleerd.

2

1

1

Terugslagklep

2

Koeltraject
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nomen, omdat bij dit installatietype stagnatie
in de zomer onvermijdelijk is. Maar ook technische defecten of stroomstoringen kunnen een
stagnatie veroorzaken.
Tijdens de stagnatie worden in de zonne-installatie de hoogste temperaturen en drukken
bereikt. Drukhoudsysteem en veiligheidsvoorzieningen worden daarom op deze toestand
berekend. Cruciaal daarbij is het voorkomen
van schade aan installatiecomponenten die
kan ontstaan door de damp die bij stagnatie in
de collector gevormd wordt en in de buisleidingen wordt geperst.
Viessmann heeft voor zijn partners de software SOLSEC ontwikkeld, waarmee de
verspreiding van de damp in het systeem en
de eventueel noodzakelijke veiligheidsmaatregelen – zoals het gebruik van een stagnatiekoeler – makkelijk kunnen worden berekend.
Ook het drukhoudsysteem laat zich makkelijk
ontwerpen met deze software, aangezien
nominaal volume en voordruk van het membraanexpansievat (MEV) eveneens door het
rekenprogramma kunnen worden bepaald.
SOLSEC kan op de website van Viessmann
op de partnerpagina worden gedownload.

5.4 Ontluchting
Ook een perfecte ontluchting van de collectorkring is een voorwaarde voor een storingvrije
en efficiënte werking van de zonne-installatie.
Lucht in de collectorkring veroorzaakt geluiden in de solaire kring en brengt de goede
doorstroming van de collectoren in gevaar.
Bovendien versnelt ze de oxidatie van installatieonderdelen en van de warmtedrager.
Na de installatie van de zonne-installatie zit er
aanvankelijk lucht in de collectorkring, die bij
het vullen met het warmtedragende medium
grotendeels wordt verdrongen. Een deel van
de lucht wordt echter in de vorm van kleine
bellen opgenomen in de vloeistofstroom en
komt pas later geleidelijk weer vrij, een ander
deel is opgelost in het warmtedragende medium. Anders dan bij verwarmingsinstallaties,
kan de ontluchting tijdens de werking niet op
het hoogste punt van de installatie, dus bij de
collector, plaatsvinden: anders zou de in het
geval van stagnatie gasvormige inhoud van de
solaire kring op deze plaats ontsnappen.
De ontluchting of ontgassing van de solaire
kring kan het makkelijkst plaatsvinden door
een luchtafscheider in te bouwen in de stookruimte, best in de toevoer vóór de inlaat in de
boiler.

Afb. 5.4 Ontluchting

2

1

1

Luchtafscheider

2 Automatische ontluchter
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5.5 Regeling
De regeling van de zonne-installatie zorgt voor
een betrouwbare en efficiënte samenwerking
van de verschillende componenten. Voor het
laden van de boiler wordt het temperatuurverschil tussen de collector en de zonneboiler
gemeten.
De solaire circulatiepomp wordt ingeschakeld
zodra dit temperatuurverschil een vooraf ingestelde waarde overschrijdt (inschakel-temperatuurverschil). Het warmtedragende medium
transporteert de warmte dan van de collector
naar de boiler. Wanneer een tweede, kleiner
temperatuurverschil wordt onderschreden,
schakelt de solaire circulatiepomp uit (uitschakel-temperatuurverschil). Voor de ontlading,

Wanneer de zonne-installatie samen met een
nieuwe verwarmingsketel van Viessmann
wordt ingebouwd, zijn de solaire regelfuncties
reeds voorzien in de ketelregeling. De Vitotronic-regelingen zijn uitgerust met alle noodzakelijke functies voor de zonne-installatie en
garanderen dus een optimale samenwerking
met de verwarmingsketel. De componenten
van de zonne-installatie worden met de regelmodule SM1 in het systeem geïntegreerd.
Om bestaande verwarmingsketels achteraf
uit te rusten met een zonne-installatie of voor
complexere systemen, biedt Viessmann de
Vitosolic-regelaars aan.

bijvoorbeeld in de verwarmingskring, zijn er
vergelijkbare functies. Bovendien biedt de regeling tal van andere functies om een veilige
werking van de installatie te garanderen.

Afb. 5.5 Principe van de zonneregelaar

1. Opwarming van de zonnecollector

2. Opwarming van de warmwaterboiler

3. Opslag van de warmte

De zonneregelaar zorgt voor een efficiënt warmtetransport. Alleen wanneer het nuttig is, wordt warmte van de collector naar de boiler verplaatst.
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