Dutch Solar Systems B.V.
Klavermaten 10
7472 DD Goor
T: +31 (0)53 482 20 10
I : www.zonneboiler.nl of
www.dutchsolarsystems.com
E: info@dutchsolarsystems.com

Installatiehandleiding & inbedrijfname
DSS drukgevuld zonneboilersysteem

In deze handleiding wordt beschreven hoe een drukgevuld systeem moet worden
geïnstalleerd en in gebruik genomen. Er wordt aandacht besteed aan de materialen die
benodigd zijn en de montage wordt stapsgewijs beschreven. Tevens worden belangrijke
details vermeld waarop gelet moet worden.
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Benodigd materiaal en gereedschap voor de montage van een
drukgevuld zonneboilersysteem
Onderdelen drukgevuld systeem:
• Collector(en) met toebehoren voor schuin- of platdak
• Boiler met pompbuis-set, met overstortventiel, manometer en vulkranen
• Expansievat (t/m 25 liter: met muurconsole, snelkoppeling en ontluchter)
• Keerklep (te plaatsen in de onderste pompkoppeling; zie fig 5)
• Zonneboilervloeistof (Dowcal-N, op monopropyleenbasis, met FDA goedkeuring;
aanbevolen mengverhouding 40% glycol / 60% water)

Benodigd gereedschap/materieel:
• Vulpomp + zuigslang + persslang + filterslang + 2 slangklemmetjes
• Compressor
• Tank waarin de glycol/water mix kan worden bereidt
• Vulslang (toevoeren van koud-leidingwater)
• Afvoerslang (die lang genoeg is om afvalwater mee af te voeren)
• Refractiemeter
• Drukmeter (meten voordruk van expansievat) + eventueel pomp waarmee drukvat kan
worden opgepompt
• Werkhandschoenen (in verband met verbranden)
• Handdoek/dweil
• Eventueel een donker zeil om collectoren te kunnen afdekken bij mooi weer

figuur 1: Manometer voor het bepalen van de
voordruk van het expansievat.

figuur 2: Refractiemeter, hiermee kan de verhouding
glycol/water worden bepaald

figuur 3: De vulpomp + zuigslang, drukslang en
filterslang

Handelingen:
1. Dakmontage
2. Collectorcircuit aansluiten
3. Expansievat op de juiste voordruk instellen
4. Afpersen van het gehele collectorcircuit, met de compressor!
5. Spoelen van het collectorcircuit eventueel systeem afpersen met water en visuele
inspectie op lekkage (NB: tijdens vorst-periodes de collector nooit spoelen of afpersen
met water!!)
6. Systeem zo goed mogelijk leeg laten lopen
7. Maken van glycol/water mengsel
8. Vullen van systeem
9. Controle van het hele systeem
LET OP!:
Wanneer bij het vullen van het systeem de zon (fel) schijnt, moet(en) de collector(en)
afgedekt worden met een donker zeil. Let erop dat de temperatuur van het water/glycol
mengsel niet boven de 40ºC komt.
Stap 1(A): Dakmontage op een schuin pannendak
Voordat de collector op het dak gemonteerd kan worden, moet de ty-rap van de in de
collector opgerolde sensorkabel worden doorgeknipt en uitgerold; de kabel dient ca 2 meter
uitgetrokken te worden. Zet koperen pijpjes 15mm van voldoende lengte (ca 30-40cm) aan
de zachtkoperen collector-aansluitingen, zodat deze door het dakbeschot naar binnen steken.
Volg verder de montage handleiding voor de onderdakse montage(zie pagina 5 en verder).
Stap 1(B): Dakmontage op een plat dak
Voordat de collector op het dak gemonteerd kan worden, moet de ty-rap van de in de
collector opgerolde sensorkabel worden doorgeknipt en uitgerold; de kabel dient ca 2 meter
uitgetrokken te worden. Monteer collector op het platdakframe, gebruik voldoende
ballasttegels. Monteer het leidingwerk naar de dakdoorvoer; beugel stevig met RVS beugels
en isoleer het leidingwerk met UV-bestendige- en vogelpikwerende isolatie. Gebruik voor
een bovendakse verlenging van de sensorkabel ALTIJD een kabeldoos. Volg verder de
montage handleiding voor de onderdakse montage(zie pagina 5 en verder).
Stap 2: Collectorcircuit aansluiten
• Voor een goede werking van de installatie dient deze uitsluitend uitgevoerd te worden
volgens de onderstaande tekening. Hiervan mag niet worden afgeweken.
• De warme leiding (waar de PT 100 zit bij de collector) moet op de juiste plaats
aangesloten worden op de warmtewisselaar (rode sticker op de boiler).
• In het systeem zo min mogelijk bochten gebruiken zodat de weerstand zo laag mogelijk
blijft. Leidingwerk zo kort mogelijk houden en isoleren met geschikte isolatie.
• Bij twee collecoren: sluit de collectoren aan in serie; sluit de koude leiding (vanaf de
pompbuis) aan op de rechtse aansluiting van de rechter collector (van binnenuit gezien;
schuin pannendaksituatie), verbind de twee middelste aansluitingen door en sluit de
warme leiding van de linker collector aan op de warmtewisselaar van de boiler (rode
sticker). Er mogen bij drukgevulde systemen géén flowplaatjes in de aansluitingen van de
collector worden geplaatst zoals bij de leegloopsystemen!!

Figuur 4.
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Sluit de aansluitset aan op de manier zoals hierboven in figuur 4 is weergegeven.
Plaats, indien gewenst, een expansievatkoppeling tussen de console en het expansievat
zodat deze makkelijk vervangen kan worden. Zorg dat de console hoger hangt dan het
T-stuk op de boiler; lucht in de installatie moet op die positie makkelijk omhoog
kunnen ontsnappen om zich te verzamelen in de console met ontluchter; daar kan men
dan makkelijk ontluchten.
Delta-T regelaar plaatsen en sensoren aansluiten. NB: bij twee collectoren in serie
dient alléén de sensor van de warmste collector te worden aangesloten; van
binnenuit gezien is dit de linker collector. De sensorkabel van de rechter collector
wél naar binnen brengen als “reserve”.
Let op: De aansluiting van koud en warm van de zonnecollector mogen niet verwisseld
worden!

STAP 3: Expansievat op de juiste voordruk instellen
• Stel de voordruk (zie tabel) van het expansievat in vóórdat deze aangesloten wordt op
het systeem.
• Controleer met een drukmeter (fig. 1) de voordruk in het expansievat.
• Wanneer deze te hoog is moet het pinnetje worden ingedrukt zodat de druk zakt.
Controleer de druk opnieuw en laat wanneer nodig de druk verder zakken. Herhaal dit
net zolang tot de gewenste druk is bereikt.

Aanbevolen voordruk van expansievat en werkdruk van systeem
Hoogte van het systeem *
Voordruk expansievat
Systeemdruk **
[m]
[bar]
[bar]
5
1,0 – 1,2
1,2 – 1,4
8
1,2 – 1,4
1,4 – 1,6
10
1,6
1,8
15
1,9
2,1
20
2,3
2,5
* hoogteverschil tussen het expansievat en het hoogste punt van het systeem
** in koude toestand!!!
STAP 4 (optioneel): Afpersen van het totale systeem met lucht
Breng met de compressor de druk in het circuit op 4-5 bar (overstort ventiel gaat open bij 6 bar)
en wacht 30 minuten. Let erop dat de druk ook kan variëren door zoninstraling op de
collectoren! Bij twijfel langer wachten of het systeem nog een keer met water (niet bij vorst!)
afpersen en alle verbindingen visueel controleren.
STAP 5: Spoelen van het collectorcircuit
Bij voorkeur dient dit te gebeuren bij weinig zonnestraling. Oftewel ’s morgens, ’s avonds of
bij (zware) bewolking. Anders moet de collector afgedekt worden.
1. Open de vulkranen van het systeem en de vulpomp.
2. Vul de Tank waarin het glycol/water mengsel kan worden bereidt met 25 liter
leidingwater (zodat bekend is hoeveel water er in eerste instantie in de vultank zit!);
3. Sluit de slangen van de pomp aan op de vulkranen van de aansluitset (zie figuur 4).
4. Laat de vulpomp enige tijd (ongeveer 5min) lopen, en controleer of er veel troep in het
filter is gekomen. Probeer het systeem zoveel mogelijk te ontluchten (door de pomp
meerdere malen een paar minuten uit te schakelen en daarna weer op te starten).
5. Eventueel kan het systeem nu worden afgeperst(mits géén vorst!), voor een visuele
inspectie van het collectorcircuit
6. Sluit de retour vulkraan en wacht tot de gewenste werkdruk is bereikt, ca 0,2 bar hoger
dan de voordruk van het expansievat. Sluit dan de vulkranen van de aansluitset en
schakel de pomp uit.
7. Het systeemvolume (Vsysteem) kan nu worden bepaald door te bepalen hoeveel water er
nog in de tank zit. Dus stel dat er eerst 25 liter water in de tank zit, en er nu nog maar 10
liter, dan zit er dus 15 liter in het systeem.
STAP 6: Collectorcircuit leeg laten lopen
Sluit de filterslang aan op de retour vulkraan van de aansluitset en laat het water teruglopen
naar de tank. Zet de vulkraan aanvoer van de aansluitset open om het leeglopen te versnellen.
STAP 7: Glycol/water mengsel bereiden
Voor Nederland adviseren wij om een 40/60% glycol/water-mengsel te gebruiken. In stap 5 is
het systeemvolume bepaald. Er dient altijd meer glycol/water aangemaakt te worden dan
benodigd. Dit is omdat er altijd vloeistof in het vulvat achter moet blijven. Afhankelijk van de
gebruikte vulpomp-combinatie, zal er 5 tot 10 liter extra aangemaakt moeten worden.

STAP 8: Systeem vullen en ontluchten (bij voorkeur niet wanneer de zon schijnt!)
Wanneer dit wel het geval is, moet(en) de collector(en) afgedekt worden met een donker
zeil)
In principe is het vulproces gelijk aan het spoelen van het systeem, zodat de zelfde handelingen
kunnen worden uitgevoerd als in stap 5. Met uitzondering van de circulatie tijd, deze moet
circa 30 minuten zijn. Voor het betrouwbaar vullen van het systeem is het echter belangrijker
dat de zon niet schijnt. De temperatuur moet onder de 40ºC blijven anders kan het systeem niet
goed worden gevuld. Bovendien dient het ontluchten nu grondiger te gebeuren dan bij het
spoelen. Nog belangrijker is dat alle lucht uit het systeem wordt verdreven. Dit kan worden
gedaan door de ontluchter op de Expansievatconsole te gebruiken. Indien zich in de installatie
nog luchtsloten zijn dan dient ook op die posities te kunnen worden ontlucht.
Controleer aan het eind van het vulproces nogmaals het glycol/water mengsel in verband met
restwater in het collectorcircuit m.b.v. een refractiemeter (figuur 2).
Stap 9: Controle van het gehele systeem
Start het systeem op door de stekker in het stopcontact te steken, als het temperatuurverschil
tussen collector en boiler niet hoog genoeg is, zodat het systeem uit zichzelf opstart, dan op de
printplaat van de DeltaT-regelaar eenmaal de selectknop indrukken en daarna de ok knop
minimaal 30 seconden vasthouden. Hierdoor zal het systeem geforceerd opstarten.
Als het systeem zoals hierboven beschreven niet gelijk opstart moet de stroomvoorziening van
de delta T regeling onderbroken worden en bovengenoemde stap herhaald worden.

Figuur 5.

