Gebruikershandleiding DSS Zonneboilersystemen (drukgevuld)
Inleiding:
Uw woning is uitgerust met een DSS zonneboiler. Door deze zonneboiler, die veelal is
aangesloten op uw cv combiketel, bespaart u fossiele brandstof, meestal aardgas.
Afhankelijk van uw gezinssamenstelling en uw warmwaterverbruik bespaart u op jaarbasis
ca. 250 m3 gas. Doordat uw woning is voorzien van een zonneboiler zal uw energienota dus
lager uitvallen dan zonder zonneboiler het geval zou zijn. Daarnaast spaart u het milieu en
werkt u mee aan een vermindering van het broeikaseffect.
Werking
Elke zonneboiler heeft een gesloten circuit gevuld met zonneboilervloeistof. Het licht van de
zon wordt in de collector omgezet in warmte en daarna overgedragen aan het water in de
boiler. In de boiler zit daarvoor een warmtewisselaar. Het tapwater(drinkwater) gaat dus
NIET door de zonnecollector.
Het systeem is voorzien van een zogenaamde “delta-T regelaar”. Dit is het lichtgrijze kastje
wat meestal aan de pompbuis van de boiler bevestigd zit. Soms is het kastje echter op de
muur gemonteerd. Deze delta-T regelaar zorgt dat de zonnewarmte op een slimme manier
wordt benut. Zodra de collectorsensor een 10 graden hogere temperatuur meet dan de
boilersensor (Delta-T > 10⁰), springt de collectorpomp aan. Het groene lampje brandt nu. De
pomp brengt een circulatie van de vloeistof tussen boiler en collector op gang. Na
opwarming in de collector stroomt de vloeistof terug naar de boiler en zal daar zijn warmte
weer overdragen aan het tapwater.
De collectorpomp schakelt uit zodra de temperatuur van de collector minder dan 3⁰ hoger is
dan de temperatuur van de zonneboiler (Delta-T < 3⁰). Het systeem staat dan stand-by voor
een volgende laad-cyclus (het gele lampje knippert ééns per 5 seconden zeer kort).
De collectorpomp schakelt ook uit indien het tapwater in de boiler een temperatuur heeft
bereikt van 80⁰C. Het gele (oranje) lampje brandt dan continu. Zodra de boilertemperatuur
weer zakt tot onder de 75⁰C gaat dit gele lampje weer uit, en staat het systeem weer paraat
om in bedrijf te komen.
Als er onvoldoende zonne-energie aanwezig is, waardoor het tapwater in de boiler niet de
gewenste tapwatertemperatuur(60⁰C) bereikt, wordt het warmwater tijdens het tappen
naverwarmd door de warmwatervoorziening (meestal combi-ketel).
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Het is een misverstand dat uw zonneboiler alleen werkt indien de zon flink schijnt. De
collector is zeer lichtgevoelig en ook op een minder zonnige (lichte) dag levert de
zonneboiler al een bijdrage. Ook in de winter kan de temperatuur in de collector flink
oplopen en een zonneboilertemperatuur van 30 tot 60⁰C in de winterperiode is niet
uitzonderlijk!
Onderhoud
Uw zonneboiler heeft ééns per 3 jaar onderhoud nodig. De vloeistof in het gesloten circuit
moet dan worden gecontroleerd op refractiewaarde(vorstbeveiliging) en zuurgraad, maar
ook diverse andere systeemcomponenten worden gecontroleerd op een juiste werking en,
indien nodig, vervangen. Indien u dit niet op tijd doet, kan er schade ontstaan. Het kan
natuurlijk ook voorkomen dat er een onderdeel van de zonneboiler versleten raakt. De boiler
valt dan in storing en u kunt dit zien, omdat het rode lampje op de regelaar gaat branden
(knipperend of continu). U dient hiervan uw installateur of woningverhuurder in kennis te
stellen. U mag uw zonneboiler-installatie nooit zelf bijvullen. Het is een gesloten systeem,
dat met een speciale zonneboilervloeistof is gevuld. Schakelaar altijd een bedrijf in dat de
benodigde expertise heeft om drukgevulde zonneboiler-systemen te onderhouden.
Storingen
Indien er zich een storing voordoet, gaat het rode lampje branden of knipperen en schakelt
de collectorpomp automatisch uit. De DSS zonneboilers werken geheel autonoom, en
hebben dus geen invloed op het functioneren van uw combiketel. Zo lang de aanwezige
combiketel (of andere warmwater-voorziening) is ingeschakeld, kunt u altijd rekenen op
warmwater van de gewenste temperatuur.
Delta-T regelaar
De Delta-T regelaar is voorzien van drie lampjes die een bepaalde status weergeven:
Groene lampje brandt:
Systeem in normaal bedrijf; collectorpomp pompt de vloeistof in
het collectorcircuit rond.
Gele lampje brandt:
Systeem uitgeschakeld; collectorpomp staat uit. Het tapwater in
de zonneboiler is door de zon opgewarmd tot ca. 80⁰C. Lampje
gaat uit zodra de boilertemperatuur weer is gedaald tot onder
de 75⁰C.
Rode lampje brandt:
Storing; pomp staat uit. Er is geen- of onvoldoende stroming in
het collectorcircuit: uw installateur of woningverhuurder
informeren met vermelding van de klacht.
Rode lampje knippert:
Storing; pomp staat uit. Temperatuursensor van zonnecollector
of -boiler is defect, mogelijk slecht contact of sluiting van één
van de sensorkabels: uw installateur of woningverhuurder
informeren met vermelding van de klacht.
Alle lampjes uit:
Dit is normaal, wanneer de boilertemperatuur hoger is dan de
temperatuur in de collector. Dat is in ieder geval ’s nachts zo,
maar ook indien het buiten erg donkergrijs weer is.
Gele lampje knippert
Dit is normaal (zie hierboven); vanaf softwareversie V1.7 is dit
zeer kort (om de 5 sec)
gekomen in plaats van “alle lampjes uit”.
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Mogelijke klachten (met oplossing/advies)
Er brandt of knippert een rood Zie hierboven: uw installateur of woningverhuurder
lampje op de delta-T regelaar: informeren met vermelding van de klacht.
De zonneboiler is na
Controleer of de boilersensor nog goed in de dompelbuis
zonsondergang actief:
aan de zijkant van de boiler is gestoken (tot aan het einde
van de dompelbuis; goed voelbaar). Herstel dit indien
nodig en fixeer de sensor zodat deze goed blijft zitten in de
dompelbuis. Als u wat minder handig bent of twijfelt: uw
installateur of woningverhuurder informeren met
vermelding van de klacht.
Er is geen (of onvoldoende)
Dit is géén zonneboiler-storing. Uw warmwater
warmwater:
voorziening (combiketel) dient namelijk te allen tijde de
tapwaterverwarming over te nemen indien de zonneboiler
niet of onvoldoende warm water levert. Dit is dus een
combiketel-storing: uw installateur of woningverhuurder
informeren met vermelding van de klacht.
De zonneboiler functioneert
1. Mogelijk is de zonneboiler net niet voldoende warm
goed, maar desondanks
(60⁰C) om te voorkomen dat de combiketel aanspringt.
springt de combiketel aan bij
2. Indien er een mengventiel vóór de combiketel zit, dan
elke warmwater tapping:
zou deze defect kunnen zijn, waardoor er alleen koud
water naar de combiketel stroomt.
Advies bij (langdurige) afwezigheid:
Bij (langere) afwezigheid, van meer dan 1 week, dient u wat maatregelen te nemen ten
aanzien van legionella-veiligheid. Wij adviseren u om bij thuiskomst als eerste de centrale
ventilatie op de hoogste stand te zetten, zodat het huis goed wordt gespoeld met frisse
lucht. Daarna dient u alle koud- en warmwater tappunten even goed door te spoelen. De
handdouche(s) in de douchecabine of bij het ligbad legt u bij voorkeur even in een emmer,
waarna u eerst met koud water de emmer vol laat stromen om daarna heet water te laten
stromen(ca 5 minuten). Stel daarbij een eventuele thermostaat in op de hoogst instelbare
temperatuur. Zorg dat de handdouche goed ondergedompeld blijft en houd kleine kinderen
op veilige afstand i.v.m. verbrandingsgevaar aan het hete water. Stel daarna de doucheen/of bad-thermostaat weer in op de normale, veilige temperatuur. Pas daarna stelt u de
centrale ventilatie weer in op de normale of automatische stand.
Bovengenoemd advies geldt voor ALLE woningen, met of zonder zonneboiler, warmtepomp,
warmtepompboiler of wat voor installatie dan ook!
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