HelioSet150
Plug & play installatiegemak

Toepassing

AWB, uw partner in totaaloplossingen
AWB is al sinds 1934 uw deskundige en toegewijde partner
in totaaloplossingen op het gebied van ruimteverwarming,
tapwaterbereiding en koeling. AWB staat garant voor hoge
kwaliteit tegen een goede prijs. Ons assortiment bevat HRketels, hybride systemen, zonneboilersystemen, boilers
en kamerthermostaten. Wij beheersen de technologie en
combineren die met duurzame materialen.

Profiteer van onze kennis
Bij AWB kunt u rekenen op onze jarenlange kennis
van en ervaring met topproducten voor renovatie en
nieuwbouw. Knowhow waarvan u vanzelfsprekend
volop kunt profiteren! Zo bent u met Technisch Project
Advies (TPA), projectbegeleiding én service verzekerd
van een optimale werking. Met TPA haalt u immers hét
kenniscentrum in conventionele, rookgasafvoer- en
duurzame technieken in huis. Met onze uitgebreide
serviceafdeling ondersteunen we bijvoorbeeld bij de
eerste ingebruikname.

Van toepassing naar oplossing
Woningen in de projectenmarkt zijn voor een groot deel
voorzien van gasketels. Deze dienen voor de ruimteverwarming en tapwaterbereiding. Met het oog op de
milieuwetgeving zijn steeds meer woningcorporaties op
zoek naar eenvoudig toepasbare duurzame oplossingen in
de bestaande bouw. Dit geldt vooral voor labelverbetering
van de woning. Vermindering van het energieverbruik
en de CO2-uitstoot is namelijk een voorwaarde voor
labelverbetering.
Zonthermische systemen zoals de HelioSet150 zijn hiervoor
uitermate geschikt. Het zonneboilersysteem bestaat uit
een zonnecollector, een zonneboiler en een HR-ketel. Het
systeem verwarmt tapwater door zonne-energie. Mocht de
afgegeven temperatuur in de winter niet toereikend zijn,
dan komt de HR-ketel in bedrijf.

Product

Duurzaam en gemakkelijk te installeren
Met de HelioSet150 heeft AWB een zonthermische oplossing
ontwikkeld die een energiebesparing tot 55% realiseert op
de bereiding van warm water! Een oplossing die ook nog eens
bijdraagt aan een beter milieu! De AWB HelioSet150 maakt
immers maximaal gebruik van beschikbare zonne-energie,
heeft een uitstekend warm-water rendement én vermindert
de CO2-uitstoot aanzienlijk. Dit laatste komt doordat de
CV-ketel veel minder in bedrijf hoeft te komen, wat ook de
levensduur van uw CV-ketel ten goede komt. En dat alles met
minimaal onderhoud en voor een vriendelijke prijs!

Compleet en eenvoudig
De AWB HelioSet150 bestaat uit een compacte, eenvoudig
te plaatsen lichtgewicht collector van 37 kg. Door de
slimme opdak-, indak-, of platdakconstructie monteert
u de collector eenvoudig op ieder dak. Daarnaast heeft
de boiler een geïntegreerde pomp, terugloopspiraal en
digitale regeling. De set is compleet voorgevuld en met
alle aansluitmaterialen geleverd.

Duurzame energie, duurzaam systeem
Niet alleen biedt AWB u met de HelioSet150 de meest
effectieve manier om duurzame energie te benutten,
ook de duurzaamheid van het systeem is uitermate
beproefd. Deze zonneboiler heeft een zeer hoge
bedrijfszekerheid en is daarnaast gebruiks-, onderhoudsen installatievriendelijk. Het aluminium lichtgewicht frame
en de RVS-tank zijn daarbij zelfs corrosiebestendig.

Voordelen
• Eenvoudig te installeren dankzij het plug & play
systeem
• Geschikt voor plat dak, indak en opdak
• Lange levensduur, minimaal onderhoud
• Hoge jaaropbrengst zonne-energie van
4,0 GJ (1 collector) en 4,6 GJ (2 collectoren)
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In principe erg logisch
Logisch en effectief! De HelioSet150 is een ongecompliceerd
systeem met grote voordelen.
1

2

Als de ExaControl* de collectorpomp inschakelt, transporteert de pomp de zonnesysteem-vloeistof in de collector.
Daar wordt de vloeistof opgewarmd en terug naar de boiler geleid.

1

In het bovenste deel van de spiraalbuis verzamelt de lucht
zich. Bij het opwarmen van het systeem zetten de zonnesysteemvloeistof en de lucht uit. De ingesloten luchtbel in
het systeem vervult hierbij de taak van een expansievat.
2
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Als na een bepaalde tijd het temperatuursverschil tussen
collectorvoeler en onderste boilervoeler te gering is,
schakelt de regeling de pomp uit. De zonnesysteemvloeistof loopt dan uit de collector via de retourleiding en
door de pomp terug in de warmtewisselaar.

* De ExaControl zit in de voorzijde van de zonneboiler geïntegreerd.
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Installatie

Plug & play installatiegemak
Kenmerken en eigenschappen

Montagemogelijkheden

De technische eigenschappen van de HelioSet150 bieden
zowel de consument als de installateur tal van voordelen bij
installatie, comfort en onderhoud:
• Onderhoudsvriendelijke RVS-boiler (150 liter)
• Geïntegreerde pomp-unit en digitale regeling
• Boilerspiraal met geïntegreerde terugloopfunctie
• Voorgevuld met zonnesysteemvloeistof
• Opdakmontage standaard
• Plat dak- en indakmontage optioneel
• Vlakke plaat collector 2,33 m2 (netto opp.)
• Terugloopsysteem ter voorkoming van
vorstgevaar en oververhitting

De AWB HelioSet150 biedt u alle montage mogelijkheden
voor zowel opdak, indak als plat dak. Deze uitgebreide
installatie-opties maken deze zonneboiler effectief inzetbaar
voor iedere situatie.
Opdak	Zonder het openhalen van uw dak, direct en snel
gemonteerd.
Plat dak	De ideale oriëntatie ten opzichte van de zon voor
een optimaal rendement.
Indak
Perfect geïntegreerd, één met uw dak.
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m

Opvoerhoogte onverlengd

max. 8,5 m

max. 4 m

Uw standaard opvoerhoogte tussen boiler en collector
is 4 meter. Zodra u een tweede collector of een hogere
opvoerhoogte wilt bereiken, dient u een zwaardere pomp
te installeren. De maximale hoogte is dan 8,5 meter.

Opvoerhoogte verlengd
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Technische specificaties

Technische specificaties
HelioSet150
Zonneboiler
Nominale inhoud boiler
Maximale werkdruk
Stilstandsverlies (thermisch)
Verwarmingsoppervlak

Eenheid
L

150

bar

8

kWh/24h

1,3

m2

1,3

Collectorvloeistofinhoud van de verwarmingsspiraal

L

8,5

Maximale aanvoertemperatuur collector

°C

110

Maximale warmwatertemperatuur

°C

75

Toegestane omgevingstemperatuur maximaal

°C

50

Minimale doorsnede van de voelerleidingen

mm2

1,5 of 2,5

Gewenste doorsnede van de 230 V aansluitleidingen

mm2

Beschermklasse

0,75
IP20

Buitendiameter van de boilercilinder

mm

600

Breedte

mm

605

Diepte

mm

731

Hoogte

mm

1082

Ø

R 3/4" / 15 mm

Koud- en warmwateraansluiting
Zonnecircuit aanvoer en retour (klemkoppelingen)

mm

10

Boiler ledig

kg

67

Boiler gebruiksklaar gevuld

kg

217

GJ/jaar

4,0 (1 collector)
4,6 (2 collectoren)

Afmetingen (B x H x D)

mm

2033 x 1233 x 80

Gewicht

kg

37

Inhoud

L

1,34

Zonnecollector
Jaaropbrengst zonne-energie

SAD 2.3

Absorbertype spiraalvormig horizontaal

Maximale druk

bar

10

Stilstandtemperatuur

°C

220

Apertuuroppervlak

m2

2,35

Absorberoppervlak

m2

2,33

Absorber

mm

Aluminium (met vacuümcoating)
05 x 1178 x 1978

Glastype

Veiligheidsglas voor zonnesysteem
(Anti-reflex coating)

Wijzigingen onder voorbehoud.
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Service

Service
Serviceorganisatie

Garantie

AWB is ervan overtuigd dat behalve de kwaliteit van het
geleverde product, ook de service voor, tijdens en na de
installatie zeer belangrijk is. Zo biedt AWB een vakkundige
servicedienst voor ondersteuning bij servicewerkzaamheden, snelle deskundige telefonische ondersteuning
en uit voorraad leverbare reserveonderdelen. De installateur kan dus altijd op AWB terugvallen. Bovendien is hij
gegarandeerd van een kwalitatief hoogstaand systeem
met een lange levensduur.

AWB biedt voor de HelioSet150 een garantie van één jaar
op voorrijkosten en arbeidsloon en twee jaar op onderdelen. Daarnaast biedt AWB een garantie van vijf jaar op
de zonneboiler bij inwendige lekkage en vijf jaar op de
zonnecollector.

Onderhoud
Voor een optimale werking adviseert AWB om de
HelioSet150 jaarlijks te inspecteren en te onderhouden.
De onderhoudswerkzaamheden van de HelioSet150
bestaan uit een aantal handelingen waarvan er hier een
aantal zijn genoemd. Alle onderhoudswerkzaamheden
worden gedetailleerd toegelicht in de installatiehandleiding.

1. Controleren:
■ Werking collectorpomp
■ Vloeistofpeil zonnecircuit
■ Collector, bevestigingen
en verbindingen
■ Temperatuurweergave voelers
■ Aansluitingen op dichtheid
2. Reinigen en verversen
■ Boilertank, jaarlijks
■ Collectorvloeistof,
uiterlijk om de drie jaar

06

Diensten

Complete dienstverlening
AWB biedt naast perfecte service ook verschillende
ondersteunende diensten. Deze diensten zijn toegespitst
op de individuele wensen en eisen.

Rayonmanagement
Onze rayonmanagers informeren u graag over de
HelioSet150. Tijdens een persoonlijk gesprek kunt u
al uw vragen en wensen kenbaar maken. Wilt u geheel
vrijblijvend een afspraak maken? Neemt u dan contact op
met uw rayonmanager.

Technisch Project Advies
AWB biedt deskundig advies op maat met Technisch
Project Advies (TPA). TPA staat u terzijde in het hele traject:
vanaf de beginfase van het project tot aan de nazorg. Om
de juiste installatie te bewerkstelligen, is een nauwe
samenwerking met u cruciaal. Door uw wensen en ideeën
te combineren met onze kennis kunnen we immers de juiste
afwegingen maken. TPA adviseert u weloverwogen en
vakkundig over toepassings- en montagemogelijkheden
van de HelioSet150.

Trainingen
AWB biedt de mogelijkheid om uitgebreide en deskundige
trainingen te volgen, zoals over de principewerking,
installatie van boiler en collector(en) en het gebruik van
accessoires.

Internet
Op www.helioset.nl hebt u 24 uur per dag toegang tot
alle belangrijke productgegevens en informatie van
de HelioSet150. Desgewenst kunt u hier de brochure,
bedienings- en installatiehandleidingen downloaden.
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Voordelen HelioSet150
Kenmerk

Installateur

Eindgebruiker

Boiler met geïntegreerde pomp en
terugloopspiraal

Snelle en eenvoudige montage

Geringe opstellingsruimte nodig

Kant en klaar plug & play systeem

Eenvoudige systeemkeuze,
kleine kans op fouten

Flexibele installateurskeuze,
deze behoeft geen solar-specialist te zijn

Effectieve beveiliging tegen oververhitting en
bevriezing door terugloopprincipe

Bedrijfszeker, minder kans op klachten

Betrouwbaar zonneboilersysteem met
een hoge opbrengst

Vooraf ingestelde geïntegreerde digitale
regeling

Snelle en eenvoudige ingebruikname,
vooraf ingesteld

Laag energieverbruik

Automatische pompsnelheid-selectie

Pomp draait altijd op het meest ideale laagst
benodigde toerental

Eenvoudig in te stellen naar persoonlijke
wensen, gebruiksvriendelijk display

Modern design

Een goed uitziend product verkoopt
gemakkelijker

Product straalt kwaliteit en
professionaliteit uit

woningbouw
EPC -0,14

4,0 GJ
jaaropbrengst zonne-energie

co2 -55% op tapwater

AWB

www.awb.nl

Postbus 2138
5700 DA Helmond

Tel. +31 (0)492 46 95 00
Fax +31 (0)492 46 95 09
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