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2.2

Typeplaatje

Plaats van het typeplaatje.

1

Installatiehandleiding

1.1

Productdocumentatie

De installatiehandleiding maakt integraal deel uit van het
toestel en moet aan de gebruiker worden overhandigd nadat
de installatie van het toestel is voltooid om te voldoen aan de
geldende reglementen.
• Lees de handleiding aandachtig door zodat u alle
informatie begrijpt om de veiligheid tijdens installatie,
gebruik en onderhoud te garanderen. In geen geval
wordt aansprakelijkheid aanvaard voor beschadiging die
voortvloeit uit het niet naleven van de richtlijnen in deze
installatiehandleiding.

1.2

Uitleg van symbolen

a
e
b
i

GEVAAR:
Risico op letsels.

2

0036

GEVAAR:
Risico op elektrische schok.

AG =
VF =

m²

Qmax =

l

tstgf=

°C

Pmax=

bar/

m=

kg

A=

x

kW
kPa

OPGELET:
Risico op beschadiging van het toestel of zijn omgeving.
BELANGRIJK:
Belangrijke informatie.

Beschrijving van het toestel

2.1

Benaming van de collector

HelioCollector
SRV 2.3

Type

Druksysteem

Positionering
Bekleding van de
absorber
Soort glas

NL

Verticaal
Uiterst selectief
Gestructureerd veiligheidsglas
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Op het typeplaatje staan de volgende kenmerken:

0036

7
6

8

AG =

4

m²

Qmax =

VF =

3

l

tstgf= 11 °C

m = 2 kg
A= 1

x

5

kW

9

Pmax= 12 bar/ 10 kPa
13

Legenda
1
Breedte van de collector (m)
2
Netto gewicht
3
Volume van de vloeistof in de collector
4
Totaaloppervlak van de collector
5
Maximum vermogen
6
Commerciële naam
7
Certificaatnummer « solar keymark »
8
Herkomst van fabricatie
9
Barcode
10 Maximum werkingsdruk (kPa)
11 Stagnatietemperatuur
12 Maximum werkingsdruk (bar)
13 Lengte van de collector (m)
Voor de technische waarden, zie het hoofdstuk technische kenmerken.

2.3

Wettelijke bepalingen en reglementeringen

De HelioCollector is gebouwd volgens de laatste stand der
techniek en de erkende veiligheidsvoorschriften.
Niettemin kan bij ondeskundig of niet doelmatig gebruik gevaar
ontstaan voor lichamelijke letsels of het leven van zowel de
gebruiker als een derde of kan er ook gevaar ontstaan voor het
toestel of andere materiële constructies.
Dit toestel is niet geschikt voor gebruik door personen met
verminderde fysische, sensorische of mentale capaciteiten, of
zonder voldoende ervaring en/of kennis.
Als dit het geval is, moeten ze onder toezicht staan van een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of moeten ze
een vorming gekregen hebben over het gebruik van het toestel.
Kinderen moeten in het oog gehouden worden opdat ze niet met
het toestel zouden spelen.
De HelioCollector is bedoeld voor het verwarmen van
zonnesysteemvloeistof doormiddel van zonne energie.

NL

CE-merkteken
Het CE-keurmerk bevestigt dat de toestellen beschreven in deze
handleiding voldoen aan de volgende richtlijnen:
• Richtlijn 97/23/EWG van het Europees parlement en van
de Raad voor de harmonisering van de wetgevingen van de
lidstaten betreffende drukapparatuur.
De HelioCollectoren werden ontworpen
volgens de geldende regels van de kunst en
de actuele veiligheidsregels.
De HelioCollectoren werden met succes
beproefd volgens de regels en de vereisten
van het "Solar Keymark".
Het CE-keurmerk geeft aan dat dit toestel
werd vervaardigd volgens de technische
veiligheidsvoorschriften. De conformiteit van het
toestel met de te respecteren normen is gewaarborgd.

Elk ander gebruik zal beschouwd worden als ongeoorloofd
gebruik. De producent / leverancier is niet aansprakelijk voor
hieruit volgende schade. Alleen de gebruiker draagt het risico.
Het conform gebruik van het toestel omvat: het in acht nemen van
de bedienings- en installatievoorschriften; het in acht nemen van
alle documenten die daarmee verband houden; het naleven van
de controle- en onderhoudsvoorwaarden.

-4-
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3.1

Veiligheidsvoorschriften en reglementen
Veiligheidsvoorschriften

• Bewaar de collector liggend in de verpakking in een gebouw.
• Bewaar het materiaal, in overstroombare zones, boven de
hoogste watergrens.
• De collector bevat breekbaar (glas), wees daarom voorzichtig.
• Respecteer de geldende bepalingen wanneer u de installatie in
een bliksemafleider integreert.
• Baken een veiligheidszone in de werkzone af en signaaleer
deze volgens de geldende voorschriften.

!

• Houd rekening met de volgende technieken en
voorzorgsmaatregelen voor installatie van het toestel :
-- Pak de collector vast aan het frame en transporteer het
horizontaal.
-- Draag indien nodig veiligheidskledij, zoals
beschermhandschoenen en veiligheidsschoenen.
• Gebruik veilige methoden voor het heffen:
-- Houd de rug recht.

• Gebruik een antivalbescherming, zoals bijvoorbeeld een
veiligheidssteiger of een leuning (zie onderstaande illustratie).

-- Vermijd het draaien van de taille.
-- Vermijd kromming van het bovenlichaam/afbuiging van de
topzwaarte.

A

-- Gebruik bij het vastgrijpen altijd de handpalm.
-- Gebruik de aangewezen houvasten.
-- Houd de lading zo dicht mogelijk bij het lichaam.

≤5m

ß

20°< ß ≤ 60°

-- Gebruik altijd hulp waar nodig.
• De gebruiker mag in geen geval knoeien met afgedichte
onderdelen of ze aanpassen.
• Zorg ervoor dat de pakkingen correct geplaatst zijn om elk
risico op lekken te vermijden.

>3m

Neem de fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht voordat u
begint aan onderhoud of reserve onderdelen vervangt:
• Sluit het toestel af van het hydraulisch systeem met de
afsluitkranen indien die voorzien zijn.
• Tap het toestel af als u hydraulische componenten moet
vervangen.
• Gebruik uitsluitend originele reserve onderdelen.

Legenda
A
Werkpost met veiligheidssteiger

• Gebruik uitsluitend nieuwe O-ringen en pakkingen.
• Controleer de dichtheid van de leidingen nadat u uw
interventie heeft uitgevoerd.
• Voer nadat het werk aan het toestel is voltooid een bedrijfstest
uit en controleer op veilige werking.

0020139696_00 - 03/12 - AWB
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• Gebruik enkel materiaal dat voldoet aan de geldende
voorschriften inzake ongevallenpreventie.
• Draag handschoenen om zich te beschermen tegen het risico
op snij- of brandwonden.

A
A

≤5m
< 60°
C

B

GEVAAR:
Vallen van het dak
Vallende voorwerpen van het dak. Respecteer de
geldende nationale regelgeving met betrekking tot de
toegelaten werkhoogtes.
Slechte weersomstandigheden (wind, regen…) kunnen
sterk zijn en veranderen van richting in de buurt van
daken.

a

GEVAAR:
U loopt een groot risico op brandwonden als u in contact
komt met de geleidende elementen van de zonnesysteem
vloeistof, zoals de collector, 2-in-1 zonnesysteemleiding:
deze componenten kunnen heel heet worden tijdens de
werking (200°C).

C

>3m
A

• Raak de geleidende elementen van de zonnesysteem vloeistof
enkel aan nadat u de temperatuur ervan gecontroleerd heeft.

Legenda
A
Werkpost met leuning
B
Toegelaten werkzone
C
Veiligheidszone minimum 1 meter

a

a

GEVAAR:
De leuning moet lopen over de volledige werkzone en
veiligheidszone.

• Als blijkt dat de veiligheidsuitrusting of de leuning niet
geschikt zijn, draag dan een veiligheidsgordel in combinatie
met veiligheidshaken (1).

1

a

GEVAAR:
Om het risico op brandwonden te beperken, verwijdert
u de beschermende film slechts op het ogenblik van het
eerste nazicht van het systeem.

• Installeer de collector en de montagetoebehoren wanneer
het heel bewolkt is om te vermijden dat u zich kwetst bij het
vastnemen van de gloeiend hete elementen.
• Bedek de collector op een zonnige dag of voer de
werkzaamheden bij voorkeur 's morgens vroeg of aan het
einde van de dag uit.

a

GEVAAR:
De collector moet verplaatst worden met meerdere
personen.

• Houd rekening met het gewicht en de omvang van de collector
(zie hoofdstuk "Technische kenmerken").

NL

Legenda
1
Veiligheidshaak voor gordel
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a

GEVAAR:
Risico op corrosie in geval van installatie op daken in
edelere metalen dan aluminium (bv. koper), er is een
risico op corrosie van de dakpanbeugels, en de collector.
Neem bijzondere maatregelen voor een goede isolatie
van de metalen onderling.
Risico op beschadiging van de componenten van de
collector, de binnenkant van de collector wordt ontlucht
dankzij de openingen. Zorg ervoor dat ze niet afgesloten
zijn.
Als er gevaar is voor blikseminslag, bescherm de
collector dan voldoende.
Risico op bevriezing. Gebruik nooit water als zonne
systeem vloeistof. Vul de collect altijd met de AWB
zonnesysteem vloeistof op basis van glycol.

b

OPGELET:
Systemen met een collector onder druk mogen niet
functioneren als er lucht in de collector zit. Gebruik
daarvoor de handmatige afsluiter die meegeleverd is
met het paneel.

0020139696_00 - 03/12 - AWB
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Voorschriften

Bij de installatie en eerste nazicht van het toestel moeten
de hieronder beschreven besluiten, richtlijnen, technische
reglementen, normen en voorschriften nauwkeurig gerespecteerd
worden in hun huidige versie, en meer bepaald inzake de
volgende thema's:
-- Montagewerken op daken
-- Aansluitingen van thermische zonne-installaties
-- Elektrische aansluitingen
-- Installatie van bliksemafleiders
-- Hoofdequipotentiaalverbinding van elektrische installaties.

4

Gebruik van het toestel

4.1

Combinatie met andere componenten

De HelioCollector mag enkel aangesloten worden op
componenten (bevestiging, aansluitingen, enz.) en installatieelementen van AWB.
Het gebruik van andere componenten of installatie-elementen zal
beschouwd worden als ondoelmatig gebruik.
Wij wijzen elke aansprakelijkheid af in deze context.

4.2

Gebruiksvoorwaarden

-- Montage op schuin dak: de HelioCollector mag gemonteerd
worden op daken met een hellingsgraad tussen 15° en 75°.

b

b

OPGELET:
Risico op instorting van het dak!
Installeer de collector enkel op daken met een voldoende
draagvermogen. Controleer de stevigheid van de latten.
Houd, bij de berekening van het draagvermogen,
rekening met de ballast naar het gewicht van de
installatie.
Doe, indien nodig, beroep op een vakman.

5
5.1

Garantie / Aansprakelijkheid
Gedetailleerde garantiebepalingen

AWB staat namens de fabriek in voor de goede kwaliteit van
fabricage en materiaal. Bedoelde garantie beperkt zich tot
materiaal- en fabricagefouten.
De garantie heeft een looptijd van:
12 maanden garantie op arbeidsuren en voorrijkosten en 24
maanden garantie op onderdelen.
Elke verdere aanspraak op garantie, schadevergoeding,
gevolgschade, is nadrukkelijk uitgesloten.
Bovengenoemde fabrieksgarantie geldt uitsluitend en alleen
onder de volgende voorwaarden:
het apparaat moet door een erkende installateur zijn
geïnstalleerd volgens de voorwaarden en normen van de
competente instanties.
Eventuele aanpassingen aan het apparaat kunnen en mogen
alleen door een door AWB aangewezen installateur uitgevoerd
worden.
Elke aanspraak op garantie vervalt bij het uitvoeren van
reparaties, wijzigingen of aanpassingen en/of monteren van niet
AWB onderdelen zonder voorafgaande toestemming van AWB.
Daarnaast vervalt elke aanspraak op garantie bij montage in
afwijking van de landelijke en plaatselijk geldende voorschriften.
De garantiekaart dient ingevuld en binnen acht dagen na
installatiedatum ondertekend, voorzien van een stempel van de
installerende installateur, aan ons te worden verzonden.
De garantie geldt bij normaal huishoudelijk gebruik in
overeenstemming met de installatievoorschriften.
Uitdrukkelijk van garantie uitgesloten is gebruik voor andere
doeleinden dan in de gebruiksaanwijzing vermeld.
Aanspraken tijdens de garantieperiode hebben geen verlenging
van de garantieperiode tot gevolg.
Elke aanspraak op garantie vervalt indien het apparaat niet
overeenkomstig de geldende voorschriften wordt onderhouden.

OPGELET:
Schade aan het paneel !
De structuur waarop de collectoren zijn gemonteerd is
aangepast voor een maximale sneeuwlast van 5,0 kN/m²
en een windlast van 1,6 kN/m².

NL
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5.2

Gebruik van het toestel /
verantwoordelijkheid van de fabrikant

De bovenstaande gedetailleerde garantiebepalingen zijn van
toepassing onder de volgende voorwaarden:
-- Het toestel is geïnstalleerd door een erkende installateur
overeenkomstig de installatievoorschriften.
-- Het toestel wordt gebruikt voor normaal huishoudelijk
gebruik en in overeenkomst met de bedienings- en
onderhoudsinstructies van de fabrikant.

6.3

Zonnesysteem vloeistof

a

GEVAAR:
Het toestel bevat zonnesysteem vloeistof. Vermijd
contact met de huid en de ogen.

In het kader van normaal gebruik en onder normale
gebruiksvoorwaarden vormt deze zonnesysteem vloeistof geen enkel
gevaar.
Voor aanvullende informatie verwijzen we u naar de aanduidingen op
het etiket van de bus.

-- Tijdens de garantieperiode wordt werk aan het toestel, service,
onderhoud, reparatie en demontage alleen uitgevoerd door
een erkend installateur.

Voordat u het toestel recycled, dient de zonnesysteem vloeistof
correct afgevoerd te worden.

-- Reparatie of vervangen van onderdelelen tijdens de
garantieperiode brengt geen verlenging van deze
garantieperiode met zich mee.

7

De fabrikant heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor
beschadiging die voortvloeit uit:
-- defecten of beschadigingen als gevolg van onjuiste of
ontoereikende installatie, ongeschikte service.
-- defecten in het systeem waarop het toestel is aangesloten.
-- defecten veroorzaakt door ongeschikte vorstbescherming.

Plaats van de collector

• Lees de waarschuwingen en instructies met betrekking
tot de veiligheid in de gebruikershandleiding en
installatiehandleiding aandachtig door alvorens een plaats
voor de collector te kiezen.

b

OPGELET:
De zonnecollector is niet voorzien voor mobiele
installaties (campingkar, caravan...).

• Richt het glasoppervlak van de zonnecollector naar het zuiden.

6

Recycling

De verpakking, het apparaat en de inhoud van het pakket
moet worden gerecycled in overeenstemming met de geldende
regelgeving.

6.1

Apparaat

Het apparaat bestaat hoofdzakelijk uit recyclebare materialen.

• Zorg ervoor dat de blootstelling van de collector aan het
zonlicht niet belemmerd wordt door een element (bv. gebouw,
boom…) die zorgt voor schaduw tijdens een deel van de dag.
• Zorg ervoor dat de locatie waar de collector, geïnstalleerd is,
voldoende stevig is om het gewicht van de installatie (collector
en ballast) te dragen.
• Zorg ervoor dat de structuur waarop de collector gemonteerd
is, voldoet aan de norm EN1991:
- Voor de sneeuwlast (5,0 kN/m²).
- Voor de windlast (1,6 kN/m²).

Dit symbool betekent dat dit apparaat niet
weggegooid mag worden samen met huishoudelijk
afval, dat het selectief opgehaald dient te worden
met het oog op het hergebruik en de recycling ervan.
• Het apparaat dient gerecycled te worden. Breng dit
apparaat naar een verzamelpunt voor de verwerking, de
nuttige toepassing, de recycling van afval van elektrisch en
elektronisch afval. Hetzij een afvalverwerkingscentrum hetzij
door een erkende dienstverlener.

NL

6.2

Verpakking

i

BELANGRIJK :
Het recyclen van de verpakking moet worden uitgevoerd
door de installateur die het apparaat geïnstalleerd heeft.

• Recycle de verpakking van het apparaat door het sorteren
van het recyclebaar afval (karton, plastic, ...) van het niet
recyclebaar afval (strapping ...).

-8-

0020139696_00 - 03/12 - AWB

INLEIDING
8

Afmetingen

80

1875

1978

1233

2033

45.4

79

Afmetingen van de collector SRV 2.3 (maten in mm)

1178

NL
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Aansluitingsprincipe van de panelen

i

BELANGRIJK:
De zonne systeem- vloeistof gaat altijd van beneden
naar boven door een Zonnecollector

Aansluiting van vloeistoftoevoer rechts of links.

i

BELANGRIJK:
Dit schema wordt sterk aangeraden voor de aansluiting
van de panelen.
SRV 2.3 aansluiting van vloeistoftoevoer rechts

SRV 2.3 aansluiting van vloeistoftoevoer links

1
3

2

6

1

2
3

SRV

5

Legenda
1
Clipaansluiting voor afvoer
2
Temperatuursensor
3
Aftapkraan
4
Stop
5
Clipaansluiting voor toevoer
6
Collector

6

4

SRV

5

4

Legenda
1
Aftapkraan
2
Clipaansluiting voor afvoer
3
Temperatuursensor
4
Clipaansluiting voor toevoer
5
Stop
6
Collector

NL
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INSTALLATIE VAN DE COLLECTOR OP DAK
INSTALLATIE VAN DE COLLECTOR OP DAK
10 Installatie van de collector
10.1
10.1.1

Stuklijst

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Collector SRV 2.3, (Druksysteem)

i

BELANGRIJK:
De Temperatuursensor van de zonnecollector is
meegeleverd met de HelioControl-regeling en de
hydraulische aansluitset. Voor een correcte installatie
heeft u er slechts 1 nodig.

b

OPGELET:
De zonnesysteem leiding voor een systeem onder druk
is gemaakt uit inox en heeft een nominale diameter
van 16 mm, omhuld met een thermische isolatie en
bevat een tweeaderige kabel voor de aansluiting van de
Temperatuursensor.

Hydraulische aansluitset
Bevestigingsclip
Clipaansluiting voor toevoer
Clipaansluiting voor afvoer
ontluchter
Stop
Kruisbit torx TX25 (voor het vastschroeven van de
bevestigingsbeugels)
Installatie handleiding HelioCollector
Temperatuursensor

x1
x4
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1

4
4.1

Zonnesystem leiding (optie apart te bestellen)
2 in 1 zonnesystem leiding (1m)

x1
x2

5
5.1
5.2
5.3

Wartel adapterset (optie apart te bestellen)
Dubbele zonneleiding DN16 - G3/4"
Adapter Ø22 x G3/4"
Dubbele wartel G3/4"

x1
x4
x2
x2

10.1.2

Bevestigingselement
1
1.1

1.2

1

1.3

Legenda
1
1.1
1.2
1.3

2

2.1
2.2

3.1

3.8
3.7

3.5

3.2

3.4

3.3

Dakpanbeugelset voor op dak montage 1 collector
Bovenste beugel
Onderste beugel
Bevestigingset (schroef)

x1
x2
x2
x1

3

2.3
3.6

4

5.1

5.3

5

4.1
5.2
Legenda
1

HelioCollector SRV 2.3

x1

2

voorgeïsoleerde 2 in 1 zonnesysteem leiding DN 16 - 15 m
(optie apart te bestellen)
Voorgeïsoleerde 2 in 1 zonnesysteem leiding
DN 16 - 15 m
Aansluitklem voor temperatuursensor
Bevestigingsbeugel

x1

2.1
2.2
2.3

0020139696_00 - 03/12 - AWB
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x1
x2
x4
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INSTALLATIE VAN DE COLLECTOR OP DAK
10.2

Aanbevelingen voor installatie

a

GEVAAR:
Om het risico op brandwonden te beperken, verwijdert
u de beschermende film slechts op het ogenblik van de
ingebruikname van het systeem.

i

BELANGRIJK:
De 2 in 1 zonnesysteem leiding moet voorzien worden
van een thermische isolatie om energieverliezen te
vermijden.

10.3

Noodzakelijk gereedschap

10.4

Plaatsing van dakpanbeugelset op het dak

A

2
1

4

3

5

B

6
Waarde (mm)

8

7

10

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

NL

Legenda
1
Krimptang (*)
2
Breekmes (*)
3
Verfafbrander (*)
4A Steeksleutel 10 (*)
4B Steeksleutel 13 (*)
4C Steeksleutel 14 (*)
4D Steeksleutel 17 (*)
4E Steeksleutel 27 (*)
5A Pijpsleutel van 9 (*)
5B Pijpsleutel 13 (*)
6
Inbussleutel 5 (*)
7
Boormachine (*)
8
ijzerzaag(*)
9
Meetlat (*)
10 Waterpas (*)
11 rolmaat (*)

2

11

1

9

SRV 2.3

A

2020

B

760+/-100

10.5

Montage van de dakpanbeugels

a

GEVAAR:
Respecteer een veiligheidsafstand van minimaal 1 meter
van de rand van het dak om de collector te installeren.

b

OPGELET:
Wijzig de structuur van de draaglatten van het dak niet.
Controleer de stevigheid van de latten en gebruik ze
indien nodig extra latten om de collector te monteren.

• Meet op het dak de ruimte die ingenomen wordt door de
collector.
• Verwijder de dakbedekking op de plaats van de
bevestigingspunten.

(*) Niet meegeleverd met de montageset

- 12 -
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Ofwel door vastschroeven ofwel door vastklemmen

Afstelling van de positie van de beugel

2
1

A

2

Legenda
1
Plaat in geklemde positie
2
Plaat in vastgeschroefde positie

1

• Om van het ene positie naar het andere te gaan, schroeft u de
blokkeringschroef los met behulp van een inbussleutel 5 en
draait u de schroefplaat (1) 180°.
• Draai de schroef opnieuw vast om het systeem te
vergrendelen.
Bevestiging door vastschroeven

i

BELANGRIJK:
Als de positie van de dakpanbeugels niet samenvalt met
de spanten van het dak, gebruik dan grote platen om de
dakpanbeugelset te bevestigen.

Legenda
1
Dakpanbeugel
2
Bout

• Schroef de bout (2) los en verplaats de beugel (1) volgens A
(naar boven of onder) om in contact te komen met de dakPan.
• Zodra de afstelling uitgevoerd is, schroeft u de bout (2) vast en
plaatst u de dakpannen terug.
Bevestiging door “vastklemmen”

2

3

1
2
Legenda
1
Beugel
2
Schroef
3
Verlengstuk

• Verwijder de dakpannen op de plaats van de montage.
• Plaats de beugel (1) op het spant en bevestig ze met behulp
van de meegeleverde schroeven (2).

1

NL

Legenda
1
Beugel
2
Bout

0020139696_00 - 03/12 - AWB
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INSTALLATIE VAN DE COLLECTOR OP DAK
• Verwijder de dakpannen op de plaats van de montage.
• Schroef de bout (2) los.

• Controleer en pas, indien nodig, alle onderste dakpanbeugels
aan die gemonteerd zijn op het dak.

• Plaats de beugel (1) schrijlings op de dakpan en het
dwarshout.

10.7

Montage van de collectoren

• Duw met de hand op de beugels (1) om ze te klemmen op de
dakpan en het dwarshout.

b

OPGELET:
Om schade onderaan de panelen te vermijden, moet u
de bovenste flenzen voldoende verschuiven.

• Schroef de bout (2) aan en plaats de dakpannen terug.

10.6

Afstellen van de onderste dakpanbeugels

b

OPGELET:
Controleer of de bevestigingsflens (1) zich goed op de
inkepingen van de tandstang bevinden en niet tegen de
onderste aanslag zitten buiten de tandstang.

3

1
A
2

B

1

2
2

1
3

A

B

Legenda
1
Bevestigingsflens
2
Moer
3
Collector

• Controleer of de bovenste bevestigingsflenzen voldoende
verschoven zijn ten opzichte van de plaats de collector.

1
B

• Plaats de collector (3) op de dakpan beugels in contact met de
onderste flenzen (1).
• Plaats de onderste flenzen (1) binnenin het profiel van het
paneel door ze op te tillen volgens A en ze te verplaatsen
volgens B.

NL

Legenda
1
Bevestigingsflens
2
Meetlat
3
Waterpas

• Klem de collector (3) vast, draai de moeren (2) aan met behulp
van een platte sleutel van 13 mm.

• Controleer of de bevestigingsflenzen (1) op een rij staan,
plaats daarop een meetlat (2) en een waterpas (3).
• Pas de positie aan, til de bevestigingsflens (1) volgens A (naar
boven) en verplaats ze op de tandstang volgens B.

- 14 -
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2

11 Hydraulische aansluiting
3

b

A
B
1

OPGELET:
Het HelioConcept120 systeem met een collector onder
druk mag niet functioneren zolang er lucht aanwezig is
in de collector. Gebruik daarvoor de manuele aftapkraan
meegeleverd met de collector.

Sluit de collector aan met inachtneming van de volgende
voorzorgsmaatregelen:
• Haal de beschermingsstoppen uit de openingen van de
collector op het ogenblik van de aansluiting.

1

• Behoud de aansluiting, wanneer u de moeren aandraait, om
schade te vermijden.
• Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed aangedraaid zijn.
		OPGELET:
Monteer de aansluitingen met de hand, om de pakkingen
niet te beschadigen tijdens de montage.

b

Legenda
1
Collector
2
Moer
3
Bevestigingsflens

1

• Verplaats de bovenste flenzen (3) volgens A en B om de
collector (1) vast te klemmen.
• Controleer of de bevestigingsflenzen zich binnenin het profiel
van de temperatuursensor (1) bevinden.

1

2
3

• Klem de collector (1) vast, draai de moer (2) aan met behulp
van een steeksleutel 13 mm.

10.8

Folie onder dak
4

5

1
3

1

2
4

Legenda
1
Dakpan
2
Lat
3
Folie onder dak
4
2 in 1 zonnesysteem leiding

• Voor de doorgang van de 2 in 1 zonnesysteem leiding (4)
maakt u een trapeziumvormige opening in de folie onder het
dak. De grootste uitsnijding moet zich bovenaan bevinden om
waterindringing door afstromend water te voorkomen.

0020139696_00 - 03/12 - AWB

1

Legenda
1
Bevestigingsclip
2
Clipaansluiting voor afvoer
3
Ontluchter
4
Stop
5
Clipaansluiting voor toevoer

• Verwijder de beschermingsstoppen uit de openingen van de
collector.
• Steek de aansluitingen (2) (5), ontluchter (3) en stop (4)
tot aan de aanslag in de panelen en vergrendel ze met de
bevestigingsclips (1).
• Sluit de collector aan op het zonnesysteem.

i

BELANGRIJK:
Volg, voor de aansluiting van de collector op het
zonnesysteem, de aanbevelingen van de handleiding die
meegeleverd is met de pompunit en eventueel de 2 in 1
zonnesysteemleiding.

- 15 -
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12 Elektrische verbinding

• Ontbloot de kabels van de temperatuursensor en van de 2 in 1
zonnesysteemleiding.

12.1

Installatie van de temperatuursensor

• Steek de krimpkous (1) op de draden en fels ze met een
krimptang (3) om een elektrische continuïteit te garanderen.

i

BELANGRIJK:
Wij raden u aan een thermische pasta te gebruiken voor
een beter contact van de temperatuursensor met de
collector.

• Dicht het geheel af door de krimpkous (1) te verwarmen met
een verfafbrander (2).

• Steek de kabel van de temperatuursensor onder het dak met
de bovenste (2 in 1) zonnesysteemleiding.
• Maak de kabel van de sensor vast op de isolatie van de
zonnesysteemleiding.

De installatie van de zonnecollector is voltooid.

i

BELANGRIJK:
Verwijder de beschermende folie alvorens het systeen de
eerste keer in gebruik te nemen.

13 Informatie voor de gebruiker
Als de installatie voltooid is:
-- de werking van het toestel aan de gebruiker uitleggen,
samen met de veiligheidsvoorschriften en indien nodig een
demonstratie geven en vragen beantwoorden

2
1

-- alle documenten over het toestel aan de gebruiker geven
-- de garantiekaart invullen, in voorkomend geval
-- de gebruiker informeren over de te nemen
voorzorgsmaatregelen om het systeem, het toestel en de
ruimte niet te beschadigen.

Legenda
1
Temperatuursensor
2
Afvoeraansluiting

-- de gebruiker herinneren aan de noodzaak van een jaarlijks

• Bevestig de thermische pasta op de temperatuursensor.

onderhoud

• Steek de temperatuursensor (1) in de buis van de
afvoeraansluiting (2).

12.2

Aansluiting van de temperatuursensor

1
3

2

NL

Legenda
1
Krimpkous
2
Verfafbrander
3
Krimptang

e
- 16 -

GEVAAR:
De elektrische verbinding tussen de twee kabels moet
gebeuren in goede weersomstandigheden.
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INSTALLATIE VAN DE COLLECTOR IN
HET DAK (22° tot 75°)

1

14 Installatie van de collector
14.1
14.1.1

b
i

Stuklijst
Collector SRV 2.3, (Druksysteem)
OPGELET:
De 2-in-1 zonnesysteemleiding voor de HelioConcept120
is gemaakt van geribbeld roestvast staal en heeft een
nominale diameter van 16,4 mm, omhuld met een
warmte-isolatie; ze bevat een tweeaderige kabel voor de
aansluiting van de temperatuursensor.

2

2.1
2.2

3.1

3.8
3.7

3.5

3.2

3.4

3.3

3

2.3

BELANGRIJK:
De temperatuursensor voor de collector wordt geleverd
met de HelioControl en de hydraulische aansluitset. Voor
een correcte installatie heeft u er slechts 1 nodig.

3.6

4

5.1

5.3

5

4.1
5.2
Legenda
1

HelioCollector SRV 2.3

x1

2

voorgeïsoleerde 2 in 1 zonnesysteem leiding DN 16 - 15 m
(optie apart te bestellen)
Voorgeïsoleerde 2 in 1 zonnesysteem leiding
DN 16 - 15 m
Aansluitklem voor temperatuursensor
Bevestigingsbeugel

x1

Hydraulische aansluitset
Bevestigingsclip
Clipaansluiting voor toevoer
Clipaansluiting voor afvoer
ontluchter
Stop
Kruisbit torx TX25 (voor het vastschroeven van de
bevestigingsbeugels)
Installatie handleiding HelioCollector handleiding

x1
x4
x1
x1
x1
x1
x1

2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Temperatuursensor

x1
x2
x4

x1
x1

4
4.1

Zonnesystem leiding (optie apart te bestellen)
2 in 1 zonnesystem leiding (1m)

x1
x2

5
5.1
5.2
5.3

Warteladapterset (optie apart te bestellen)
Dubbele zonneleiding DN16 - G3/4"
Adapter Ø22 x G3/4"
Dubbele wartel G3/4"

x1
x4
x2
x2

NL
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14.1.2

Inbouwkit - 1 verticale collector voor helling van
22° tot 75°

2
7

6

5

8

5

9

4
3
2
1

10

3
11

Legenda

NL

1
2
3
4
5
6
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Onderste steun
Lat 30 x 50 x 2130 (mm)
Afdekplaatje
Zijrandafdekking links
Steun voor dwarslat
Bovenrandafdekking

x1
x3
x2
x1
x2
x1

7
8
9
10
11

Dakpansteun
Dwarslat 12 x 120 x 1220 (mm)
Zijrandafdekking rechts
Bevestigingskit (10 bevestigingsflenzen voor het
bewerken en 6 voor de collector)
Zelfklevend schuimrubber

x1
x1
x1
x1
x8

0020139696_00 - 03/12 - AWB
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14.2

Aanbevelingen vóór de installatie

a

GEVAAR:
Om de risico's op brandwonden te beperken, mag de
beschermfolie pas verwijderd worden op het ogenblik
waarop het systeem in bedrijf wordt gesteld.

i
14.3

BELANGRIJK:
De aansluitingen van de collector moeten uitgerust
worden met een thermische isolatie om energieverliezen
te vermijden. De isolatie op alle buisstukken en alle
koppelstukken moet behouden blijven.

14.4

1 – Verwijdering van de dakpannen
2 – Montage van de onderste steun(en)
3 – Plaatsing en vastklemmen van de collector
4 – Hydraulische en elektrische aansluiting van de
collector
5 – Montage van de zijrandafdekkingen
6 – Montage van de bovenste randafdekking
7 – Montage van de afdekplaatjes

Benodigd gereedschap

8 – Aanpassen van de afdichtingsslab en plaatsing van de 		
zelfklevende schuimrubbers

2

9 – Opnieuw aanbrengen van de dakbedekking

1

14.5

Verwijdering van de dakbedekking

a

GEVAAR:
Houd een veiligheidsafstand van minstens 1 meter in
acht tussen de werkzone en de rand van het dak.

i

BELANGRIJK:
De uiteinden van de in te bouwen latten moeten in elk
geval op dakspanten rusten.

3
4

5

• Bepaal de positie van het montageoppervlak zodat u de
pannen maar aan één kant hoeft af te zagen.

6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7

De 9 stappen van de inbouw in een dak:

17

8

• Neem de pannen weg en voeg zo nodig latten toe.

10
11
9

12

i

BELANGRIJK:
De latten in de kit kunnen een afwijkende doorsnede
hebben van de latten op het dak; als dit het geval is,
schaf dan latten aan met dezelfde doorsnede als die op
het dak.

i

BELANGRIJK:
Wijzig de structuur van de dragende gordingen, balken
en panlatten van het dak niet. Controleer de sterkte van
de latten en gebruik ze zo nodig om de collectoren te
monteren.

Legenda
1
Verfafbrander (*)
2
Krimptang (*)
3
Handzaag (*)
4
Hamer (*)
5
Schroefmachine (*)
6
Klinknageltang (**)
7
Rolmaat (*)
8
Waterpas (*)
9
Boor (*)
10 Kitpistool (*)
11 A Steeksleutel 10 (*)
11 B Steeksleutel 14 (*)
11 C Steeksleutel17 (*)
11 D Steeksleutel 27 (*)
12 Breekmes (*)

NL

(*) Niet meegeleverd
(**) Geleverd in alle kits behalve "uitbreidingskits"

0020139696_00 - 03/12 - AWB
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D

A

C

F

E

B

Aantal collector
1

A (cm)
270

B (cm)
200

C (cm)
30

D (cm)
12,5

E (cm)
229 (22° - 75°)

F (cm)
185

NL
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14.6

Montage van de onderste steun
1

14.7

Montage van de onderste steun

2
2

A
3

3
2-3
1
3
4

2
5

Legenda
1
Schroef
2
Onderste steun voor collector
3
Lat

1

• Breng de onderste steun voor de collector (2) op de panlatten
aan.
• De steun moet op 2 latten (3) rusten. Voeg er zo nodig toe.
• Bevestig de steun op de latten met de meegeleverde
schroeven (1).

b

OPGELET:
Alvorens de bescherming van de slab te verwijderen,
dient u te controleren of de steunen vrij zijn van stof,
vocht en vet.

3

Legenda
1
Onderste steun voor collector
2
Collector
3
Schroef
4
Bevestigingsflens
5
Positionering merk

b

OPGELET:
Gebruik bevestigingsflenzen uit de kit en verdeel
ze gelijkmatig rond de collector. Controleer of
de collector goed op zijn plaats ligt en of u alle
meegeleverde schroeven hebt gebruikt.

• Plaats de collector (2) in de onderste steunen (1). Houd bij de
positionering van de collector (1) rekening met de merktekens
(5).
• Draai de collector langzaam op het dak in de richting A.
• Maak het vast aan het dak met behulp van bevestigingsflenzen
(4) en schroeven (3).

NL
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14.8

Folie onder dak

15.8.1

b

1

Aansluiting
OPGELET:
Breng de clipaansluitingen met de hand aan om de
dichtingen niet te beschadigen.

3
1

2
4

1

2
3

Legenda
1
Dakpan
2
Lat
3
Folie onder dak
4
2 in 1 zonnesysteem leiding

• Voor de doorgang van de 2 in 1 zonnesysteem leiding (4)
maakt u een trapeziumvormige opening in de folie onder het
dak. De grootste uitsnijding moet zich bovenaan bevinden om
waterindringing door afstromend water te voorkomen.

15 Hydraulische aansluiting

i

BELANGRIJK:
De zonnesysteem vloeistof stroomt altijd van onderen
naar boven.

b

OPGELET:
Het druksysteem kan niet functioneren als er lucht in de
collector achterblijft. Verwijder de lucht met de manuele
ontluchter die met de collector is geleverd.

Sluit de collector aan met inachtneming van de volgende
voorzorgsmaatregelen:
• Steek de ineen te klikken clipaansluiting en de
bevestigingsclips in elkaar met de hand.
• Houd de clipaansluiting vast wanneer u de moeren
vastschroeft om elke beschadiging te vermijden.
• Verwijder pas de beschermstoppen uit de openingen van de
collector op het ogenblik dat u deze aansluit.

4

5

1

1

Legenda
1
Bevestigingsclip
2
Clipaansluiting voor afvoer
3
Ontluchter
4
Stop
5
Clipaansluiting voor toevoer

• Verwijder de beschermstoppen uit de openingen van de
collector.
• Steek de clipaansluitingen (2) (5), ontluchter (3) en stop (4) tot
tegen de aanslag in de collector en blokkeer ze met de hand
met de bevestigingsclips (1).
• Verbind de bevestigingsclip met het zonnesysteem.

i

BELANGRIJK:
Voor de aansluiting van de clipaansluitingen aan de 2
in 1 zonnesysteem leiding, volgt u de instructies van de
handleiding die samen met de pompunit en eventueel de
2 in 1 zonnesysteemleiding wordt geleverd.

NL
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16 Elektrische aansluiting

16.2

16.1

Montage van de temperatuursensor

i

BELANGRIJK:
Wij raden aan om een warmtegeleidende pasta te
gebruiken voor een beter contact van de sensor met de
collector.

Aansluiting van de temperatuursensor

1
3

• Voer de kabel van de sensor onder het dak langs de bovenste
zonnesysteem leiding.
• Bevestig de kabel van de sensor op de isolatie van de
zonnesysteem leiding.

2

Legenda
1
Krimpkous
2
Verfafbrander
3
Krimptang

2
1

e

GEVAAR:
De elektrische verbinding tussen de twee kabels moet
tegen slechte weersomstandigheden beschermd
worden.

• Strip de kabels van de sensor en van de zonnesysteemleiding.
Legenda
1
Temperatuursensor
2
Clipaansluiting voor de afvoer

• Breng warmtegeleidende pasta op de temperatuursensor aan.

• Schuif de krimpkous (1) over de draden en druk hem plat met
een krimptang (3) om de elektrische continuïteit te verzekeren.
• Maak het geheel waterdicht door de krimpkuis(1) met een
verfafbrander (2) te verhitten.

• Steek de temperatuursensor (1) in de halfopen dompelbuis
van clipaansluiting voor de afvoer (2).

NL

0020139696_00 - 03/12 - AWB

- 23 -

INSTALLATIE VAN DE COLLECTOR IN HET DAK (22° tot 75°)
17 Installatie van de randafdekking
17.1

17.2

Montage van de bovenrandafdekking
Montage van de dwarslatten

Montage van de zijrandafdekking

2

A

3
3
2
1
A
4

4
1

1

2

4

Ma

x1

6
7

3

5

3

b

OPGELET:
Gebruik de bevsetigingsflenzen uit de kit en verdeel
ze gelijkmatig. Controleer of het geheel op zijn plaats
blijft en ga na of u alle meegeleverde schroeven hebt
gebruikt.

• Verwijder de bescherming van de zelfklevende voegstrips (7)
van de zijrandafdekkingen (2) en (4).
• Druk de zijrandafdekkingen (2) en (4) tegen de collector (3)
volgens A.

2

2
3

4

Legenda
1
Lippen onderste steun
2
Zijrandafdekking links
3
Collector
4
Zijrandafdekking rechts
5
Bevestigingsflens
6
Schroef
7
Zelfklevende voegstrip

50

Legenda
1
Dwarslat
2
Steun voor dwarslat
3
Collector
4
Schroef

• Plaats de steunen voor de dwarslatten (2) en volg hierbij de
onderstaande instructies
• Steek de dwarslat door de 2 steunen
• Plaats een steun voor de dwarslatten op elk bovenste uiteinde,
op maximaal 150 m van de rand van de collectoren.
• Zorg ervoor dat de steunen voor de dwarslatten (2) tegen de
collectoren (3) aanliggen.
• Schroef de dwarslat (1) vast aan de steunen (2) en daarna het
geheel op de latten van de dak.

• Zorg ervoor dat de zijrandafdekkingen (2) en (4) goed op hun
plaats zitten en perfect tegen de collector aanliggen.
• Buig de lippen van de onderste steunen (1) op de
zijrandafdekkingen (2) en (4).

NL

• Bevestig de zijrandafdekkingen (2) en (4) op de latten met de
meegeleverde bevsetigingsflenzen (5) en schroeven (6).
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INSTALLATIE VAN DE COLLECTOR IN HET DAK (22° tot 75°)
Montage van de bovenrandafdekking

klinken bovenrandafdekking

3

1

B
2

1

1

7
5
A

6

2
4

Legenda
1
Collector
2
Bovenrandafdekking
3
Schroef
4
Klembeugeltje
5
Schroef
6
Zijrandafdekking
7
Zelfklevende voegstrip

b

Legenda
1
Bovenrandafdekking

• Boor door de bovenrandafdekking (1) als sjabloon een gat met
een boormachine en een boor van Ø 4,5 en voeg het geheel
samen met klinknagels.

17.3

Montage van de dakpansteunen

OPGELET:
Gebruik alle klembeugeltjes uit de kit en verdeel ze
gelijkmatig. Controleer of het geheel op zijn plaats
blijft en ga na of u alle meegeleverde schroeven hebt
gebruikt.

1

2

• Verwijder de bescherming van de zelfklevende afdichtingsstrip
(7) van de bovenrandafdekking (2)
• Plak de zelfklevende afdichtingsstrip (7) aan de collector (1).
• Plaats de randafdekking bovenaan (2) op de zijrandafdekking
(6) en verschuif haar volgens A.
• Druk de randafdekking bovenaan (2) tegen de collector (1)
volgens B.
• Ga op dezelfde wijze te werk voor de randafdekking bovenaan
links (2).
• Let erop dat de randafdekkingen bovenaan (2) goed op hun
plaats zitten en perfect tegen de collectoren aanliggen.

Legenda
1
Dakpansteunen
2
Lat

• Plaats de dakpansteunen (1) op de bovenrandafdekking,
evenwijdig met de latten en sla de bevestigingslippen onder
de bovenste lat (2) van het dak om.

• Bevestig de bovenrandafdekking (2) en op de latten met de
meegeleverde klembeugeltjes (4) en de schroeven (3) en (5).

NL
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INSTALLATIE VAN DE COLLECTOR IN HET DAK (22° tot 75°)
17.4

Montage van de afdekplaatjes

2

1

17.6

Plaatsing van de zelfklevende schuimrubbers

b

OPGELET:
Alvorens de bescherming van de zelfklevende
schuimrubbers te verwijderen, dient u te controleren of
oppervlakken waarop ze aangebracht moeten worden
vrij zijn van stof, vocht en vet.

A
1

Legende
1
Collector
2
Afdekplaatje

1

• Klik de afdekplaatjes (2) op de onderkant van de collector.

17.5

Aandrukken en aanpassen van de
afdichtingsslab

b

OPGELET:
Alvorens de bescherming van de slab te verwijderen,
dient u te controleren of het dak vrij is van stof, vocht en
vet.

Legenda
1
Zelfklevend schuimrubber

• Plak de zelfklevende schuimrubbers (1) op de
zijrandafdekkingen en op de bovenste randafdekking. Let er
daarbij voor op geen lege ruimten over te laten.
• Snijd zo nodig de zelfklevende schuimrubbers met een
breekmes op maat.

1

Legenda
1
Afdichtingsslab

• Verwijder de bescherming van de afdichtingsslab.
• Breng de verlengbare slab aan en pas hem aan de vorm van
het dak aan.

NL
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INSTALLATIE VAN DE COLLECTOR IN HET DAK (22° tot 75°)
17.7

Terugplaatsen van de dakbedekking

1

Legenda
1
Afdichtingsslab

• Wanneer u de pannen op de zijrandafdekkingen plaatst,
verwijder dan zo nodig de uitstekende delen van de pannen
zodat ze perfect plat komen te liggen.
• Controlleer of de pannen stevig aan de latten van het dak
haken en niet aan de zijrandafdekkingen.
• Buig eerst de hoeken van de afdichtingsslab voor de onderste
pannen te plaatsen.
De installatie van de collectoren is nu voltooid.

i

BELANGRIJK:
Verwijder de beschermfolie van de collectoren na de
inbedrijfstelling van het systeem.

NL
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ONDERHOUD
ONDERHOUD
18 Functionele controle
Jaarlijkse controle
• Controleer de collector, de bevestigingen en de aansluitingen
visueel.
• Controleer of het glasoppervlak van de collector schoon is.
• Controleer de isolatie van de 2 in 1 buigzame leiding op
schade.

19 Onderhoudsboekje
• Controleer de kwaliteit van de zonnesysteem vloeistof elk jaar
doch uiterlijk na 24 maanden en vervang ze indien nodig.

NL
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Technische gegevens
TECHNISCHE GEGEVENS
20 Technische gegevens
Beschrijving

Eenheid

Absorber
Bekleding van de absorber
Netto gewicht
Absorbervolume
Maximum druk
Bruto-oppervlakte
Absorberoppervlakte
Bruto-oppervlakte de absorber
Absorptievermogen van de absorber (α)
Straling van de absorber (ε)
Type glas
Optisch rendement η0
Warmteverliescoëfficiënt k1
Warmteoverdrachtscoëfficiënt k2
Maximum temperatuur
Maximum vermogen
Warmtecapaciteit
Breedte paneel
Lengte paneel
Dikte paneel

SRV 2.3
Spiraal met collector

kg
l
bar
kPa
m2
m2
m2
%
%
%
W/(m²K)
W/(m²K²)
°C
kW
kJ/(m²K)
mm
mm
mm

i

BELANGRIJK:
Na ingebruikname en tijdens periodes met grote
schommelingen in de buitentemperatuur kan er zich
condensaat vormen in het paneel.
Dit maakt deel uit van een normaal gebruik.

i

BELANGRIJK:
De weerspiegeling van het zonlicht kan
onregelmatigheden in het glas doen verschijnen, die
eigen zijn aan het materiaal.

Uiterst selectieve bekleding
38
1.85
10
1000
2.51
2.352
2.327
95
5
Gestructureerd veiligheidsglas
79
2.41
0.049
170
1.86
8.09
2033
1233
80
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