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InLEIDInG

1 Installatiehandleiding

1.1 Productdocumentatie

De installatiehandleiding maakt integraal deel uit van het 
apparaat en moet aan de gebruiker worden overhandigd nadat 
de installatie van het apparaat 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 in deze installatiehandleiding.

1.2 Bijbehorende documenten

 - Gebruiksaanwijzingen en installatiehandleidingen van andere 
elementen van het systeem.

1.3 Uitleg van symbolen

a
 GEVAAR:

Risico op letsels.

e
 GEVAAR: 

Risico op electrische schok.

b 
 OPGELET: 

Risico op beschadiging van het toestel of zijn omgeving.

i
 BELANGRIJK: 

Belangrijke informatie.

2 Beschrijving van het toestel
De pompunit is een toestel dat de zonnesysteem vloeistof in 
het zonnesysteem rondpompt om de zonne-energie over te 
brengen van de HelioCollector naar de warmtewisselaar van 120l 
zonneboiler. 

2.1 Veiligheidsvoorzieningen

Veiligheidsventiel van het zonnesysteem

Om een goede en veilige werking van het systeem te garanderen, 
is een veiligheidsventiel in zonnesysteem aangebracht. Dit 
ventiel zorgt ervoor dat de maximale druk beperkt blijft tot 6 bar. 
De veiligheidsklep wordt samen met het materiaal geleverd.

i
Om brandwonden te voorkomen dient u 
een overstortleiding te bevestigen aan het 
veiligheidsventiel.

i
We raden aan de veiligheidsventiel jaarlijks doch 
uiterlijk na 24 maanden één keer te bedienen om de 
goede werking ervan te controleren.

 - Het veiligheidsventiel gaat open zodra de druk in het 
zonnesysteem groter wordt dan 6 bar (6 x 105 Pa).

2.2 Reglementering en wettelijke vereisten

2.2.1 CE-merkteken

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

 - Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (Richtlijn 
2004/108/EG van de Europese Gemeenschap)

 - Richtlijn inzake laagspanning (Richtlijn 2006/95/EG van de 
Europese Gemeenschap)
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2.3 Hydraulisch schema
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Legenda
1 Luchtafscheider
2 Ontluchter
3 Terugslagklep
4 Thermometer in de retourleiding
5 Rode afsluiter
6 Blauwe driewegklep
7 Veiligheidsklep van het zonnesysteem (6 bar)
8 Manometer
9 Opvangbak
10 Afsluiter
11 Ontluchting
12 Zonneboiler expansievat (*)
13 Aftapkraan
14 Debietbeperker
15 Zonnepomp
16 Terugslagklep
17 Thermometer van de uitgaande leiding
18 Vulkraan

A Ingang zonnesysteem vloeistof afkomstig van de zonneboiler
B Uitgaande leiding zonnesysteem vloeistof naar de HelioCollector
C Ingang zonnesysteem vloeistof afkomstig van de HelioCollector
D Uitgang zonnesysteem vloeistof naar de zonneboiler
E Aansluiting op zonneboiler expansievat (*)

(*) niet meegeleverd met de pompunit

3 Veiligheidsvoorschriften en reglementen

3.1 Veiligheidsvoorschriften

e
Een verkeerde installatie kan een electrische schok 
veroorzaken of  het toestel beschadigen.

•	 Schakel de veiligheidsvoorzieningen nooit uit en probeer ook 
nooit de regelingen ervan te wijzigen.

•	 Houd rekening met de volgende methoden en 
voorzorgsmaatregelen:

 - Neem het toestel vast aan de onderkant.

 - Indien nodig, draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 
handschoenen en een veiligheidsbril, 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 ervoor dat de afdichtingen correct geplaatst zijn om elk 
risico op lekken te vermijden.

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

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

•	 Zet het toestel uit.

•	 Stel het toestel spanningsloos.

•	 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 reserveonderdelen.

•	 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.
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3.2 Voorschriften

Bij de installatie en de inbedrijfstelling van het toestel moeten 
de verordeningen, richtlijnen, technische regels en normen in 
hun huidige versie, alsook de onderstaande bepalingen in acht 
worden genomen.

4 Waarborg / Aansprakelijkheid

4.1 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 strekkende voorschriften wordt onderhouden.

4.2 Gebruik van het toestel / 
verantwoordelijkheid van de fabrikant

b
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.

 - Elke vernieling of slechte afstelling die zorgt voor een 
wijziging van de kenmerken of druk van het gebruikte 
water, of een wijziging van de kenmerken van de elektrische 
voedingsspanning. 

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

Dit toestel is niet geschikt voor gebruik door personen (kinderen 
inbegrepen) met fysieke, zintuiglijke of mentale gebreken, en 
zonder ervaring of kennis. Om de veiligheid van deze personen 
te garanderen, moeten ze zich laten helpen en begeleiden door 
bekwame personen die hun de werking van het toestel uitleggen.

•	 Zorg ervoor dat kinderen niet met dit toestel spelen.

5 Recycling

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

5.1 Apparaat

Het apparaat bestaat hoofdzakelijk uit recyclebare materialen. 

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.

5.2 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 ...).

INLEIDING

NL



0020139699_01 - 03/12 - AWB
- 5 -

InSTALLATIE

i
Alle afmetingen van de illustraties zijn uitgedrukt in 
millimeter (mm).

6 Plaats van het toestel

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

•	 Controleer of de structuur van de muur waarop het toestel 
geïnstalleerd moet worden het gewicht van het toestel kan 
dragen. 

•	 Controleer of de ruimte waarin het toestel zal worden 
geplaatst een correcte installatie mogelijk maakt en voldoende 
toegankelijk is. U moet zich ervan vergewissen dat alle 
aansluitingen van de voedingsleidingen toegankelijk zijn voor 
nazicht.

•	 Het toestel moet op een vorstvrije plaats worden geïnstalleerd. 
Neem de nodige voorzorgsmaatregelen in acht.

•	 Voorzie voldoende ruimte ter hoogte van de pompunit 
om de steun op de muur te installeren samen met het 
zonneboilerexpansievat van de HelioConcept120 (verkrijgbaar 
als accessoire). Het zonneboilerexpansievat (verkrijgbaar als 
accessoire) van het zonnesysteem wordt niet geleverd bij de 
pompunit en de afmetingen moeten aan de installatie worden 
aangepast (zie hoofdstuk "Controle van de afmetingen van het 
zonneboilerexpansievat").

•	 Plaats het toestel (indien mogelijk) op een geschikte 
hoogte om het aflezen van de twee thermometers en van de 
manometer te vergemakkelijken.

•	 Leg deze vereisten uit aan de gebruiker van het toestel.

b
OPGELET: Wanneer de pompunit hoger wordt 
geplaatst dan de onderzijde van de collector. Leidt 
dan de zonnesysteem leiding die de collector aan de 
de bovenzijde verlaat eerst terug naar de onderzijde 
van de collector alvorens deze op de pomunit aan te 
sluiten.

•	 Voer de zonnesysteemleiding die de collector aan de 
bovenzijde verlaat (2) langs de collector terug naar de 
onderzijde (1) alvorens deze aan te sluiten op de pompunit (3).

•	 Indien u gebruik maakt van de 2 in 1 zonnesysteemleiding, 
splits deze dan aan de onderzijde van de collector (1).

1

2

3

Legenda
1 Aansluiting onderzijde collector (inlaat)
2 Aansluiting bovenzijde collector (uitgang)
3 Pompunit
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7 Installatie van het toestel

7.1 Leveringsomvang
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Legenda
1 Voorste beschermkap (x1)

2 Zakje met de aansluitingen (x1)
Moer G3/4" (x4)
Knelringen voor leiding Ø 18 mm (x4)
Knelringen voor leiding Ø 22 mm (x4)

3 Zonnesysteemkolom afkomstig van de HelioCollector (x1)
Rode afsluiter (x1)
Thermometer (x1)
Terugslagklep (x1)
Luchtafscheider met ontluchter (x1)

4 Achterste beschermkap (x1)

5 Steunbeugel voor de pompunit (x1)

6 Zakje met bevestigingselementen (x1)
Schroeven (x2)
Pluggen (x2)

7 Geribbelde flexibel Dn20 (x1)

8 Steunbeugel voor het zonneboilerexpansievat (x1)
Muurbevestiging (x1)
Afsluiter van het zonneboilerexpansievat (x1)

9 Installatiehandleiding van het zonnestation (x1)

10 Zakje met bevestigingselementen (x1)
 Schroeven (x2)
Pluggen (x2)

11 Zonnesysteemkolom lopende naar de HelioCollector (x1)
Aftapkraan (x1)
Debietbeperker (x1)
Zonnepomp (x1)
Terugslagklep (x1)
Thermometer van de uitgaande leiding (x1)
Blauwe driewegklep (x1)

12 Veiligheidsgroep (x1)
Manometer (x1)
Veiligheidsventiel van het zonnesysteem (6 bar) (x1)
Vulkraan (x1)

•	 Controleer de inhoud van de verpakkingen.

7.2 Aanbevelingen voor installatie

•	 De opbouw van de installatie moet de  goede werking 
garanderen conform het nominale debiet. Zie het hoofdstuk 
voor de controle van de installatie en de debietregeling om de 
afmetingen van de leidingen te bepalen.

•	 Isoleer alle leidingen voldoende.

De isolatie moet bestand zijn tegen een temperatuur van 150°C. 
De buiten van de leidingen moeten ook bestand zijn tegen UV-
straling en beschadiging door  vogels.

Bij de bepaling van het tracé van de leidingen moeten alle 
nodige voorzieningen worden genomen om luchtzakken te 
vermijden en om het permanent ontgassen van de installatie te 
vergemakkelijken.

Het is aanbevolen om een aftapkraan te voorzien in het onderste 
punt van de installatie.
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7.3 Afmetingen
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7.4 Montage

•	 Controlleer of  de materialen die u gebruikt voor de montage 
van de installatie te combineren zijn met die van het toestel.

•	 Bepaal de plaats van de montage. We verwijzen hiervoor naar 
het hoofdstuk "Opstellingsplaats van het toestel".

•	 De bevestiging van het toestel moet aangepast zijn aan de 
karakteristieken van de dragende wand; daarbij moet rekening 
worden gehouden met het gewicht van het toestel.

7.4.1 Montage van de wandsteun van de pompunit

125

2

3

1

Legenda
1 Achterste beschermkap
2 Wandbevestiging van de pompunit
3 Zakje met bevestigingsonderdelen

•	 Markeer op de muur de plaats waar de gaten geboord moeten 
worden.

•	 Boor de gaten in de muur en steek er de geschikte pluggen in.

•	 Bevestig de wandbevestiging volgens de illustratie met de 
meegeleverde schroeven.

•	 Schuif de achterste beschermkap op de wandbevestiging.
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7.4.2 Montage van de elementen in de achterste 
beschermkap
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Legenda
1 Voorste beschermkap 
2 Zakje met de aansluitingen 
3 Achterste beschermkap
4 Veiligheidsgroep met manometer
5 Zonnesysteemkolom van de HelioCollector
6 Zonnesysteemkolom naar de HelioCollector

•	 Plaats elke Kolom van en naar de HelioCollector in haar 
uitsparing in de achterste beschermkap.

•	 Gebruik de twee meegeleverde klemmen om de elementen op 
hun plaats te houden.

•	 Breng de veiligheidsgroep op de "kolom" van de 
Zonnesysteemleiding naar de HelioCollector.
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7.4.3 Montage van de steun van het expansievat

i
Het zonneboiler expansievat dient verticaal 
geïnstalleerd worden. 

3

4
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55

Legenda
1 Zonneboilerexpansievat
2 Afsluiter van het zonneboilerexpansievat
3 Wandbevestiging van het zonneboilerexpansievat
4 Zakje met bevestigingsonderdelen

•	 Markeer op de muur de plaats waar de gaten geboord moeten 
worden.

•	 Boor de gaten in de muur en steek er de geschikte pluggen in.

•	 Bevestig de wandbevestiging volgens de illustratie met de 
meegeleverde schroeven.

•	 Breng de afsluiter van het zonneboilerexpansievat op 
de wandbevestiging aan. De afsluiter moet verbonden 
worden met de veiligheidsgroep van de pompunit d.m.v. de 
meegeleverde geribbelde slang.

•	 Breng het zonneboiler expansievat rechtstreeks op de afsluiter 
aan.
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7.4.4 Principe van de aansluiting van een installatie 
met koperen leidingen 

Het zonnesysteem kan verwezenlijkt worden met koperen 
buizen; daartoe leveren wij twee types aansluitingen die 
geschikt zijn voor installaties Ø18 en Ø22. De aansluitingen 
zijn voorzien voor een montage zonder te lassen. Om het 
installeren te vereenvoudigen, stellen we in de catalogus 
een 2 in 1 zonnesysteem leiding voor (DN16). Deze 2 in 1 
zonnesysteem leiding wordt aangeboden in een lengte van 15 
m, geïsoleerd en met een ingebouwde kabel om de aansluiting 
van de temperatuursensoren te vereenvoudigen. Voor installaties 
waarvan de afstand tussen de pompunit en de HelioCollector van 
meer dan 15 m Bedraagt, kunnen 2 in 1 zonnesysteem leidingen 
aan elkaar gekoppeld worden. 
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Legenda
1 Zakje met de aansluitingen
2 Buigzame leiding Dn20
3 Veiligheidsgroep met manometer

i
Als u gebruik maakt van klemkoppelingen, neem dan 
contact op met de fabrikant om te verifieren dat deze 
toebehoren bruikbaar zijn voor de zonnetoepassing. 
De temperatuur van de zonnevloeistof kan 200 °C 
bereiken.
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7.4.5 Aansluitingsprincipe van een installatie met een 
2 in 1 zonnesysteemleiding
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Legenda
1 Dubbele zonneleiding Dn16 - G3/4"
 2 Platte dichting 1" (24,2x18x2) 
3 Adapter Ø22 x G3/4" (eventueel) 
4 Moer G3/4"
5 Dubbelconische ring Ø 22
6 Koppelingen zonnestation G3/4"
7 Adapter Ø22 x G3/4"
8 Platte dichting 3/4" (24,2x18x2)
9 Dubbele zonneleiding Dn16 - G3/4"
10 Dubbele wartel G3/4"
11 Vast te klikken ingangs- of uitgangskoppeling (G3/4")

i
Het is mogelijk om zonne-DN16 buis te gebruiken 
voor het aansluiten van de 120l zonneboiler aan het 
pompstation. De (extra) aansluitingen hiervoor zijn 
niet voorzien.

Als u gebruik maakt van klemkoppelingen, neem dan 
contact op met de fabrikant om te verifieren dat deze 
toebehoren bruikbaar zijn voor de zonnetoepassing. 
De temperatuur van de zonnevloeistof kan 200 °C 
bereiken.
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7.4.6 Elektrische aansluiting van pompunit

e
Een verkeerde installatie kan een electrische 
schok veroorzaken of het toestel beschadigen. De 
elektrische aansluiting van het toestel moet door een 
erkend installateur worden uitgevoerd.

De externe bekabeling moet geaard worden. De polariteit moet 
juist zijn en voldoen aan de geldende normen.

De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van 
schade die veroorzaakt wordt door een verkeerde aarding van 
het toestel. Daarin is ook het niet in acht nemen van de geldende 
normen inbegrepen.
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•	 Sluit de kabel van de pompunit aan volgens de 
installatiehandleiding van de HelioControl-zonneregeling.

8 Ingebruikname

8.1 Vullen van het zonnesysteem

a
Tijdens het vullen van de installatie met 
zonnesysteem vloeistof, moet het systeem verplicht 
spanningsloos zijn.

•	 Zie de technische instructie van de vulpomp om deze correct te 
gebruiken en de geleverde elementen te herkennen.
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Legenda
1 Ontluchter met versterkte rubber slang ("durite")
2 Rode afsluiter 
3 Blauwe driewegklep
4 Manometer
5 Vulkraan
6 Persleiding*
7 Afsluiter met ontluchtingskraan van het thermische expansievat
8 Aftapslang*
9 Aftapkraam

A Ingang zonnesysteem vloeistof afkomstig van de vulpomp
B Retour zonnesysteem vloeistof naar de opvangbak

* Geleverd met de zonneboiler vulpomp

•	 Maak de zonne-installatie spanningsloos.

•	 Sluit de persleiding (6) aan op de vulkraan (5) van de 
veiligheidsgroep en draai hem open.

•	 Verbind de aanzuigslang met de vulpomp.

•	 Draai de twee afsluiters van de vulpomp open.

•	 Plaats de bak met zonnesysteem vloeistof in de buurt van de 
vulpomp. De opvangbak moet voor minstens 3/4 gevuld zijn.
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•	 Vul de vulpomp door via de aanzuigslang 2 l zonnesysteem 
vloeistof in de pomp te gieten.

•	 Dompel de aanzuigslang in de bak met zonnesysteem 
vloeistof. 

i
Het uiteinde van de aanzuigslang moet gedurende 
de hele duur van het vullen ondergedompeld zijn in 
de zonnesysteem vloeistof. Dit om te vermijden dat er 
lucht komt in drukgevulde zonnesysteem.

•	 Verbind de aftapslang (8) met de aftapkraan (9) in het 
onderste deel van de 'kolom" naar de HelioCollector en draai 
de kraan (9) open.

•	 Dompel de aftapslang (8) in de bak met de zonnesysteem 
vloeistof. 

•	 Sluit de vulpomp aan op het elektriciteitsnet.

•	 Controleer of de twee kranen van de vulpomp open staan. 
Controleer of de twee kranen (vulkraan (5) en aftapslang (9)) 
open staan en of de hendel van de rode afsluiter (2) verticaal 
staat.

•	 Controleer de positie van de afsluiter van het thermische 
expansievat (7); hij moet open staan en de ontluchtingskraan 
moet gesloten zijn.

•	 Laat de vulpomp werken tot het systeem volledig gevuld is. 
Het systeem wordt beschouwd als gevuld wanneer er via de 
aftapslang (8) zonnesysteem vloeistof in de bak loopt.

b
Zorg ervoor de zonnesysteem vloeistof in de bak 
voldoende op peil te houden om geen lucht in het 
systeem te zuigen.
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•	 Laat de vulpomp werken en plaats de hendel van de blauwe 
driewegklep (3) horizontaal.

•	 Laat de vulpomp gedurende 15 minuten werken om de 
installatie te ontluchten.
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•	 Zet de hendel van de blauwe driewegklep (3) onder 45° om de 
zone tussen de aftapslang (9) en de blauwe driewegklep (3) te 
ontluchten.

•	 Wacht 5 minuten en zet dan de hendel van de blauwe 
driewegklep (3) horizontaal.

•	 Draai de vulkraan (5) en de aftapslang (9) dicht en plaats de 
hendel van de blauwe driewegklep (3) verticaal.

•	 Stop de vulpomp onmiddellijk.

•	 Plaats een opvangbak voor de zonnesysteem vloeistof aan 
het uiteinde van de versterkte rubber slang ("durite") van de 
ontluchter (1) gelegen op de luchtafscheider en open hem.

•	 Laat de lucht uit het systeem ontsnappen en draai vervolgens 
de ontluchter weer dicht.

•	 Verbind een soepele slang met de geribbelde aansluiting van 
de afsluiter van het thermische expansievat (7) en zet een bak 
aan het andere uiteinde om de zonnesysteem vloeistof op te 
vangen.

•	 Open de ontluchtingskraan van de afsluiter (7), laat de lucht 
uit het systeem ontsnappen en sluit daarna de kraan. 
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8.2 Onder druk zetten en ontluchten van het 
zonnesysteem

a
Bij het onder druk zetten van de installatie moet het 
systeem verplicht spanningsloos zijn.

b De druk in de zonne-energiekring kan 6 bar bereiken. 
Boven deze druk gaat de veiligheidventiel open.

•	 Zie de technische instructie van de vulpomp om deze correct te 
gebruiken en de geleverde elementen te herkennen.
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Legenda
1 Ontluchter met versterkte rubber slang ("durite") 
2 Rode afsluiter
3 Blauwe driewegklep
4 Manometer
5 Vulkraan
6 Persleiding*
7 Afsluiter met ontluchtingskraan van het zonneboiler expansievat
8 Aftapslang

A Ingang zonnesysteem vloeistof afkomstig van de vulpomp

* Geleverd met de zonneboiler vulpomp

•	 Maak de zonne-installatie spanningsloos.

•	 Sluit de persleiding (6) aan op de vulkraan (5) van de 
veiligheidsgroep.

•	 Verbind de aanzuigslang met de vulpomp.

•	 Draai de twee afsluiters van de vulpomp open.

•	 Plaats de bak met zonnesysteem vloeistof in de buurt van de 
vulpomp. De opvangbak moet voor minstens 3/4 gevuld zijn.

•	 Vul de vulpomp door via de aanzuigslang 2 l zonnesysteem 
vloeistof in de pomp te gieten.

•	 Dompel de aanzuigslang in de bak met zonnesysteem 
vloeistof. 

i
Het uiteinde van de aanzuigslang moet gedurende 
de hele duur van de bewerking in de zonnesysteem 
vloeistof gedompeld blijven. Dit om te vermijden dat 
er lucht komt in het drukgevulde zonnesysteem komt.

b
Zorg ervoor de zonnesysteem vloeistof in de bak 
voldoende op peil blijft om geen lucht in het systeem 
te zuigen.

•	 Sluit de vulpomp aan op het elektriciteitsnet.

•	 Controleer of de twee kranen van de vulpomp open staan. 
Controleer of de vulkraan (5) dicht gedraaid is en of de hendels 
van de rode afsluiter (2) en de blauwe driewegkraan (3) 
verticaal staan.

•	 Controleer de positie van de afsluiter van het zonneboiler 
expansievat (7); hij moet open staan en de ontluchtingskraan 
moet gesloten zijn.

•	 Laat de vulpomp werken.

•	 Draai de vulkraan (5) open.

•	 Zet de hendel van de blauwe driewegklep (3) horizontaal.

•	 Laat de vulpomp draaien tot de manometer (4) een druk tussen 
1 en 3 bar aangeeft.

b De drukstijging is snel.

•	 Zet de hendel van de blauwe driewegklep (3) verticaal.

•	 Draai de vulkraan (5) dicht en zet de vulpomp onmiddellijk stil.

•	 Plaats een opvangbak voor de zonnesysteem vloeistof aan 
het uiteinde van de versterkte rubber slang ("durite") van de 
ontluchter (1) gelegen op de luchtafscheider en open hem.

•	 Draai de ontluchter (1) weer dicht zodra er zonnesysteem 
vloeistof uit ontsnapt.

•	 Controleer de druk in het systeem via de manometer (4). De 
waarde moet tussen 1 en 3 bar gelegen zijn.

•	 Herhaal de bewerking van het onder druk zetten en ontgassen 
als de voorgeschreven druk in het systeem niet bereikt wordt.
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8.3 Ontkoppeling van de vulpomp
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Legenda
1 Aftapkraan
2 Vulkraan
3 Persleiding*
4 Aftapslang*

A Ingang zonnesysteem vloeistof afkomstig van de vulpomp
B Retour zonnesysteem vloeistof naar de opvangbak

* Geleverd met de zonneboiler vulpomp

•	 Sluit de vulkraan (2) en de aftapslang (1).

•	 Ontkoppel de persleiding (3).

•	 Laat de persleiding (3) leeglopen door de vulpomp op te 
heffen.

•	 Sluit daarna de twee afsluiters van de vulpomp.

•	 Ontkoppel de aanzuigbuis en aftapslang (4).

i Het is niet nodig de vulpomp na gebruik af te tappen.

9 Afstelling pompunit

9.1 Debietregeling

Tabel met vereist pompdebiet HelioCollector 

Collector Vereist pompdebet

HelioCollector SRV / SRH 3 l/min.

9.2 Instellen pompstand

i
De pompstand is afhankelijk van de dimensionering 
van het zonnesysteem (leidinglengte, leidingdiameter 
en aantal bochten).
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Legenda
A Druk ( mbar)
B Debiet (l/min)
I Pompstand "I"
II Pompstand "II"
III Pompstand "III"

Het reële debiet volgens de pompkarakteristiek (zie hierboven) 
moet lichtjes groter zijn dan het vereiste debiet.

2

1

4

3

Legenda
1 Pompstand "I"
2 Pompstand "II"
3 Pompstand "III"
4 Keuzeschakelaar van pompstand

•	 Stel de keuzeschakelaar van de pomp in op stand "I".

•	 Lees het debiet af op het kijkglas van de debietmeter als 
het benodigde debiet niet wordt bereikt met pompstand "I", 
selecteer een dan een hogere pompstand  "II" of "III".
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9.4 Instelling van de debietbegrenzer 
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Legenda
1 Kijkglas van de debetmeter
2 Regelklep van de debet begrenzer
3 Aanduiding van de debetmeter

•	 Draai aan de regelklep (2) van de debietbegrenzer om het 
debiet te regelen. De geregelde waarde is zichtbaar op het 
kijkglas van de debietmeter (1).

•	 Draai aan de regelklep om het debiet in te stellen op 3 l/min.

9.5 Controleren en herstarten

•	 Eens het toestel geïnstalleerd is, controleert u zijn werking.

•	 Schakel het toestel in om u te vergewissen dat de regelingen 
operationeel zijn en controleer of het toestel in alle veiligheid 
werkt.

10 Montage van de voorste beschermkap
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Legenda
1 Voorste beschermkap 
2 Achterste beschermkap

•	 Zodra de installatie afgeregeld is, schuift u de voorste 
beschermkap (1) op de achterste beschermkap (2).

11 Informatie voor de gebruiker

Als de installatie voltooid is, moet de installateur:

 - het gebruik van het toestel aan de gebruiker uitleggen, 
samen met de veiligheidsvoorschriften en indien nodig een 
demonstratie geven en vragen beantwoorden

 - alle documenten over het toestel aan de gebruiker geven 

 - de documenten invullen, in voorkomend geval

 - de gebruiker informeren over de te nemen 
voorzorgsmaatregelen om het systeem, het toestel en de 
ruimte niet te beschadigen.

 - de gebruiker herinneren aan de noodzaak van jaarlijks, doch 
eens per 24 maanden uit te voeren onderhoud.
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OnDERHOUD

12 Verhelpen van storingen

Alvorens een specifieke diagnose uit te voeren, dient u de 
volgende controles te doen:

 - Controleer of de elektrische netspanning niet is uitgevallen en 
of het toestel juist is aangesloten.

 - Controlleer of de afsluitkranen open staan.

13 Onderhoud

•	 Zie hoofdstuk "Veiligheidsinstructies" om de lijst van de uit 
te voeren handelingen te raadplegen alvorens onderhoud te 
doen aan het toestel.

•	 Zie de verschillende installatiehandleidingen van het systeem 
om de installatie in gebruik te nemen.

13.1 Functionele controlle
•	 Controleer de druk in zonnesysteem die aangegeven wordt 

door de manometer. De druk moet tussen 1 en 3 bar liggen.

a
Zie de hoofdstukken "Onder druk zetten en ontluchten 
van het zonnesysteem" en/of "Controle van de druk 
in het zonneboiler epansievat" om het eventueel 
vastgestelde druktekort te verhelpen. 

 - De goede werking van de veiligheidssystemen

 - De afdichting van de aansluitingen van de installatie.

 - De toestand en slijtage van de onderdelen van het toestel en 
van het zonnesysteem.

13.2 Veiligheid

Volg de veiligheidsvoorschriften en de volgende richtlijnen 

•	 Verwijder de zonnevloeistof als de temperatuur ervan lager is 
dan 50°C.

•	 Draag een bril of een gezichtsbescherming om zich te 
beschermen tegen eventuele spatten.

•	 Draag PVC of rubberen handschoenen om elk contact met de 
huid te vermijden.

•	 Lees de indicaties op de fles van de zonnevloeistof.

13.3 Meten van het antivriesvermogen

1

2

Legenda
1 Densimeter
2 Geschaald reageerbuisje

•	 Steek de thermometer in de zonnevloeistof. 

•	 Wacht tot de temperatuur van de zonnevloeistof 20°C 
bedraagt.

•	 Haal de thermometer eruit.

•	 Steek de densimeter in de zonnevloeistof, het moet vrij 
drijven.

•	 Lees de waarde af die getoond wordt op de snijlijn van de 
densimeter en het niveau van de zonnevloeistof. 

•	 Vergelijk deze densiteit met de waarden die opgenomen zijn in 
de volgende tabel.

•	 Als de antivriesbescherming onvoldoende is met het oog op 
de plaatselijke meteorologische omstandigheden, vervang de 
zonnevloeistof dan.

Densiteit bij 20°C (g/cm3) Antivries-bescherming (°C)

1.034 -28

1.032 -25

1.030 -23

1.028 -20

1.026 -16

13.4 Meten van de anticorrosiebescherming

•	 Neem een strookje testpapier uit de doos met pH-testpapier.

•	 Sluit de doos onmiddellijk daarna opnieuw.

•	 Steek het strookje papier in de zonnevloeistof.

•	 Neem het eruit en vergelijk de verkleuring ervan met de 
kleurstalen op de doos met pH-testpapier. Als de pH lager is 
dan 7,0, moet de zonnevloeistof vervangen worden.

•	 Ledig de inhoud van het geschaald reageerbuisje  in een 
container voor afvalvloeistof.
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13.5 Aftappen van het zonnesysteem

•	 Eventueel gebruik de vulling pomp zuigen glycol in de 
schakeling.

•	 Sluit (aftap)slangen aan op de pompunit om het zonnesysteem 
af te tappen, de ene aan de vulkraan en de andere aan de 
aftapkraan.

•	 Plaats het uiteinde van de leidingen in een voldoende grote 
bak waarin u de volledige inhoud van het zonnesysteem af 
kunt tappen.

•	 Open de vulkraan en aftapkraan.

13.6 Zonneboiler-expansievat

13.6.1 Controle de van de druk in het zonneboiler 
expansievat

•	 Als de druk van het zonnesysteem niet overeenkomt met de 
voorschriften, controleer dan de druk van het gasvolume 
van het expansievat door de drukaansluiting die over het 
algemeen eronder gelegen is. De druk in het vat moet tussen 
de druk in de zonn-energiekring (1 tot 3 bar) en de maximale 
veiligheidswaarde (6 bar) liggen die overeenkomt met de 
waarde van de veiligheidsklep van het zonnesysteem. 

•	 Pas de druk zo nodig aan de installatie aan.

•	 Controleer opnieuw de druk van het zonnesysteem die 
aangegeven wordt door de manometer.

a
Zie de hoofdstukken "Onder druk zetten en ontluchten 
van het zonnesysteem" en/of "Controle van de druk in 
het expansievat" om het eventueel vastgestelde tekort 
aan druk te verhelpen.

13.6.2 Demontage/Montage van het expansievat
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Legenda
1 Expansievat
2 Beschermkap 
3 Afsluiter van het expansievat met verzegeling met een loodje
4 Geribbelde aansluiting (ontluchter)
5 Ontluchtingskraan

•	 Controleer de druk in het zonnesysteem die aangegeven wordt 
door de manometer. De druk moet tussen 1 en 3 bar liggen.

•	 Aangezien het zonnesysteem onder druk staat, moet u, om het 
expansievat (1) te demonteren, het zonnesysteem afsluiten 
door middel van de afsluiter (3) die rechtstreeks verbonden 
is met het expansievat. Deze afsluiter is beschermd door een 
beschermkap (2) die uitgerust is met een systeem met loodje 
om te garanderen dat de afsluiter in de open stand staat.

•	 Verbind een soepele slang met de geribbelde aansluiting  
(ontluchter) (4) en plaats een bak aan het andere uiteinde van 
de slang om de zonnevloeistof op te vangen.

•	 Draai de ontluchtingskraan (5) open en tap de druk uit het 
systeem af.

•	 Breek de loden verzegeling, verwijder de beschermkap en 
draai de afsluiter (3) dicht door er meerdere keren aan te 
draaien.

•	 Ontkoppel het expansievat (1) en vervang het zo nodig.

•	 Om het expansievat (1) opnieuw te monteren, herhaalt u de 
demontagebewerkingen in omgekeerde volgorde, zonder te 
vergeten - aan het einde van de procedure - de beschermkap 
met zijn loodje op de afsluiter (3) aan te brengen. 

i
Een loodje kan maar een keer dienen. Gelieve na elke 
interventie op het thermische expansievat een nieuw 
loodje te gebruiken. 

13.7 netsnoer

e
Het netsnoer moet worden vervangen door een 
erkende installateur.

•	 Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen 
volgens de instructies in het hoofdstuk "Elektrische 
aansluitingen".

14 Reserveonderdelen

Gebruik originele reserveonderdelen van de fabrikant voor een 
veilige en lange levensduur van het product.

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

•	 Zorg dat reserveonderdelen correct worden gemonteerd in de 
juiste stand en richting. Test het toestel op veilige werking na 
het aanbrengen van reserveonderdelen of na reparatie.

•	 Het Gaskeur SV-label kan alleen gegarandeerd worden 
wanneer originele onderdelen worden gebruikt welke door 
AWB zijn geleverd, met name de brandergroep.
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TECHnISCHE GEGEVEnS

15 Technische gegevens pompunit 6 l/min.

Beschrijving Eenheid Waarde

Voedingsspanning V ~ 230

Frequentie Hz 50

Beschermingsgraad IP 44

Opgenomen stroom bij pompstand I A 0.20

Opgenomen stroom bij pompstand II A 0.30

Opgenomen stroom bij pompstand III A 0.36

Pompstand I tr/min 1450

Pompstand II tr/min 1900

Pompstand III tr/min 2200

Thermische isolatieklasse CI F

Nominaal vermogen pompstand I W 43

Nominaal vermogen pompstand II W 61

Nominaal vermogen pompstand III W 82

Maximumdebiet (Qmax) l/min 66

Maximale opvoerhoogte (Hmax) m 6

TECHNISCHE GEGEVENS
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