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1 Ten geleide

1.1 Doel van de handleiding

Deze handleiding informeert u over de vacuümbuiscollector AQUA PLASMA. U
vindt onder andere informatie over:

• Veiligheid

• Montage

• Onderhoud

• Reparatie

1.2 Doelgroep van de handleiding

Deze handleiding is bedoeld voor de erkende vakman.

1.3 Toepasselijkheid van de handleiding

Deze handleiding is geldig voor de vacuümbuiscollector AQUA PLASMA vanaf juli
2012.

1.4 Bijbehorende documenten

Voor de installateur

• Montagehandleiding plat dak/wand vacuümbuiscollector AQUA PLASMA

• Montagehandleiding gegolfde aansluitset CPC Star met twee sensoren

• Montagehandleiding aansluitset SPEED

• Montagehandleiding gegolfde aansluitset SPEED

1.5 Bewaren van de documenten

De gebruiker van de installatie bewaart de documentatie, zodat deze indien nodig
beschikbaar is.
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2 Pictogrammen en presentatieregels

2.1 Toegepaste pictogrammen

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:

GEVAAR

Direct levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel, als dit
gevaar niet wordt vermeden.

WAARSCHUWING

Mogelijk gevaar voor ernstig lichamelijk letsel, als dit gevaar niet wordt
vermeden.

LET OP

Gevaar voor licht lichamelijk letsel, als dit gevaar niet wordt vermeden.

Gevaar voor materiële schade, als dit gevaar niet wordt vermeden.

Aanwijzing met aanvullende behulpzame informatieAanwijzing

2.2 Presentatieregels

In deze handleiding worden de volgende weergaven gebruikt:

Opmaak Beschrijving

Tekst Productnamen en productomschrijvingen worden cursief
weergegeven.

Voorbeeld: SystaComfort

Tekst Menupunten worden in een ander lettertype weergegeven.

Voorbeeld: Meetwaarden opvragen

Tekst > Tekst Menupaden worden in een ander lettertype weergegeven,
de volgorde van de menu's wordt weergegeven door het
teken „>“.

Voorbeeld: Meetwaarden opvragen > vattemperatuur

Tekst Opties en instellingen worden in een ander lettertype weer
gegeven.

Voorbeeld: Werkingswijze Automaat selecteren

Tekst Kruisverwijzingen naar andere documenten worden cursief
weergegeven.

Voorbeeld: Informatie over onderhoud vindt u in de handlei
ding Onderhoud en storingen verhelpen.

[32] Bij verwijzingen naar hoofdstukken of terminologie in
dezelfde handleiding wordt het betreffende paginanummer
weergegeven tussen hoekige haakjes.

Voorbeeld: Voor meer informatie, zie hoofdstuk „Normen
en richtlijnen [12]“.

Lettertype en opmaak
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Gebruik voor instructies die uit één stap bestaan of waarbij de volgorde van de
afzonderlijke handelingen niet van belang is.

► Handeling

Gebruik voor instructies die uit meerdere stappen bestaan en waarbij de volgorde
van de afzonderlijke handelingen van belang is.

1. eerste handeling

2. tweede handeling

Tussenresultaat

3. derde handeling

→ Eindresultaat

Gebruik voor opsommingen

• eerste punt (niveau 1)

- eerste punt (niveau 2)

- tweede punt (niveau 2)

• tweede punt (niveau 1)

Aanwijzing met één stap

Aanwijzing met meerdere stappen

Lijst
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3 Voor uw veiligheid

3.1 Gevaren en veiligheidsmaatregelen

Montage, inbedrijfnemen, onderhoud en reparatie mag alleen worden uitgevoerd
door een erkend vakman.

► Monteer het volledige zonnesysteem volgens de erkende regels van de tech
niek.

► Draag bij valgevaar, met name bij werkzaamheden op het dak, altijd een vei
ligheidsgordel.

► Draag handschoenen en een veiligheidsbril om letsel te voorkomen.

► Houd u aan de voorschriften voor ongevallenpreventie van de beroepsvereni
gingen.

► Voer geen reparatiewerkzaamheden uit bij onderdelen met een veiligheidss
technische functie.

► Gebruik bij de vervanging van onderdelen uitsluitend originele reserveonder
delen van Paradigma.

De vacuümbuiscollectoren worden bij zonlicht inwendig tot 300 °C heet. Dit kan
brandwonden veroorzaken door hete onderdelen en ontsnappende stoom.

► Verwijder het in de fabriek aangebrachte zonwerende folie pas na het inbe
drijfnemen van het zonnesysteem.

► Gebruik bij werkzaamheden aan de collector geschikte handschoenen.

► Gebruik bij werkzaamheden aan het hydraulische systeem van het zonnesys
teem het zonwerende zeil.

Bij een storing van het systeem kan er stoom ontsnappen uit de veiligheidsklep
van het solarpompstation.

► Installeer een temperatuurbestendige ontluchtingsleiding aan de uitgang van
de veiligheidsklep.

► Leid de ontluchtingsleiding omlaag naar een geschikte opvangbak of direct in
het riool.

► Plaats de opvangbak zodanig dat deze niet kan kantelen.

Door ondeskundige installatie of een defecte stroomkabel kan er spanning staan
op buizen. Dit kan persoonlijk letsel en schade aan het zonnesysteem veroorzaken.

► Houd u aan de specifieke voorschriften en richtlijnen per land voor de tot
standbrenging van de hoofdpotentiaalvereffening.

Als er een bliksemafleider op het gebouw geïnstalleerd is, moet u elektrisch gelei
dende onderdelen op de bliksemafleider aansluiten.

► Houd u aan de specifieke voorschriften en richtlijnen per land voor bliksemaf
leiding.

► Neem veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden in de buurt van boven
grondse elektrische kabels (spanningsvrij schakelen, isoleren, veilige afstand
aanhouden).

► Neem contact op met de gebruiker van de bovengrondse leidingen.

Door ondeskundige montage kunnen de vacuümbuiscollectoren beschadigd raken.

► Gebruik de voorgeschreven bevestigingssystemen voor de collectoren.

► Monteer de collectoren zoals beschreven in deze handleiding.

► Gebruik geschikt gereedschap voor de montage.

Personen kunnen in gevaar komen door vallende onderdelen.

► Ga nooit onder gehesen of zwevende lasten staan.

► Houd u aan de normen en richtlijnen die voor het werken op de betreffende
hoogte gelden.

Geldige werkvoorschriften naleven

Reparatiewerkzaamheden

Gevaar voor brandwonden
vermijden

Gevaar voor brandwonden door
hete stoom vermijden

Potentiaalvereffening

Bliksemafleiding

Bovengrondse elektrische leidingen

Schade door ondeskundige montage

Gevaar door vallende onderdelen
vermijden
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► Zet het gebied onder de werkplek royaal af.

► Markeer de werkplek volgens de geldende normen en richtlijnen, bijv. door
waarschuwingsborden.

► Controleer vóór montage van de collector of de collectoren de maximaal toe
gestane belasting van de onderbouw.

► Houd bij de montage van de collector of de collectoren de vereiste afstanden
tot de dakrand aan.

3.2 Waarschuwingen

De waarschuwingen in deze handleiding worden aangeduid met pictogrammen en
signaalwoorden. Het pictogram en het signaalwoord verwijzen naar de ernst van
het gevaar.

3.2.1 Samenstelling van de waarschuwingen

De waarschuwing, die voorafgaat aan elke handeling, wordt als volgt gepresen
teerd:

GEVAAR

Aard en bron van het gevaar

Toelichting bij de aard en bron van het gevaar

► Maatregelen om het gevaar af te wenden

3.3 Voorschriften

Respecteer bij de werkzaamheden

• de ARBO voorschriften

• de wettelijke voorschriften inzake milieubescherming

• de max. belasting voor de onderbouw en afstand dakrand naleven volgens
norm: NBN ENV1991/2/3 NAD

Werkzaamheden aan de installatie

• Installatie spanningsvrij schakelen (bijv. met de afzonderlijke zekering of een
hoofdschakelaar) en op aanwezige spanning controleren

• Installatie tegen opnieuw inschakelen beveiligen

3.4 Gebruiksomstandigheden

GEVAAR

Levensgevaar door instorten van het dak of de wand

Extra gewicht door de collectoren, door wind en sneeuw, alsmede door perso
nen tijdens de montage belasten het dak of de wand. Een niet voldoende dra
gend dak of een niet voldoende dragende wand raakt beschadigd of stort in.

► controleer de maximaal toegestane dak- of wandbelasting vóór de montage

► monteer collectoren alleen op voldoende belastbare daken of wanden

► raadpleeg eventueel een staticus of een andere deskundige.
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3.4.1 Montagehoek

Montage op plat dak

► Monteer de collectoren op de montageframes naar keuze in een hoek van
30° of 45°.

Met een geschikte onderconstructie (geleverd door de klant) kunt u de collectoren
ook vrijwel plat monteren op een plat dak.

► Monteer de collectoren in een hoek van minimaal 15° en maximaal 90°.

Bij een montagehoek van < 15° is de zelfreinigende werking niet meer mogelijk.

Wandmontage

► Monteer de collectoren met de montageframes naar keuze in een hoek van
45° of 60° aan de wand.

De verticale montage van de collectoren aan een wand is ook mogelijk.

► Let erop een montagehoek van maximaal 90° niet te overschrijden.

3.5 Conformiteit

Hiermee verklaren wij, als fabrikant, dat dit product overeenstemt met de daaraan
ten grondslag liggende EU-richtlijnen voor het in het handelsverkeer brengen
ervan.

3.6 Plichten van de monteur

Om een probleemloze werking van het zonnecollector te waarborgen, dient u zich
aan de volgende voorschriften te houden:

► Voer alle werkzaamheden uit volgens de geldende normen en richtlijnen.

► Wijs de eigenaar erop, dat onderhoud en reparatie alleen mag worden uitge
voerd door een erkende vakman.

► Wijs de gebruiker op mogelijke gevaren, die tijdens gebruik van het systeem
kunnen ontstaan.
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4 Productbeschrijving

4.1 Informatie over het product

4.1.1 Beoogd gebruik

De vacuümbuiscollector AQUA PLASMA mag uitsluitend worden gebruikt voor
drinkwaterbereiding en voor het gedeeltelijk verwarmen met zonne-energie.

De vacuümbuiscollector mag uitsluitend worden gebruikt met de warmtedrager
water.

De AQUA PLASMA mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met Paradigma-
zonneregelaars.

De AQUA PLASMA mag uitsluitend worden gebruikt in intrinsiek veilige, gesloten
verwarmingssystemen. De verwarmingssystemen moeten uitgerust zijn met een
geschikt en voldoende groot expansievat.

Dit collector mag niet worden gebruikt door de volgende personen:

• Personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens

• Personen zonder ervaring of kennis

• Kinderen jonger dan 16 jaar

Deze personen moeten onder toezicht staan van een persoon die voor hun veilig
heid verantwoordelijk is, of vooraf instructies krijgen hoe het collector gebruikt
moet worden.

Kinderen moeten onder toezicht staan, om er zeker van te zijn dat ze niet met het
collector spelen.

Gebruik dat afwijkt van het beoogde gebruik, is niet toegestaan. Bij elk ander
gebruik alsmede bij wijzigingen aan het product, ook in het kader van montage en
installatie, vervalt elke garantieaanspraak.

Bij werkzaamheden aan het collector moeten alle bijbehorende documenten in
acht worden genomen. Bij ondeskundig handelen is de fabrikant niet aansprakelijk
voor hierdoor veroorzaakte schade.

4.1.2 Niet-beoogd gebruik

De vacuümbuiscollector AQUA PLASMA mag niet worden gebruikt in open verwar
mingssystemen.

De fabrikant of leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet-
beoogd gebruik.
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4.1.3 Typeplaatje

Reg. Nr.: 011-7S089R

ATEC 14/08-1294

58 - 1294

0036

Energie- u. Umwelttechnik

GmbH & Co. KG

Kuchenäcker 2 

D-72135 Dettenhausen

Made in Germany

Ritter 

serial no. 00000000000001

tstg = 338 °C

pmax = 10 bar

yprod = 2012

m = 50 kg

Aa = 3,00 m²

I x w = 2,06 m x 1,63 m

Vf = 2,53 I

AG = 3,35 m²

Vakuum-Röhrenkollektor

evacuated tube collector

AQUA PLASMA 15/34
10

9

8

7

6

5

1 2

34

Typeplaatje

1 gewicht 6 collectorvolume

2 stagnatietemperatuur 7 afmetingen (lengte x breedte)

3 maximale bedrijfsdruk 8 apertuuroppervlak

4 bouwjaar 9 bruto-oppervlak

5 serienummer 10 productnaam

Het typeplaatje bevindt zich rechtboven aan de verzamelkast.

4.1.4 Keurmerken

Solar Keymark

De vacuümbuiscollectoren zijn gecertificeerd voor Solar Keymark.

Blauwe Engel

De vacuümbuiscollectoren beschikken over het Duitse milieukeurmerk „Blauwe
Engel“ 
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4.2 Overzicht collector

4

1 2 3

Overzicht collector AQUA PLASMA

1 vacuümbuizen 3 aanvoer -retour

2 verzamelkast 4 CPC-spiegel
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4.3 Productcomponenten

5

6

431 2

78910

Productcomponenten

1 retourpleiding 6 aanvoerleiding, heet

2 aanvoerleiding 7 vacuümbuis

3 thermische isolatie 8 warmtegeleidingsprofiel

4 verzamelkast 9 CPC-spiegel

5 retour, koud 10 speciaalstalen buis

14 THBEnl2337 07/12 V 1.0 

Productbeschrijving



4.4 Functiebeschrijving

3

6

4

5

7

1 2

Opbouw vacuümbuiscollector

1 glazen buitenbuis 5 warmtegeleidingsprofiel

2 absorberlaag 6 speciaalstalen buis

3 glazen binnenbuis 7 hoogreflecterende CPC-spiegel

4 hoogvacuüm

Het op de collector invallende zonlicht wordt door de hoogreflecterende CPC-spie
gel (7) gereflecteerd op de absorberlaag (2) van de vacuümbuizen. De absorber
laag (2) zet de zonnestralen om in warmte en verwarmt de glazen binnenbuis (3).
Het warmtegeleidingsprofiel (5) leidt de warmte van de glazen binnenbuis (3) naar
de speciaalstalen buis (6).

Door de warmtedrager in de speciaalstalen buizen (6) wordt de warmte uit de col
lector naar het vat getransporteerd.

Een hoogvacuüm (4) in de vacuümbuizen en de selectieve absorberlaag (2) voorko
men dat de warmte wegstroomt in de omgeving. Het vacuüm tussen de glazen
buitenbuis (1) en binnenbuis (3) is geschikt voor isolatie van warmte.

Dankzij de CPC-spiegel (7) is het mogelijk om ook bij ongunstige straling een maxi
mum aan zonnestralen op te vangen. De zonnestralen worden ook bij schuine of
diffuse straling gereflecteerd op de absorberlaag.

De vacuümbuizen van de AQUA PLASMA beschikken over een antireflexlaag en de
CPC-spiegel over een spiegellaag.

De antireflexlaag verbetert de lichtdoorlaatbaarheid van het materiaal bij het bin
nendringen van zonnestralen in de vacuümbuizen. Hierdoor is de collector krach
tig.

De spiegellaag beschermt de CPC-spiegel tegen aantasting door corrosie.
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1 2 3

Straling op de CPC-spiegel

1 verticale straling 3 diffuse straling

2 schuine straling
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5 Montage
Bij montage op een plat dak of aan een wand worden de collectoren met monta
geframes op het dak of aan de wand gemonteerd met de gewenste helling. De
collectoren worden snel en betrouwbaar met montagerails en montageklemmen
vastgezet op de montageframes.

GEVAAR

Levensgevaar door instorten van het dak of de wand

Extra gewicht door de collectoren, door wind en sneeuw, alsmede door perso
nen tijdens de montage belasten het dak of de wand. Een niet voldoende dra
gend dak of een niet voldoende dragende wand raakt beschadigd of stort in.

► controleer de maximaal toegestane dak- of wandbelasting vóór de montage

► monteer collectoren alleen op voldoende belastbare daken of wanden

► raadpleeg eventueel een staticus of een andere deskundige.

5.1 Informatie over het montageproces

Neem de onderstaande informatie in acht om een juiste montage van de collecto
ren te garanderen.

De volgende montagewijzen zijn mogelijk:

• Montage op plat dak

• Wandmontage

Voor de montage op een plat dak zijn de volgende handelingen nodig:

Handeling Pagina

1 De volledige levering controleren Pagina [18]

2 hydraulische schakeling selecteren Pagina [22]

3 benodigde ruimte voor het collectorveld bepalen Pagina [25]

4 vereiste afstanden voor de betonplaten en montageframes
in acht nemen

Pagina [28]

5 Montageframes monteren Pagina [29]

6 set 180° bocht monteren Pagina [34]

7 collector monteren Pagina [37]

8 dakdoorvoer correct voorbereiden Pagina [40]

9 hydraulische aansluitingen tot stand brengen Pagina [41]

10 gegolfde aanluitset monteren Pagina [45]

11 collectoren integreren in bliksemafleidingssysteem Pagina [8]

Voor de montage aan de wand zijn de volgende handelingen nodig:

Handeling Pagina

1 De volledige levering controleren Pagina [18]

2 hydraulische schakeling selecteren Pagina [22]

3 benodigde ruimte voor het collectorveld bepalen Pagina [31]

4 vereiste afstanden voor de montageframes in acht nemen Pagina [31]

5 Montageframes monteren Pagina [32]

6 set 180° bocht monteren Pagina [34]

7 collector monteren Pagina [37]

Aanwijzing

Montage op plat dak

Wandmontage
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Handeling Pagina

8 wanddoorvoer correct voorbereiden Pagina [40]

9 hydraulische aansluitingen tot stand brengen Pagina [41]

10 gegolfde aanluitset monteren Pagina [45]

11 collectoren integreren in bliksemafleidingssysteem Pagina [8]

5.2 Aanwijzingen bij de uitvoering

Houd rekening met de volgende aanwijzingen voor montage en veiligheid om per
soonlijk letsel en schade aan materiaal te voorkomen.

► Gebruik steigers, beschermwanden, veiligheidsgordels, aanleunladders of
oplegladders, schermen, dakdekkerstoelen etc. om valgevaar en het gevaar
door vallende voorwerpen te voorkomen.

► Let erop, dat er geen onderdelen van de montagesets verloren gaan.
De montagesets bestaan deels uit kleinere onderdelen zoals bijv. schroeven en
moeren.

► Voer voor zover mogelijk de handelingen reeds op de grond uit.

► Verwijder het zonwerende folie op de collectoren pas na het inbedrijfnemen
van het zonnesysteem, uiterlijk echter na vier weken.

► Gebruik voor langere perioden een geschikt zonwerend zeil voor afdekking
van de collector.

► Zorg dat de thermische isolatie van alle buizen en armaturen in het zonnecol
lectorcircuit tot 150 °C temperatuurbestendig is.
De minimale dikte voor buizen met binnendiameter tot 22 mm bedraagt
20 mm (bij een warmtegeleiding van de isolatie van 0,035 W/mK).
Aan de buitenzijde moet de thermische isolatie UV-bestendig zijn.

► Gebruik bij Aqua-systemen in gebieden met kans op vorst altijd de solarleidin
gen SPEED of de gegolfde solaraansluitset SPEED.

► Richt de collector indien mogelijk naar het zuiden.

► Vermijd schaduw.

► Monteer de verzamelkast van de collector altijd boven.

► Gebruik geen kunststof leidingen en persverbindingen in het zonnecollector
circuit.

► Breng hydraulische verbindingen tot stand in het zonnecollectorcircuit met
schroefverbindingen met klemring of, indien nodig, door hardsolderen.

► Zorg bij het hardsolderen voor voldoende brandveiligheid en een voldoende
ventilatie.

Aanwijzing

5.3 De volledige levering controleren

► Controleer de levering op volledigheid en op eventuele beschadigingen.

5.3.1 Volledige levering collector

Tot de levering behoort:

• 14 vacuümbuizen (AQUA PLASMA 19/34)

• 21 vacuümbuizen (AQUA PLASMA 19/50)

• verzamelkast met unit voor warmteoverdracht

• CPC-spiegel
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5.3.2 Volledige levering montageset

5

6

7

9 8

1 2 3 4

Overzicht onderdelen

Tot de levering behoort:

Hoeveelheid

Pos.nummer Onderdeel AQUA PLASMA 19/34 AQUA PLASMA 19/50

1 montagerail aluminium met houders (voor
gemonteerd)

2 3

2 vierkantbuis recht 2 3

3 vierkantbuis gebogen 2 3

4 montageklem 2 3

5 lenskopschroef M8 x 20 6 9

6 lenskopschroef M8 x 50 2 3

7 draadpen M6 x 8 2 3

8 inbusschroef 8 12

9 plug 8 12

montagehandleiding 1 1

Vereist toebehoren platdakmontage (per montageframe)

Het volgende toebehoren moet door de klant worden geleverd:

• 2 stuks betonplaten, gewicht per plaat min. 75 kg

• 1 stuk beschermingsmat

• 4 stuks houtschroeven 8 x 120 mm

• 4 stuks sluitringen

Montage op betonplaten

Montage op houten
onderconstructie

Vereist toebehoren wandmontage (per montageframe)

Het volgende toebehoren moet door de klant worden geleverd:
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• geschikte schroeven en pluggen voor wandbevestiging

• draadstangen en schroefmateriaal (alternatief)

5.4 Overzicht van het gereedschap

5.4.1 Gereedschapslijst platdakmontage

Voor de montage van de collectoren op een plat dak hebt u het volgende gereed
schap nodig:

• boormachine

• accuschroefboormachine

• steenboor 10 mm voor pluggen

• boor 6 mm voor houtschroeven

• schroefboorbit TX 30

• schroefboorbit zeskant SW 13

• steeksleutel SW 13

• hamer

5.4.2 Gereedschapslijst wandmontage

Voor de montage van de collectoren aan een wand hebt u het volgende gereed
schap nodig:

• boormachine

• accuschroefboormachine

• schroefboorbit TX 30

• steenboor voor pluggen of draadstangen

• schroefboorbit zeskant SW 13

• steeksleutel SW 13

5.5 Maten

2
0
5
8

1628110

Maten (mm) AQUA PLASMA 19/34
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2
0
5
8

2433110

Maten (mm) AQUA PLASMA 19/50
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5.6 Hydraulische schakeling bij Aqua-systemen

U moet alle gebruikte collectoren tot 15 m² in serie schakelen.

Wij raden opstelling van de collectoren naast elkaar aan. Opstelling van de collec
toren boven elkaar of achter elkaar is toegestaan volgens de volgende afbeeldin
gen.

Bij Aqua-systemen mag alleen een 180°-bocht worden gebruikt.

De opstellingen kunnen worden gespiegeld langs de verticaal.

De afstand tussen naast elkaar liggende collectoren bedraagt 5 mm.

Tussen achter elkaar liggende collectoren (platdakmontage) moet u een minimale
afstand aanhouden volgens de gegevens op pagina [25].

► Sluit de collectoren uitsluitend aan met de gegolfde aansluitset CPC Star met
twee sensoren.

Aanwijzing

Legenda bij de aansluitmogelijkheden

gegolfdeleiding retour

gegolfdeleiding aanvoer

gegolfdeleiding aanvoer met collectorsensor

S
solaraansluitset SPEED of gegolfde aansluitset SPEED

B
180°-bocht

5.6.1 Aansluitmogelijkheden Aqua-systemen

De volgende aansluitmogelijkheden zijn mogelijk bij Aqua-systemen:

1 collector

B B

Meerdere collectoren naast elkaar

B

22 THBEnl2337 07/12 V 1.0 

Montage



Meerdere collectoren met tussenafstand naast elkaar

S
B

Meerdere collectoren boven elkaar of achter elkaar

S

S

B
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Meerdere collectoren naast elkaar en boven elkaar of achter elkaar

S

S

B

B

Tot 2 collectoren naast elkaar en 2 of 3 collectoren boven elkaar of achter
elkaar

S

S

B

5.7 Montage op plat dak

Bij de platdakmontage worden de collectoren met montagerails vastgezet op
montageframes. Dankzij deze montageframes zijn montages met hoeken van 30°
en 45° mogelijk.

24 THBEnl2337 07/12 V 1.0 

Montage



GEVAAR

Levensgevaar door instorten van het dak

Extra gewicht door de collectoren, door wind en sneeuw alsmede door personen
tijdens de montage belasten het dak.

► controleer vóór montage de maximaal toegestane dakbelasting

► monteer collectoren alleen op voldoende belastbare daken

► raadpleeg eventueel een staticus of een andere deskundige.

LET OP

Gevaar voor lekkage door beschadiging van de daklaag

Bij beschadiging van de daklaag kan water in het gebouw doordringen.

► zorg bij plaatsing van de montagehoeken en betonplaten voor voldoende
bescherming van de daklaag

► plaats royaal beschermende matten onder de betonplaten

► controleer bij direct vastgeschroefde frames achteraf de daklaag op dicht
heid

5.7.1 Benodigde ruimte collectorveld

U kunt de vacuümbuiscollector plaatsen op platte daken, op licht hellende daken
(tot 20°) of in de tuin. 

Houd u voor een correcte montage op licht hellende daken aan het volgende:

1. houd u aan de afstanden van de montageframes op licht hellende daken

2. eventueel is een dubbele dakspar nodig

3. controleer de statica van de onderconstructie

A
B

C

Benodigde ruimte collectorveld
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Aantal collectoren
naast elkaar

AQUA PLASMA 19/34 AQUA PLASMA 19/50 

1 1,63 m 2,43 m

2 3,26 m 4,86 m

3 4,88 m 7,30 m

4 6,50 m --

5 8,14 m --

6 -- --

Plaatsingshoek AQUA PLASMA 19/34 en 19/50

Maat B 30° 1,79 m

Maat B 45° 1,47 m

Maat C 30° 1,24 m

Maat C 45° 1,63 m

De collectoren kunnen achter elkaar worden geplaatst. De minimale afstand is
afhankelijk van de wijze van gebruik. De minimale afstand is wordt weergegeven
in de volgende afbeeldingen.

35°

19/34; 19/50 = 3,1 m

Belangrijkste periode van gebruik: Mei tot augustus (montageframe 30°)

Maat A

Maat B en C

Alleen drinkwater
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30°

19/34; 19/50 = 4,0 m

Belangrijkste periode van gebruik: April tot september (montageframe 45°)

22°

19/34; 19/50 = 5,0 m

Belangrijkste periode van gebruik: Maart tot oktober (montageframe 45°)

16°

19/34; 19/50 = 6,3 m

Belangrijkste periode van gebruik: het hele jaar door (montageframe 45°)

Drinkwater en combinatie met
verwarming in de overgangstijd

Drinkwater en deels verwarmen met
zonne-energie
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5.7.2 Vereiste afstanden voor de betonplaten en montageframes

LET OP

Gevaar voor persoonlijk letsel en materiële schade door vallende delen

Aan de randen van platte daken is de windkracht bij storm bijzonder hoog. Hier
door kunnen delen naar beneden vallen, waardoor mogelijk persoonlijk letsel en
materiële schade ontstaat.

► Zorg dat de randafstand bij opstelling minimaal 1 m ten opzichte van de
dakrand bedraagt

Voor een correcte montage van de collectoren dient u de gegeven maten voor de
plaatsing van de montageframes aan te houden.

Voor de montage van de AQUA PLASMA 19/34 heeft u per collector 2 montage
frames met een hellingshoek van 30° of 45° nodig.

Voor de AQUA PLASMA 19/50 heeft u per collector 3 montageframes nodig.

U moet elk montageframe belasten met 2 betonplaten van minimaal 75 kg per
plaat.

► Gebruik deze montagemethode alleen bij gebouwen met een maximale hoog
te van 8 m en niet op locaties die bloot staan aan een sterke windbelasting.

► Monteer de montageframes op de betonplaten volgens de aangegeven
afstanden.

► Houd de afstanden van de montageframes ook op licht hellende daken aan.
Eventueel is een dubbele dakspar nodig.

C
D

D

A

B
A

Gegeven maten betonplaten

Maten AQUA PLASMA 19/34 AQUA PLASMA 19/50

Maat A -- 1000 mm

Maat B 1000 mm --

Maat C 30° 1050 mm 1050 mm

Maat C 45° 810 mm 810 mm

Maat D 30° 350 mm 350 mm

Maat D 45° 270 mm 270 mm

AQUA PLASMA 19/34

AQUA PLASMA 19/50

Aanwijzing
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Bij montage van de collector in het midden op het montageframe onstaan de vol
gende afstanden tussen collectorrand en montageframe (collector steekt uit):

• AQUA PLASMA 19/34 ca. 0,3 m

• AQUA PLASMA 19/50 ca. 0,2 m

► Houd u bij de montage van de montageframes aan de vermelde afstanden in
de afbeelding.

5.7.3 Montageframe monteren

Om de montageframes te monteren, gaat u als volgt te werk:

3

4

5

6

1 2

Montageframes monteren

1 montagerail 4 vierkantbuis, gebogen

2 vierkantbuis, recht 5 plug

3 betonplaten 6 inbusschroeven

1. verbind de rechte vierkantbuis (2) en de gebogen vierkantbuis (4) met een
lenskopschroef M8 x 50

2. verbind de montagerail (1) en de vierkantbuizen (2,4) met een lenskopschroef
M8 x 20

3. gebruik voor de verbinding het onderste boorgat van de montagerails (1)

4. leg een beschermende mat tussen de betonplaten (3) en de platdakafdichtin
gen

5. betonplaten (3) uitlijnen, eventueel onderlaag aanbrengen

6. gaten in de betonplaten (3) boren

7. pluggen (5) door de montageframes (4) steken en met inbusschroeven (6) op
de betonplaten (3) schroeven
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8. controleren of schroefverbindingen vastzitten

1

Montageklemmen aanbrengen

1 montageklem

9. montageklemmen (1) pas aanbrengen na plaatsing van de collector op de
montagerails

→ De montageframes zijn gemonteerd.

5.8 Wandmontage

Bij de wandmontage worden de collectoren met montagerails vastgezet op mon
tageframes. U kunt de collectoren met een hellingshoek van 45° en 60° aan de
wand monteren.

Bij wandmontage dient rekening gehouden te worden met het gewicht van de
collector met montageframes, alsmede met de belasting door sneeuw en wind.

► Let op de correcte bevestiging van de montageframes en de collector.

GEVAAR

Gevaar voor materiële schade door onvoldoende draagvermogen van de
onderbouw

Een onvoldoende dragende onderbouw van de wand kan instorten of bescha
digd raken door de extra belasting van de collector en door wind- en sneeuwbe
lasting op de collector.

► controleer vóór de montage de maximaal toelaatbare belasting

► monteer collectoren alleen aan voldoende dragende wanden

LET OP

Gevaar voor persoonlijk letsel en materiële schade door vallende delen

Aan de randen van de wand is de windkracht bij storm bijzonder hoog.

► Laat collectoren niet uitsteken voorbij de rand van de wand

Aanwijzing

30 THBEnl2337 07/12 V 1.0 

Montage



5.8.1 Benodigde ruimte collectorveld

U kunt de vacuümbuiscollector aan de wand monteren met montageframes voor
een hellingshoek van 45° of 60°.

Bij een helling van 60° moet een afstand van 140 cm naar beneden vrij blijven.

A C

B

Benodigde ruimte collectorveld

Aantal collectoren
naast elkaar

AQUA PLASMA 19/34 AQUA PLASMA 19/50

1 1,63 m 2,43 m

2 3,26 m 4,86 m

3 4,88 m 7,30 m

4 6,50 m --

5 8,14 m --

Plaatsingshoek AQUA PLASMA 19/34 en 19/50

Maat B 45° 1,47 m

Maat B 60° 1,79 m

Maat C 45° 1,63 m

Maat C 60° 1,24 m

Aanwijzing

Maat A

Maat B en C

5.8.2 Vereiste afstanden voor de montageframes

Voor een correcte montage van de collectoren dient u de gegeven maten voor de
plaatsing van de montageframes aan te houden.
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Voor de montage van de AQUA PLASMA 19/34 heeft u per collector 2 montage
frames met een hellingshoek van 45° of 60° nodig.

Voor de AQUA PLASMA 19/50 heeft u per collector 3 montageframes nodig.

Bij montage van de collector in het midden op het montageframe onstaan de vol
gende afstanden tussen collectorrand en montageframe (collector steekt uit):

• AQUA PLASMA 19/34 ca. 0,3 m

• AQUA PLASMA 19/50 ca. 0,2 m

A

B B

D

C

D

Gegeven maten montageframes

Maten AQUA PLASMA 19/34 AQUA PLASMA 19/50

Maat A 1000 mm --

Maat B -- 1000 mm

Maat C 45° 810 mm 810 mm

Maat C 60° 1050 mm 1050 mm

Maat D 45° 270 mm 270 mm

Maat D 60° 350 mm 350 mm

► Houd u bij de montage van de montageframes aan de vermelde afstanden in
de afbeelding.

AQUA PLASMA 19/34

AQUA PLASMA 19/50

5.8.3 Montageframes monteren

Let bij de montage van de montageframes op het volgende:

• gebruik 4 geschikte schroeven per montageframe met voldoende lengte en
dikte

• houd rekening met het gewicht van de collector en de montageframes

• houd rekening met belasting door sneeuw en wind

• de haakse bocht van het montageframe wijst naar boven

Let bij de montage aan een wand met dubbele bekisting op het volgende:

• pluggen in het dragende metselwerk plaatsen of met draadstangen werken

• breng bij montage op een niet zeer stabiele voormuurbekisting geschikte pla
ten aan, om de optredende krachten over het hele vlak van de muur te verde
len
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Om de montageframes te monteren, gaat u als volgt te werk:

3

2

1

5

4

Montageframes monteren

1 montagerail 4 plug

2 vierkantbuis, gebogen 5 bevestigingsmateriaal

3 vierkantbuis, recht

1. verbind de rechte vierkantbuis (3) en de gebogen vierkantbuis (2) met een
lenskopschroef M8 x 50

2. verbind de montagerail (1) en de vierkantbuizen (2,3) met een lenskopschroef
M8 x 20

3. gebruik voor de verbinding het bovenste boorgat van de montagerails (1)

4. gaten in de wand boren

5. schroef pluggen (4) en montageframes (2) met geschikt bevestigingsmateriaal
(5) aan de wand

6. breng de montageframes (2) telkens aan de onderkant in een rechte lijn, bijv.
met behulp van een metseldraad
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7. controleren of schroefverbindingen vastzitten

1

Montageklemmen aanbrengen

1 montageklem

8. montageklemmen (1) pas aanbrengen na plaatsing van de collector op de
montagerails

→ De montageframes zijn gemonteerd.

5.9 Set 180° bocht monteren

De collector heeft aan beide zijden een aansluiting voor voor- en retour. Aan elke
aansluiting bevindt zich een wartelmoer met klemring.

U kunt de collector, afhankelijk van de aansluitvariant, links of rechts aansluiten
aan de gegolfde aanluitset.

Wij raden aan de set 180° bocht vóór het transport van de collector op het dak te
monteren.

De set 180° bocht wordt meegeleverd met het zonnecollectorpakket en bestaat
uit de volgende componenten:

Aanwijzing
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1 2 3

Overzicht onderdelen set 180° bocht

Pos.nummer Onderdeel Hoeveelheid

1 afdekkap 1

2 isolerend inlegstuk 1

3 aansluitbocht 180°, 15 mm 1

Om de set 180° bocht te monteren, gaat u als volgt te werk:

1 2 3 4 5

6

set 180° bocht monteren (verzamelkast als voorbeeld)

1 aanvoer, heet 4 isolerend inlegstuk

2 retour, koud 5 afdekkap

3 aansluitbocht 180°, 15 mm 6 siliconenlip

1. set 180° bocht monteren aan de aansluitvrije zijde van de collector

2. wartelmoeren en klemringen aan de 180°-bocht (3) verwijderen
De wartelmoeren en de klemringen zijn niet meer nodig voor de montage.

3. 180°-bocht (3) met de aan de collector voorgemonteerde wartelmoeren aan
de aansluiting „HEISS/HOT“ (2) en „KALT/COLD“ (1) verbinden

4. wartelmoeren met een steeksleutel SW 24 vastschroeven, gelijktijdig de 180°-
bocht tegenhouden

5. controleren of schroefverbindingen vastzitten

6. afdekkap (5) inclusief het isolerende inlegstuk (4) over de 180°-bocht (3)
schuiven
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7. afdekkap (5) tegen de verzamelkast van de collector drukken
Daarbij de afdekkap iets heen en weer bewegen, zodat de kartelrand van de
afdekkap vast komt te zitten in de siliconenlip (6) aan de verzamelkast van de
collector.

8. controleren of afdekkap (5) goed vastzit

5.10 Vacuümbuiscollector transporteren

GEVAAR

Levensgevaar door vallende onderdelen

Personen komen in gevaar door vallende onderdelen.

► ga nooit onder gehesen of zwevende lasten staan

► bij werkzaamheden op hoogte de geldende normen en richtlijnen in acht
nemen

► het gebied onder de werkplek royaal afzetten

► de werkplek markeren volgens de geldende normen en richtlijnen, bijv. door
waarschuwingsborden

In de kartonverpakking van de collector zijn linksonder en rechtsonder draaglussen
aangebracht, waarmee de collector veilig en rechtop op de grond getransporteerd
kan worden.

► Ga na of de buishouders goed vastzitten, voordat u de collector het dak op
transporteert.

► Transporteer de collector altijd staand (verticaal), om een optimale bescher
ming van de buizen mogelijk te maken.

► Transporteer de collector in de verpakking het dak op, om beschadigingen
aan de achterzijde van de collector te voorkomen. Als u een bouw- of auto
kraan gebruikt, kunt u de collector zonder verpakking het dak op transporte
ren.

Aan de achterzijde van de collectoren bevinden zich aan beide zijden, boven en
onder, lussen. Hier kunt u geschikte hijs- of draagmiddelen aanbrengen.

Een bouw- of autokraan vergemakkelijkt het transport op het dak. Als er geen
kraan beschikbaar is, kunt u een schuine goederenlift gebruiken.

► Breng extra touw aan om de collector, om te voorkomen dat deze gaat
schommelen of zijdelings kantelt. Let op de windrichting!

► Trek de collector op het dak, als er geen motorische hulpmiddelen beschik
baar zijn. Gebruik steunladders en planken als glijbaan.

► Verbind het draagmiddel, bijv. touw, met de lus. Gebruik hierbij een geschikt
hijsmiddel, bijv. karabijnhaken, harpsluitingen of knopen.

► Let erop, dat het draagmiddel niet loskomt.

► Verwijder de verpakking van de collector zodra de collector op het dak
getransporteerd is.
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5.11 Vacuümbuiscollector transporteren

1

3

4

5

6

2

collector monteren

1 collector 4 bovenste stormbeveiliging

2 montagerail 5 onderste stormbeveiliging

3 montageklem 6 houder

LET OP

Materiële schade door ondeskundige installatie

Als het zonwerende folie voor het inbedrijfnemen wordt verwijderd, kan de
ongevulde collector verwarmen door zonnestralen. Bij het vullen van de overver
hitte collector kan de warmtedrager plotseling, met luid gesis verdampen.

Onderdelen in de aanvoer kunnen tijdens het vullen beschadigd raken door over
verhitte stoom.

► het zonwerende folie pas na het inbedrijfnemen van het zonnesysteem ver
wijderen

► uiterlijk vier weken na montage van de collectoren het zonwerende folie ver
wijderen

► monteer het hiervoor bedoelde zonwerende zeil, als het systeem na vier
weken nog niet in bedrijf is genomen.

Om de collectoren te monteren, gaat u als volgt te werk:
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1. aan de achterzijde van de collector bevinden zich bevestigingsplaatjes

1

34

2

collector uitlijnen

1 collector 3 bovenste stormbeveiliging

2 montagerail 4 onderste stormbeveiliging

2. bevestigingsplaatjes uitlijnen aan de bovenste (3) en onderste (4) stormbeveili
ging van de montagerails (2)

38 THBEnl2337 07/12 V 1.0 

Montage



1

34

2

5

Collector vergrendelen in stormbeveiligingen

1 collector 4 onderste stormbeveiliging

2 montagerail 5 houder

3 bovenste stormbeveiliging

3. collector (1) op de montagerails (2) plaatsen en naar beneden schuiven

Hierbij vergrendelt de collector met de bevestigingsplaatjes in de bovenste (3)
en onderste (4) stormbeveiliging en glijdt deze in de houders (5).

4. let erop, dat de houders (5) het afsluitprofiel van de collector (1) volledig
omvatten en de bevestigingsplaatjes volledig vergrendeld zijn
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1

2

3

4

Collector bevestigen

1 collector 3 houder

2 montageklem 4 draadpen

5. montageklemmen (2) volledig in de groef van de verzamelkast schuiven

6. montageklemmen (2) met telkens een lenskopschroef vastschroeven op de
montagerails

7. draadpen M6 x 8 (4) in de houder (3) schroeven

8. controleren of alle schroefverbindingen vastzitten

9. controleren of alle buishouders vastzitten

5.12 Dak- of wanddoorvoer voorbereiden

LET OP

Gevaar voor schade door binnendringend water

Bij ondeskundige dak- of wandmontage kan water in het gebouw doordringen.

► bereid de dak- of wanddoorvoer correct voor

De hydraulische aansluiting op de aansluitset wordt uitgevoerd met een gegolfde
aansluitset.

U moet de aansluitset of de gegolfde aansluitset door het dak of een wand leiden.

► Breng een dak- of wanddoorvoer tot stand.
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6 Montage hydraulisch systeem

6.1 Aanvoor- en retourleidingen aan de collector

In het bovenste gedeelte van de verzamelkast ligt een doorlopende buis van speci
aal staal met lengtecompensator. U kunt de retouraansluiting aan dezelfde zijde
aanbrengen als de aanvoeraansluiting. Er is alleen een dak- of wanddoorvoer
nodig.

De collectorsensor bevindt zich voorgemonteerd in de gegolfde aansluitset.

De aansluitingen zijn bij levering als volgt gemarkeerd:

1

2

Aansluiting aanvoer/retour

1 retouraansluiting 2 aanvoeraansluiting

Sluit de collectoren altijd met de gegolfde aansluitset CPC Star met twee sensoren
aan op de aansluitset. Isoleer alle aansluitingen zorgvuldig.

Meer informatie over de montage van de gegolfde aansluitset vindt u in de mon
tagehandleiding Gegolfde aansluitset CPC Star met twee sensoren.

Aanwijzing

Aanwijzing

6.1.1 Aanvoer- en retour links of rechts

De collector heeft aan beide zijden een aansluiting voor voor- en retour met
schroefdelen.

U kunt de collector, afhankelijk van de aansluitvariant, links of rechts aansluiten
aan de gegolfde aanluitset.

De aanvoer- en retourleidingen kunnen om constructieredenen niet worden ver
wisseld.

Meer informatie over de montage van de gegolfde aanluitset vindt u in de monta
gehandleiding Gegolfde aansluitset CPC Star met twee sensoren.

6.2 Meer collectoren aansluiten met verbindingsset

U kunt met de verbindingsset AQUA PLASMA meerdere collectoren met elkaar ver
binden.

De verbindingsset wordt meegeleverd bij zonnecollectorpakketten met meer dan
één collector en bestaat uit de volgende componenten:
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1 2 3 4

Overzicht van onderdelen verbindingsset

Pos.nummer Onderdeel Hoeveelheid

1 afdekplaat 1

2 thermische isolatie 1

3 schroefdelen 15 mm 2

4 verbindingspluggen 2

Om de verbindingsset te monteren, gaat u als volgt te werk:
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4

6 5789

2 311

Verbindingsset monteren

1 afdekplaat 6 originele pluggen

2 plakstrip 7 metalen pen

3 thermische isolatie 8 verbindingspluggen rechts

4 schroefdelen 15 mm 9 verbindingspluggen links 

5 frameprofiel

1. tweede collector in positie brengen en uitlijnen
De te verbinden collectoren moeten exact zijn uitgelijnd, zodat de aansluitin
gen voor voor- en retour op één lijn liggen.

2. beide schroefdelen (4) tussen de aansluitingen van de beide collectoren plaat
sen
Een schroefdeel tussen de aansluitingen met het opschrift „HEISS/HOT“ plaat
sen. Het andere schroefdeel tussen de aansluitingen met het opschrift
„KALT/COLD“ plaatsen.

3. schroefdelen (4) aansluiten op de voorgemonteerde wartelmoeren aan de col
lector

4. de wartelmoeren met een steeksleutel SW 24 vastschroeven, gelijktijdig met
een steeksleutel SW 22 de schroefdelen tegenhouden

5. controleren of schroefverbindingen vastzitten
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6. thermische isolatie (3) van beneden naar boven over de schroefverbinding
schuiven en met de plakstrip (2) afsluiten

7. afdekplaat (1) erover schuiven

8. afdekplaat (1) telkens in de achterzijde van de verzamelkast vastzetten

9. originele pluggen (6) rechts en links uit het frameprofiel van de collector (5)
verwijderen

10. verbindingspluggen rechts (8) en links (9) in het frameprofiel van de collector
(5) steken

11. metalen pen (7) met de hamer zijdelings in de verbindingspluggen aanbren
gen
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7 Montage gegolfde aanluitset

7.1 Beschrijving gegolfde aansluitset CPC Star

Met de gegolfde aansluitset CPC Star kunnen een of meerdere vacuümbuiscollec
toren probleemloos en flexibel worden aangesloten op de voor- en retourleidingen
van het zonnecollectorcircuit. Voor elk collectorveld is een gegolfde aansluitset
CPC Star vereist. De gegolfde aansluitset CPC Star wordt meegeleverd bij het zon
necollectorpakket.

Dankzij de flexibele, extra lange golfbuizen kan ook bij goed geïsoleerde platte
daken of wanden de dak- of wanddoorvoer eenvoudig worden uitgevoerd.

De ingebouwde sensorhuls met voorgemonteerde sensor maakt de exacte bepa
ling van de aanvoertemperatuur direct in de warmtedrager mogelijk.

De textielmantel met roestvrijstalen voering beschermt de thermische isolatieslang
van EPDM tegen:

• beschadiging bij de montage

• aanvreting door vogels

• slijtage

Meer informatie over de montage van de gegolfde aanluitset vindt u in de monta
gehandleiding Gegolfde aansluitset CPC Star met twee sensoren.
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8 Checklist

8.1 Checklist platdakmontage

► Controleer of alle handelingen die in de tabel worden vermeld, zijn uitge
voerd.

Handeling Pagina ged
aan

1 volledige levering gecontroleerd Pagina [18]

2 hydraulische schakeling geselecteerd Pagina [22]

3 benodigde ruimte voor het collectorveld bepaald Pagina [25]

4 vereiste afstanden voor de betonplaten en montage
frames in acht genomen

Pagina [28]

5 montageframes gemonteerd Pagina [29]

6 set 180° bocht gemonteerd Pagina [34]

7 collector gemonteerd Pagina [37]

8 dakdoorvoer correct voorbereid Pagina [40]

9 hydraulische aansluitingen tot stand gebracht Pagina [41]

10 gegolfde aansluitset gemonteerd Pagina [45]

11 collectoren opgenomen in het bliksemafleidingssys
teem

Pagina [8]

8.2 Checklist wandmontage

► Controleer of alle handelingen die in de tabel worden vermeld, zijn uitge
voerd.

Handeling Pagina ged
aan

1 volledige levering gecontroleerd Pagina [18]

2 hydraulische schakeling geselecteerd Pagina [22]

3 benodigde ruimte voor het collectorveld bepaald Pagina [31]

4 vereiste afstanden voor de montageframes in acht
genomen

Pagina [31]

5 montageframes gemonteerd Pagina [32]

6 set 180° bocht gemonteerd Pagina [34]

7 collector gemonteerd Pagina [37]

8 wanddoorvoer correct voorbereid Pagina [40]

9 hydraulische aansluitingen tot stand gebracht Pagina [41]

10 gegolfde aansluitset gemonteerd Pagina [45]

11 collectoren opgenomen in het bliksemafleidingssys
teem

Pagina [8]
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9 Onderhoud

9.1 Collectoren en aansluitingen visueel controleren

Let bij de zichtcontrole van de collectoren en de aansluitingen op het volgende:

1. collectoren controleren op schade
Defecte buizen herkent u aan het feit dat de zilverkleurige opdamping aan de
onderzijde van de buizen witachtig wordt door binnendringende lucht.

2. eventueel beschadigde buizen vervangen

3. aansluitingen controleren op lekkage

9.2 Buishouders en collectoronderdelen controleren

Buishouders en collectoronderdelen controleren op het volgende:

1. controleren of de klemelementen van de buishouders goed vastzitten

2. controleren of de collectorhouder niet beweegt

3. eventueel bevestigingselementen aandraaien

9.3 Buisisolatie controleren

Buisisolatie als volgt controleren:

1. zichtcontrole van de buisisolatie op schade

2. defecte buisisolatie herstellen of eventueel vervangen
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10 Reparatie

10.1 buizen vervangen

WAARSCHUWING

Letselgevaar door beschadigde vacuümbuizen en componenten met
scherpe randen

Scherven en componenten met scherpe randen kunnen snijwonden veroorzaken.

► geschikte beschermende handschoenen dragen

► geschikte veiligheidsbril dragen

WAARSCHUWING

Brandwonden door hete onderdelen

U-buis, warmtegeleidingsplaat en de binnenzijde van de vacuümbuizen worden
heet door zonnestralen en kunnen brandwonden veroorzaken.

► geschikte beschermende handschoenen dragen

► geschikte veiligheidsbril dragen

U kunt beschadigde vacuümbuizen afzonderlijk vervangen. Het zonnesysteem kan
tijdens de reparatie in gebruik blijven.

Defecte buizen herkent u aan het feit dat de zilverkleurige opdamping aan de
onderzijde van de buizen witachtig wordt door binnendringende lucht.

Aanwijzing

10.1.1 Gebroken buizen verwijderen

Om een gebroken buis uit de collector te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

1. glasscherven voorzichtig verwijderen, daarbij de CPC-spiegel niet beschadigen

2. glasresten verwijderen uit de verzamelkast

3. buishouder verwijderen

10.1.2 Defecte buizen verwijderen

LET OP

Schade aan collector

Het register kan bij een buiging van > 20° knikken. Hierdoor wordt de collector
beschadigd.

► register niet meer dan 20° ten opzichte van het collectorvlak omhoog bui
gen

Om een defecte buis te verwijderen, gaat u als volgt te werk:
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1

2

Buishouder ontlasten

1 buishouder 2 omhoog richting verzamelkast

1. buis ca. 5 mm omhoog in de verzamelkast schuiven (2)

buishouder (1) wordt ontlast.

2 mm

1

2

Buishouder losmaken

1 buishouder 2 vergrendeling

2. buishouder (1) ca. 2 mm omhoog in de richting van de verzamelkast schuiven

3. de vergrendelingen (2) van beneden optillen door druk met de wijsvinger 

4. buishouder (1) losmaken
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1

2

Buishouder omlaag trekken

1 buishouder 2 vergrendeling

5. buishouder (1) omlaag trekken

Buishouder verwijderen

6. buishouder naar boven uitnemen

7. buishouder verwijderen van de buis 
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1

Buis verwijderen

1 buis

8. buis (1) licht optillen en door lichte draaibeweging omlaag uittrekken

9. buis (1) in rechte lijn omlaag trekken

Als u de buis niet evenwijdig aan het collectorniveau omlaag kunt trekken, dan
kunt u de buis tot 20° ten opzichte van het collectorvlak optillen.

10.1.3 Nieuwe buis plaatsen

Om de nieuwe buis te plaatsen, gaat u als volgt te werk:
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3

1

2

Buis plaatsen

1 siliconenring 3 buis

2 verzamelkast

1. controleren of siliconenring (1) in de verzamelkast (2) correct bevestigd is

2. bovenste buisuiteinde met glijpasta of zeepoplossing bestrijken

De buis (3) glijdt zo eenvoudiger door de siliconenring (1) in de verzamelkast
(2).

3. buis (3) licht draaien en door de siliconenring (1) in de verzamelkast (2) schui
ven
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1

Buishouder aanbrengen

1 buishouder

4. buishouder (1) op de buis steken

1

Buishouder plaatsen

1 buishouder

5. buishouder (1) in de uitsparing aan de onderzijde van het frameprofiel plaat
sen

6. buishouder (1) omhoog in de richting van de verzamelkast schuiven
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1

Buishouder vergrendelen

1 buishouder

7. buishouder (1) schuiven tot de vergrendeling in de uitsparing van het frame
profiel hoorbaar vastklikt

8. buis tot aan de stop omlaag in de buishouder (1) trekken

9. controleren of buishouder (1) goed vastzit
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11 Buitengebruikstellen

11.1 Vacuümbuiscollectoren demonteren

WAARSCHUWING

Brandwonden door hete onderdelen

U-buis, warmtegeleidingsplaat en de binnenzijde van de vacuümbuizen worden
heet door zonnestralen en kunnen brandwonden veroorzaken.

► geschikte beschermende handschoenen dragen

► geschikte veiligheidsbril dragen

U dient de collector met minimaal twee personen te demonteren.

Om de collectoren te demonteren, gaat u als volgt te werk:

1. zonnecollectorcircuit drukloos maken

2. zonnecollectorcircuit leegmaken

3. resterende vloeistof in de collector met perslucht uitblazen

4. hydraulische aansluitingen losmaken

5. klemelementen losmaken

6. collector afnemen
De lussen niet gebruiken voor het afvoeren! De lussen worden bros als ze
blootgesteld worden aan de weersomstandigheden.

7. collector voor het transport voldoende verpakken

Aanwijzing
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12 Afvoeren
Het toestel bestaat, evenals de accessoires en transportverpakkingen, voor het
grootste deel uit voor hergebruik geschikte materialen.

U kunt het toestel, de accessoires en de transportverpakkingen via inzamelplaatsen
laten verwijderen.

► Raadpleeg de toepasselijke nationale voorschriften.

12.1 Afvoeren van de verpakking

De vakman, die het toestel installeerde, zorgt voor het afvoeren van de transport
verpakkingen.

12.2 Terugname van vacuümbuiscollectoren

De collector hoort niet in het huisvuil.

► Paradigma neemt de onderdelen terug en laat ze recyclen.

► Paradigma voert geen demontage uit en neemt geen vrachtkosten of overige
kosten voor haar rekening, die met de terugname verbonden zijn.
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13 Technische Gegevens

13.1 Technische gegevens

Eenheid AQUA PLASMA 19/34 AQUA PLASMA 19/50

aantal vacuümbuizen st. 14 21

ŋ0 gerelateerd aan het apertuurvlak, EN 12975 % 68,7 68,7

a1 met wind gerelateerd aan het apertuurvlak W/(m2∙K) 0,613 0,613

a2 met wind gerelateerd aan het apertuurvlak W/(m2∙K2) 0,003 0,003

jaarlijkse collectoropbrengst Solar Keymark 1) kWh/a 2225 3338

specifieke jaarlijkse collectoropbrengst Solar
Keymark (gerelateerd aan apertuurvlak) 1)

kWh/(m2∙a) 742 742

specifieke jaarlijkse collectoropbrengst Solar
Keymark (gerelateerd aan bruto oppervlak) 1)

kWh/(m2∙a) 664 666

rasterafmetingen (L x B x H) mm 2058 x 1628 x 110 2058 x 2433 x 110

bruto-oppervlak m2 3,35 5,01

apertuuroppervlak m2 3,00 4,50

absorberoppervlak m2 2,96 4,44

collectorvolume l 2,53 3,79

drukverlies water
2,0 l/min bij 40 °C

mbar 13 19

montagegewicht kg 50 73

bedrijfsoverdruk, maximaal bar 10 10

schroefverbinding met klemring voor aanvoer-
en retour

mm Cu 15 Cu 15

kleur, anodisch aluminiumgrijs aluminiumgrijs

kleur van alle kunststof delen zwart zwart

aantal montagerails montageframes op dak st. 2 3

afstand montagerails op dak, ca. m 0,8 - 1,5 0,7 - 1,1

aantal montagerails montageframes plat dak st. 2 3

afstand montagerails plat dak, ca. m 1,0 1,0

1) Bewijs: Solar Keymark, bijlage bij het certificaat 011-7S 1889 R (vestiging Würz
burg, gemiddelde collectortemperatuur 50°C)
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