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INLEIDING

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	 Bijbehorende	documenten

- 1 Bedieningshandleiding van de HelioControl

- 1 Installatiehandleiding HelioControl  

- 1 installatiehandleiding van de HelioCollector

- 1 installatiehandleiding van de 120l zonneboiler

- 1 installatiehandleiding van de pompunit 

- 1 garantiekaart

- 1 of meer gebruikershandleidingen en/of 
installatiehandleidingen van optionele toebehoren 

1.3	 Uitleg	van	symbolen

a
 GEVAAR: 

risico op letsels.

e
 GEVAAR: 

risico op een electrische schok.

b
 OPGELET:

 risico op beschadiging van het toestel of zijn omgeving.

i
 BELANGRIJK:

 belangrijke informatie.

2	 Beschrijving	van	het	toestel

De 2 in 1 zonnesysteem leiding dient als verbinding tussen 
de pompunit en de HelioCollector. De buigzame leidingen 
zijn gemaakt van geribbeld roestvast staal met een nominale 
diameter van 16 mm voor DN16. De twee leidingen zitten over de 
hele lengte aan elkaar verbonden zodat ze niet alleen samen de 
aanvoer- en retourleiding vormen voor de zonnesysteem vloeistof 
maar vooral om de installatie ervan te vergemakkelijken. Tussen 

de twee leidingen bevindt zich ook een tweeaderige kabel voor 
de aansluiting van een temperatuursensor. Om warmteverliezen 
te vermijden is de 2 in 1 zonnesysteem leiding over de gehele 
lengte met isolatie ommanteld.

2.1	 Reglementering	en	wettelijke	vereisten

CE-merkteken

Het CE-merkteken geeft aan dat de toestellen die in deze 
handleiding worden beschreven, voldoen aan de volgende 
richtlijnen:

 - Richtlijn met betrekking tot drukapparatuur (richtlijn 97/23/
EEG van het Parlement en van de Europese Raad van 29 mei 
1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
der lidstaten betreffende drukapparatuur).

3	 Veiligheidsvoorschriften	en	reglementen

3.1 Veiligheidsvoorschriften

•	 Houd rekening met de volgende methoden en 
voorzorgsmaatregelen:

 - Draag waar nodig veiligheidskleding, bijv. werkhandschoenen, 
veiligheidsschoenen.

•	 Gebruik veilige methoden voor het heffen:

 - Houd de rug recht.

 - Vermijd het draaien van de taille.

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

 - Gebruik bij het vastgrijpen altijd de handpalm.

 - Gebruik de aangewezen houvasten.

 - Houd de lading zo dicht mogelijk bij het lichaam.

 - Gebruik altijd hulp waar nodig.

•	 De gebruiker mag in geen geval knoeien met afgedichte 
onderdelen of ze aanpassen.

•	 Zorg bij het monteren van de aansluitingen dat de af 
dichtingen correct worden geplaatst om lekkage van gas of 
water te vermijden.

•	 Dit toestel heeft metalen onderdelen (componenten). Wees 
voorzichtig wanneer u ermee omgaat en ze schoonmaakt, en 
let in het bijzonder op voor randen.

Neem de fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht voordat u 
begint aan onderhoud of wisselstukken onderdelen vervangt:

•	 Stel toestel spanningsloos.

•	 Sluit het toestel af van de stroomtoevoer.

•	 Sluit de gastoevoer af.

•	 Sluit de afsluitkranen van het hydraulisch systeem indien het 
toestel hiermee is uitgerust.
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•	 Tap het toestel af wanneer u hydraulische componenten moet 
vervangen.

•	 Bescherm alle elektrische componenten tegen water wanneer 
u aan het toestel werkt.

•	 Gebruik uitsluitend originele reserve onderdelen.

•	 Gebruik uitsluitend nieuwe O-ringen en pakkingen.

•	 Controleer nadat u klaar bent met onderhoud aan gas- of 
wateronderdelen of deze goed vastzitten.

•	 Voer nadat het werk aan het toestel is voltooid een bedrijfstest 
uit en controleer op veilige werking.

3.2	 Reglementen

Respecteer voor de installatie de volgende wetten, besluiten, 
technische reglementen, normen en voorschriften in hun huidige 
versie.

i
 BELANGRIJK : 

De onderstaande opsomming van de normen mag niet 
als limitatief beschouwd worden.

Toepasselijke normen in de Europese Unie

Algemene informatie over zonne-installaties

PrEN ISO 9488

Terminologie thermische zonne-installaties en componenten 
(ISO/DIS 9488; 1995)

EN 12975-1

Thermische zonne-installaties en de componenten ervan ; 
collectoren, deel 1 : algemene vereisten

EN 12975-2

Thermische zonne-installaties en de componenten ervan ; 
collectoren, deel 2 : testmethodes

EN 1991-2-3

Eurocode 1 – Basissen voor de berekening en acties op de 
structuren, deel 2–3 : acties op de structuren, sneeuwlasten

EN 12976-1

Thermische zonne-installaties en de componenten ervan ; vooraf 
gefabriceerde installaties, deel 1 : algemene vereisten

EN 12976-2

Thermische zonne-installaties en de componenten ervan ; vooraf 
gefabriceerde installaties, deel 2 : testmethodes

ISO 9459-1 : 1993

Zonneverwarming – systemen voor de bereiding van warm water, 
1ste deel : beoordelingsprocedure van de prestatie met behulp 
van tests binnen

ISO/TR 10217

Zonne-energie / systemen voor de bereiding van warm water / 
selectiegids van de materialen volgens interne corrosiecriteria

Collectoren	en	montage	van	de	collectoren

EN 1991-2-4

Eurocode 1 – Planningsprincipes van de structuren en acties op 
de structuren, delen 2-4 : acties op de structuren, windlast.

Boiler	en	montage	van	de	zonneboiler.

Richtlijn inzake drukapparatuur 97/23/EG.

Richtlijn van het Europees parlement en van de Raad van 29 mei 
1997 betreffende de harmonisering van de wetgevingen van de 
lidstaten betreffende drukapparatuur.

PrEN 12897

Bepalingen voor de watervoorziening van installaties uitgerust 
met een warmwaterboiler, onrechtstreeks verwarmd of niet 
geventileerd (gesloten) 

PrEN 806-1

Technische regels betreffende installaties voor sanitair water in 
gebouwen die water leveren voor menselijk gebruik, 1ste deel: 
Algemeen

PrEN 1717

Preventie van de aanwezigheid van onzuiverheden in de 
drinkwaterinstallaties en algemene vereisten betreffende de 
veiligheidsvoorschriften om de aanwezigheid van onzuiverheden 
in het drinkwater te voorkomen die te wijten zijn aan 
terugstroming.

EN 60335-2-21

Elektrische veiligheidsapparaten voor huishoudelijk en 
dergelijk gebruik ; deel 2 : Bijzondere vereisten betreffende de 
waterverwarming (boilers voor sanitair warm water en boiler); 
(CEI 335-2-21: 1989 en bijlagen 1 ; 1990 en 2 ; 1990)

Bliksemafleider

ENV 61024-1

Bescherming van constructies tegen blikseminslag, deel 1 : 
algemene regels (IEC 1024-1 : 1990 ; gewijzigd).
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INSTALLATIE

4	 Installatie	van	het	toestel

4.1	 Leveringsomvang

1

2

8

9

7

6

5

4

3

Legenda
1 Kabelschoen	voor	de	aansluiting	van	een	temperatuursensor (x2)
2 Losse	moer	G3/4"	voor	uiteinde	2	in	1	zonnesysteem	leiding (x8)
3 2	in	1	zonnesysteem	leiding	15m (x1)
4 Installatiehandleiding (x1)
5 Platte	dichting	Ø	24 (x10)
6 Adapter	G3/4"	x	Ø22	(mannelijk	-	mannelijk) (x2)
7 Dubbele	wartelkoppeling	G3/4"	(mannelijk) (x4)
8 Felsring	DN16 (x10)
9 Rol	isolatietape	 (x1)

•	 Controleer de inhoud van de verpakkingen.

4.2	 Aanbevelingen	voor	installatie

De 2 in 1 zonnesysteem leiding wordt  worden aangeboden in 
lengtes van 15 m. Voor installaties die over een grotere afstand 
werken, kunnen twee 2 in 1 zonnesysteem leidingen  met 
elkaar gekoppeld worden met behulp van de meegeleverde 
wartelkoppelingen. Ook is er separate accessoire leverbaar met 
een extra wartel, adapter en felsring voor het aansluiten van 
meerdere installaties uit een 2 in 1 zonnesysteemleiding. Voor 
iedere extra installatie 1 warteladapterset bestellen.

4.3	 Noodzakelijk	gereedschap

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17

1

2

6

54

3

Legenda
1 Krimptang	(*)
2 Buizensnijder	(*)
3 Steeksleutel	32	mm	(*) (x2)
4 Breekmes	(*)
5 Rolmaat	(*)
6 Verfafbrander	(*)

(*)	Niet	geleverd	met	de	montagekit
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4.4	 Montage

De 2 in 1 zonnesysteem leiding dient een zo eenvoudig mogelijk 
traject te volgen om de drukverliezen zo laag mogelijk te houden.

4.4.1	 Afrollen	en	plaatsing

•	 Rol de 2 in 1 zonnesysteem leiding voorzichtig af op de plaats 
van de installatie.

•	 Rol de rol langzaam af zonder te forceren. Trek er niet hard aan 
en gebruik zo groot mogelijke kromtestralen; knik de leiding 
niet.

•	 Zorg ervoor dat de 2 in 1 zonnesysteem leiding niet in elkaar 
draait tijdens het afrollen en gebruik de meegeleverde 
ophanghaken om de leiding op haar plaats te houden.

•	 Knijp niet in de leiding en knik deze niet.

•	 Gebruik een passend heftoestel om knikken in de dubbele 
leiding te vermijden.

1

2

Legenda
1 Sensorkabel	
2 Beschermdop

•	 Laat de beschermdoppen gedurende de hele installatie op de 
uiteinden van de 2 in 1 zonnesysteem leiding zitten. Verwijder 
ze pas op het moment van de aansluiting om de risico's op 
beschadiging te beperken en om het binnendringen van vuil in 
zonnesysteem het systeem te vermijden.

4.4.2	 Op	lengte	brengen

b
 OPGELET : 

Snij de isolatie voorzichtig af om de elektrische kabel 
van de temperatuursensor niet te beschadigen.

•	 Plaats de 2 in 1 zonnesysteem leiding in de buurt van de aan 
te sluiten component.

•	 Snij de isolatie door.
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20cm min.

•	 Strip de isolatie van de 2 in 1 leiding over meer dan 20 cm en 
zorg ervoor dat de elektrische kabel van de temperatuursensor 
niet wordt beschadigd.

•	 Buig de twee leidingen tot op en zekere afstand van elkaar.

•	 Plaats de buizensnijder in de holte tussen twee golvingen op 
meer dan 20 cm van de isolatie.

b
 OPGELET : 

Oefen een beperkte druk uit met de buizensnijder op de 
leiding om deze niet te vervormen.

•	 Laat de buizensnijder langzaam rond de leiding draaien 
en oefen een licht toenemende druk uit om de leiding af te 
snijden. Doe hetzelfde voor de tweede leiding.

•	 Scheid de leidingen en braam ze zo nodig af.

i
 Belangrijk : 

Als het uiteinde van de leiding vervormd is, herhaal dan 
de bovenstaande bewerking twee golvingen verder om 
een effen snijvlak te krijgen.

4.4.3	 Felsen	van	de	uiteinden

1

2

B

B

A

Legenda
1 Losse	moer	voor	op	uiteinde	leiding
2 Felsring

•	 Steek de losse moer voor het uiteinde (1) op de leiding volgens 
de richting A en let hierbij op zijn werkrichting.

•	 Plaats de felsring (2) in de eerste golving van de leiding.

•	 Knijp de felsring dicht met de vingers (volgens B) tot hij 
contact maakt met de bodem van de golving in de leiding.

1

2

3

Legenda
1 Felsring
2 Losse	moer	voor	op	uiteinde	zonnesysteem	leiding
3 Zonnesysteem	leiding
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1 2

Legenda
1 Losse	moer	voor	op	uiteinde	zonnesysteem	leiding
2 Wartelkoppeling	(mannelijk)

•	 Gebruik een van de meegeleverde wartelkoppelingen (2) en 
draai deze vast met de losse moer (1) met behulp van een 
steeksleutel om het uiteinde van de leiding af te vlakken zodat 
de felsbewerking correct wordt afgesloten.

b
 OPGELET : 

Gebruik geen bankschroef of iets dergelijks om een van 
de twee moeren tegen te houden!

•	 Draai de wartelkoppeling los. Het uiteinde van de leiding is 
afgevlakt.

•	 Controleer de toestand van het steunoppervlak van de leiding: 
dit moet vlak zijn.

•	 Ga op dezelfde manier te werk voor alle uiteinden van de 
leidingen.

4.4.4	 Hydraulische	aansluiting	

NIET alle nodige aansluitingen voor de installatie van het 
volledige HelioConcept120 zonneboiler systeem zitten in deze 
kit.

•	 Zie de installatiehandleidingen van de verschillende 
onderdelen van de installatie.

Met de koppelingen die met de 2 in 1 zonnesysteem leiding 
zijn geleverd, is het mogelijk om twee delen van de 2 in 1 
zonnesysteem leiding opnieuw aan elkaar te koppelen in het 
geval ze zouden moeten worden doorgesneden.

4.4.5	 Aansluiting	van	de	temperatuursensor

1

2

3

Legenda
1	 Kabelschoen
2	 Verfafbrander
3	 Krimptang

e
 GEVAAR : 

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

•	 Strip de kabels van de sensor en de 2 in 1 zonnesysteem 
leiding.

•	 Schuif de kabelschoen (1) over de draden en druk deze plat 
met een krimptang (3) om de elektrische continuïteit te 
verzekeren.

•	 Maak het geheel waterdicht door de kabelschoen (1) met een 
verfafbrander (2) te verwarmen.

5	 Ingebruikneming

•	 Zie de installatiehandleidingen van de verschillende 
onderdelen van de installatie.
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6	 Informatie	voor	de	gebruiker

Na het voltooien van de installatie moet de installateur:

 - de werking van het toestel en de veiligheidsvoorzieningen 
uitleggen aan de gebruiker, en indien nodig een demonstratie 
geven en vragen beantwoorden;

 - de gebruiker alle benodigde documentatie overhandigen; 

 - de gebruiker inlichten over de voorzorgsmaatregelen die 
noodzakelijk zijn om beschadiging van het systeem, het 
toestel en het gebouw te voorkomen;

 - de gebruiker eraan herinneren het toestel jaarlijks doch 

uiterlijk na 24 maanden een onderhoudsbeurt te geven.

7	 Reserveonderdelen

Gebruik originele reserve onderdelen van de fabrikant voor een 
veilige en lange levensduur van het systeem.

i
	 BELANGRIJK:

Dit toestel is voorzien van het CE-
conformiteitsmerkteken. Gebruik uitsluitend originele 
reserveonderdelen van de fabrikant.

•	 Zorg dat reserveonderdelen correct worden gemonteerd in de 
juiste stand en richting. Test het toestel op een veilige werking 

na het aanbrengen van de reserveonderdelen of na reparatie.

8	 Technische	gegevens

Eenheid Waarde

Temperatuurbereik
Toegestane maximumdruk

°C
bar

±200
16
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