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1.1

Over deze handleiding

Over deze handleiding
Doel van deze handleiding
Deze instructies bevatten informatie die nodig is voor het uitvoeren van de
volgende handelingen:
•
•
•

1.2

Installatie
Inbedrijfstelling
Bediening

Gebruik van dit document
1.

Zorg dat u van het volgende op de hoogte bent:
a)
b)

1.3

De opbouw en de inhoud van dit document.
De opbouw en de inhoud van alle hieraan gerelateerde
documenten.

2.

Voer de procedures volledig en in de gegeven volgorde uit.

3.

Bewaar het document op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
Het document vormt een onderdeel van het toestel.

Afspraken
1.3.1

Taal

De in dit document opgenomen instructies zijn oorspronkelijk in het Engels
geschreven. Alle overige taalversies en vertalingen zijn vertalingen van de
oorspronkelijke instructies.

1.3.2

Afbeeldingen

De afbeeldingen in dit document tonen een standaardtoestel met
relevante details. Kleine verschillen tussen de afbeeldingen en uw toestel
zijn mogelijk, maar zij zullen de duidelijkheid van dit document niet
beïnvloeden.

1.3.3

In dit document gebruikte symbolen

Om de veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te voorkomen
en juiste werking van het toestel te garanderen, worden verschillende
niveaus gebruikt om de aandacht op bepaalde informatie te richten.
Pictogram
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Type

Beschrijving

Gevaar

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, tot ernstig of zelfs dodelijk letsel zal leiden.

Waarschuwing

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, tot ernstig of zelfs dodelijk letsel zou kunnen
leiden.
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Over deze handleiding

Pictogram

1.4

Type

Beschrijving

Opgelet

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, tot matig
of licht letsel of schade aan eigendommen kan leiden.

Toelichting

Geeft belangrijke informatie aan

Verwijzing

Verwijst naar gerelateerde documenten

Contactgegevens
Contactadres

Remeha B.V.
Postbus 32
7300 AA Apeldoorn

1.5

Telefoon

+31 (0)55 5496969

Fax

+31 (0)55 5496496

Internet

nl.remeha.com

E-mail

remeha@remeha.com

Gerelateerde documenten
1.5.1 Documenten van de aangesloten toestellen en
aansluitingen
Het toestel vormt een onderdeel van een verwarmingsinstallatie,
bijvoorbeeld een installatie voor centrale verwarming en/of het verwarmen
van drinkwater. De toestellen en aansluitingen zijn afhankelijk van de
situatie en de installatie en kunnen daarom altijd verschillen.
Zorg dat:
•
•

u over alle documenten betreffende de installatie en de op dit toestel
aangesloten toestellen beschikt.
u de inhoud van deze documenten kent.

1.5.2

Garantiekaart

De garantiekaart vormt een onderdeel van de levering. Bewaar de
garantiekaart op een veilige plaats. De garantievoorwaarden vindt u op de
website van Remeha.

1.5.3

EU-conformiteitsverklaring

Het toestel is conform de Europese richtlijnen gefabriceerd en in bedrijf
gesteld.
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Veiligheid

2.1

Bedoeld gebruik
De Solar Plus 390 en de Solar Plus 690 zijn zonneboilercombisystemen.
Het systeem is een energiezuinige oplossing voor het verwarmen van
ruimtes en voor het legionellavrij verwarmen van drinkwater.
Het systeem bevat de volgende onderdelen:
•
•

•
•
•

Aansluitingen voor een ketel.
Zonnecombitank voor vers water met een inhoud van 390 l of 690 l
met een roestvrijstalen asloze waterverwarmer voor legionellavrije
verwarming van drinkwater en een mogelijkheid voor aansluiting van
een thermisch zonnesysteem en een alternatieve warmtegenerator.
Zonnestation met Sol Plus SL zonneregelaar
Isolerende kap van recyclebare 110 mm polyester voering met 1,3 mm
polystyrol buitenmantel
Montageset voor de tank en het zonnestation.

De Solar Plus 390 wordt vooraf op wielen geplaatst voor eenvoudige
installatie. Vervolgens hoeft slechts het gewenste type ketel te worden
geïnstalleerd.
Solar Plus 690 wordt in drie delen geleverd: de opslagtank, de isolatie en
de kolom. Deze onderdelen moeten ter plaatse aan het gewenste type
ketel worden gemonteerd.

2.2

Waterkwaliteitseisen
In veel gevallen kan de ketel en het verwarmingssysteem met normaal
kraanwater worden gevuld en is behandeling niet nodig.
Voorzichtig:
Voeg geen chemische stoffen aan het verwarmingswater toe
zonder Remeha te raadplegen. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan
antivries, waterontharders, pH-verhogende of pH-verlagende
middelen, chemische toevoegingen of bacterieremmers.
Chemische middelen kunnen tot storingen in de ketel leiden en de
warmtewisselaar beschadigen.
•
•
•

2.3

De pH-waarde van onbehandeld water moet tussen 7 en 9 liggen. De
pH-waarde van voorbehandeld water moet tussen 7 en 8,5 liggen.
De maximumhardheid van het water moet tussen 0,5 en 20,0 °dH
liggen, afhankelijk van het totale geïnstalleerde vermogen.
Zie voor aanvullende informatie de waterkwaliteitsvoorschriften. De
waterkwaliteit moet aan deze voorschriften voldoen.

Aansprakelijkheid
2.3.1

Aansprakelijkheid van de fabrikant

Onze producten worden volgens de verschillende relevante richtlijnen
ontworpen en gefabriceerd.
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Veiligheid

Met het oog op permanente zorg voor de kwaliteit van onze producten zijn
wij altijd op zoek naar manieren om verbeteringen aan te brengen.
Daarom behouden wij ons het recht voor de in dit document genoemde
specificaties te wijzigen.
Remeha accepteert geen aansprakelijkheid voor enige kosten, schade of
persoonlijk letsel veroorzaakt door:
•
•
•

Het niet in acht nemen van de instructies van het toestel.
Achterstallig of onvoldoende onderhoud aan het toestel.
Verkeerd gebruik van het toestel; gebruik het toestel uitsluitend voor
het bedoelde gebruik zoals beschreven in paragraaf 2.1. Bedoeld
gebruik op pagina 8

2.3.2

Aansprakelijkheid van de installateur

De installateur is verantwoordelijk voor de installatie en de inbedrijfstelling
van het toestel.
De installateur moet de volgende instructies in acht nemen:
•
•
•
•
•
•

2.4

Lees de instructies van het toestel en de gerelateerde documenten,
zorg dat u ze kent en neem ze in acht, zie paragraaf 1.5. Gerelateerde
documenten op pagina 6
Installeer het toestel volgens de relevante normen en lokale
voorschriften
Voer de inbedrijfstelling en alle benodigde controles uit.
Leg, indien van toepassing, de installatie aan de gebruiker uit.
Waarschuw als onderhoud is vereist de gebruiker voor de controle- en
onderhoudsplicht met betrekking tot het toestel.
Overhandig alle benodigde documentatie aan de gebruiker, indien
nodig, en vertel de gebruiker dat hij de documenten op een veilige
plaats moet bewaren.

Kwalificaties van het personeel
Laat de installatie en het onderhoud van het toestel door een hiervoor
gekwalificeerde installatie- en onderhoudsmonteur volgens de lokale en
nationale voorschriften uitvoeren.

2.5

Veiligheidsvoorzieningen
Het toestel bevat geen veiligheidsvoorzieningen of veiligheidssymbolen,
omdat het geen veiligheidsproblemen kent en veilig is in het gebruik. Ook
zijn geen restrisico's aanwezig.

2.6

Veiligheidsinstructies
2.6.1
1.

644028 - 001 -

Algemene veiligheidsinstructies

Volg om (mogelijk) persoonlijk letsel, dodelijk letsel of schade aan het
toestel of eigendommen te voorkomen de onderstaande instructies
op:
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Veiligheid

•
•
•

2.6.2

Zorg dat u alle veiligheidsinstructies en veiligheidsvoorzieningen
van het toestel kent en neem ze in acht;
Let op en gebruik uw gezonde verstand tijdens het uitvoeren van
werkzaamheden aan het toestel;
Neem de lokale veilgheidsregels en veiligheidsvoorschriften in
acht.

Veiligheidsinstructies voor de installatie

De installatie van het toestel moet volledig conform alle voorschriften
(bijvoorbeeld NEN, CE en EN) met betrekking tot de betreffende
werkzaamheden in particuliere en openbare gebouwen worden
uitgevoerd.
De installatie moet aan de onderstaande voorschriften voldoen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.7

De in deze handleiding en in andere relevante handleidingen
opgenomen instructies.
NEN 1006: Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties
(AVWI)
NEN 1010: Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties
NEN 3215: Gebouwriolering en buitenriolering binnen de
perceelsgrenzen
Bouwbesluiten
Lokale voorschriften
Bij toevoer van sanitair warmwater: Werkblad Leidingwaterinstallaties,
VEWIN No. 4.4 B
NEN 3378: Praktijkrichtlijn gasinstallaties
Overige relevante voorschriften

Afval afvoeren
Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het toestel maakt u
gebruik van onderdelen, apparatuur en verbruiksartikelen en gooit u deze
ook weg.
Bij het weggooien van artikelen:
•

Neem het volgende in acht:
•
•
•

•
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Lokale voorschriften;
Veiligheidsinstructies betreffende de werkomgeving;
Veiligheids- en gezondheidsinstructies met betrekking tot het
product;
• Instructies voor het scheiden van afval met betrekking tot het
product.
Voorkom verontreiniging, werk op een milieuvriendelijke manier.
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3.1

Beschrijving

Beschrijving
Identificatie van het toestel
3.1.1

Typeplaat

A

Type
Type
Type

Tank C XXX

B

Model
Model
Mode

C XXX

Artikelnummer
Part number
Numéro d'article

XXXXXXX

C
D

Serie-Nr.
Serial no.
N° de série

XXXXXXXXXXXXXX

E

Prestatie
Performance
Débit

F

Tank bescherming
Domestik water tank protection
Protection de la cuve ECS

tvl = 65°C
tww=45°C
tkw =10°C

XXX l/h = 24 kW
Inox XXXXX
Zonnekring
Solar echanger
Échangeur Solaire

G

Oppervlakte
Heating area
Surface d'échange

XX m²

H

Volume
Capacity
Capacité

Sanitair water tank
Domestic water tank
Préparateu sanit

XX m²

XX Liter

XXX Liter

XX Liter

Max. bedrijfsdruk
Max. working pressure
Pression max de service

XX bar

XX bar

XX bar

J

Test druk
Test Pressure
Pression d'épreuve

XX bar

XX bar

XX bar

K

Max. bedrijfstemperatuur
Max. working temperature
Température maxi de service

XXX °C

XX °C

XX °C

I

L

A
B
C
D
E
F

644028 - 001 -

Tank
Storage Tank
Ballon tampon

Remeha BV
Kanaal Zuid 110 • NL 7332 BD Apeldoorn

Type
Model
Artikelnummer
Serienummer
Prestatie
Bescherming van de SWWtank

G
H
I
J
K
L

Verwarmingsoppervlakte
Inhoud
Maximumbedrijfsdruk
Testdruk
Maximumbedrijfstemperatuur
Adres van de fabrikant
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Beschrijving

3.1.2

ErP verpakkingslabel

A
B
C

D

3.2

A

Productinformatie:

C

Energie-efficiëntieklasse

B

• Fabrikant
• Toestel
• Serietype
Pictogram van het keteltype

D

Pictogram van de producten in
de verpakking

Producttypes
Het toestel is verkrijgbaar in twee versies. De tanks van de versies
verschillen voor wat betreft de inhoud.
•
•
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3.3

Beschrijving

Overzichten
3.3.1

Overzicht van het toestel

F

A

E
B
C

D

A

Opslagtank 390 l of 690 l

D

B
C

Spiraal voor voorbereiding SWW
Spiraal voor het verzamelen van zonne-energie

E
F

644028 - 001 -

Aansluitingen op centrale verwarming (22 mm) en SWW
(15 mm)
Sol Plus regelaar
Aansluitingen op zonnecollectoren (15 mm) en gas
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Beschrijving

A
D

A

B

C

A
B

14

Aansluitingen voor een extra warmtebron
Aansluiting voor de condensslang

Remeha Solar Plus 390 & 690

C
D

Aansluiting voor een aftapkraan / extra verwarmingszone
Aansluiting voor een extra verwarmingszone
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A

9

A

Kabelgoten

9

Glycol warm IN vanuit de
collectoren (aanvoer)

3.3.2

Beschrijving

10

10

Glycol koud UIT vanuit de
collectoren (retour)

Overzicht van het zonnestation

Het zonnestation laat de zonnevloeistof in het zonnecircuit circuleren.
Verder biedt het zonnestation de gebruiker of de installateur de
mogelijkheid het systeem te ontluchten, te vullen, af te tappen en te
bewaken.
Het zonnestation heeft een circulatiepomp met een hoog rendement die
op het zonnecircuit wordt aangepast en het debiet van de zonnevloeistof
regelt.
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Beschrijving

G

A
B
F

C

D
E

A
B
C
D

16

Veiligheidsklep
Aansluiting voor de slang aan de bak
Kraan om het systeem te vullen
Kraanaansluiting op het solar expansievat

Remeha Solar Plus 390 & 690

E
F
G

Zonnepomp
Zonnestation
Sol Plus zonneregelaar
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Beschrijving

I
A

B
H

C

G

D
E
F

A
B
C
D
E

Manometer
Zonnepomp
Aftapkraan
Overstortventiel
Debietmeter voor het zonnecircuit

F
G
H
I

3.3.3

Vloeistoffenbak
Ontluchtingsdop
Anti-thermosifon kraan met rode meter (aanvoer)
Anti-thermosifon kraan met blauwe meter (retour)

Beschrijving van de Sol Plus zonneregelaar

De zonneregelaar zorgt voor optimale opname van de zonne-energie voor
het verwarmen van sanitair warmwater en het verwarmingssysteem.
Werkingsprincipe

644028 - 001 -
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Beschrijving

°C
KMX

KOL

DTS

TSP
SMX

STAB
KMN
1

2

3

5

4

6

7

n%

8

t
M002751-C

KOL

Temperatuur van de zonnecollectoren

KMN

De minimumtemperatuur van de collectoren
waarbij de pomp wordt ingeschakeld

TSP

Temperatuur van de waterverwarmer, onder

KMX

De maximumtemperatuur van de zonnecollector

DTS

Verschil met de referentietemperatuur

STAB

Duur van de zelfkalibratie

sMX

Richttemperatuur voor de waterverwarmer

°C

Temperatuur

n%

Werking van de circulatiepomp

t

Tijd

18
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Fase

Beschrijving

1

De zonnestraling verhoogt de temperatuur van de warmteoverdrachtvloeistof in de zonnecollector. Om de circulatiepomp in te
schakelen, moet de collector (KMNeen minimumtemperatuur
van 30°C hebben en moet een temperatuurverschil van 6 K tussen de temperatuur van de zonnecollectoren en de warmtepomp aanwezig zijn.

2

Een automatische kalibratiefase wordt gestart (parameter
STAB, standaard 3 minuten). De zonnepomp werkt op vol vermogen om de temperatuur in het zonnecircuit te stabiliseren.

3

De werking van de zonnepomp wordt dynamisch berekend om
het verschil tussen de referentietemperatuur (DTS parameter,
standaard 20 K) en de waterverwarmer in stand te houden.

644028 - 001 -
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Beschrijving

Fase

Beschrijving

4

Het systeem start de waterverwarmer afhankelijk van de in de
zonnecollectoren beschikbare warmte. Het systeem blijft in
werking tot de richttemperatuur in de warmtepomp is bereikt
(parameter sMX, standaard 60).

5

Als de temperatuur in de collectoren de maximumwaarde bereikt (parameter KMX, fabrieksinstelling 110°C), schakelt de
zonnepomp over naar koeling van de collectoren. De pomp blijft
in werking tot de temperatuur van de zonnecollectoren 5 K lager is dan de parameter KMXen/of tot de maximumopslagtemperatuur (80°C) in de ketel is bereikt.

6

Als er minder zon is, daalt de temperatuur van de zonnecollectoren. De temperatuur in de opslagtank stabiliseert.

7

Als de temperatuur van de zonnecollectoren lager wordt dan de
temperatuur van de warmwaterverwarmer, koelt de waterverwarmer tot de betreffende richttemperatuur af.

8

Als de systeem de richtwaarde sMXbereikt, schakelt de circulatiepomp uit, daalt de temperatuur van de zonnecollectoren weer
en stijgt de temperatuur van de warmwaterverwarmer, afhankelijk van de verbruikte warmte.
Opmerking:
Bij gebruik van buisvormige collectoren (functie actief ORK), werkt
de koelfunctie van de waterverwarmer niet.

Bescherming tegen oververhitting van het zonnecircuit
De zonneregelaar heeft interne functies die oververhitting van de
onderdelen van de installatie beperken.

3.3.4

Beschrijving van de regelthermostaat

Het toestel kan met de volgende regelthermostaten worden gebruikt. Zie
voor aanvullende informatie over de installatie en het gebruik van deze
regelthermostaten de betreffende gebruikershandleidingen.
•
•

Remeha iSense
Remeha eTwist

3.3.5

Overzicht van de aansluitleidingen

De onderstaande afbeelding toont een overzicht van de leidingen en
aansluitingen aan de binnenzijde van de Solar Plus.
De labels met de nummers komen overeen met de labels op de leidingen.
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10
9
8
11
7
6

12
13

5

1

4

3

2

1
2
3
4
5
6
7

20

Centrale verwarming koud IN
Glycol warm IN vanuit de collectoren (aanvoer)
Glycol koud UIT naar de collectoren (retour)
Glycol warm IN vanuit de collectoren (aanvoer)
Glycol koud UIT naar de collectoren (retour)
SWW koud IN
SWW warm UIT (naar de ketel)

Remeha Solar Plus 390 & 690

8
9
10
11
12
13

Centrale verwarming warm UIT (naar de ketel)
Glycol warm IN vanuit de collectoren (aanvoer)
Glycol koud UIT naar de collectoren (retour)
SWW warm UIT (naar de ketel)
Centrale verwarming warm UIT (naar de ketel)
SWW koud IN

644028 - 001 -

4

4

Technische gegevens

Technische gegevens

4.1

Algemene specificaties
4.1.1

Algemene specificaties van het toestel

Afmetingen van de opslagtank
Specificaties

Solar Plus 390

Solar Plus 690

Diameter

550 mm

750 mm

Diameter inclusief isolatie

760 mm

960 mm

Hoogte

1700 mm

1700 mm

Hoogte inclusief isolatie

1800 mm

1800 mm

Gewicht bij lege tank

125 kg

245 kg

Gewicht bij gevulde tank

ongeveer 600 kg

ongeveer 1100 kg

Kantelmaat

1750 mm

1750 mm

Specificaties cv
Specificaties

Solar Plus 390

Solar Plus 690

Totale inhoud

385 l

690 l

Totale inhoud voor verwarming

352 l

655 l

Verlies in stand-by (Vaux)

1,4 kW/24 uur

1,5 kW/24 uur

Verlies in stand-by (Vgas)

2,5 kW/24 uur

2,5 kW/24 uur

Maximumbedrijfsdruk cv-zijde

6 bar

6 bar

Testdruk cv-zijde

9 bar

9 bar

Maximumtemperatuur

95°C

95°C

Specificaties voor drinkwater
Specificaties

Solar Plus 390

Solar Plus 690

Inhoud van de warmtewisselaar

22 l

22 l

Materiaal van de warmtewisselaar

RVS

RVS

Oppervlakte van de warmtewisselaar

4,3 m2

4,3 m2

Vermogen bij ΔT = 45 K

25 kW

24 kW

Constant vermogen bij ΔT = 45 K

613 l/uur

590 l/uur

m3/uur

5,31 m3/uur

kvs-waarde van de warmtewisselaar

5,31

Maximumbedrijfsdruk voor drinkwater

10 bar

10 bar

Maximumtestdruk voor drinkwater

13 bar

13 bar
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Specificaties
Maximumtemperatuur
Aansluitingen

*

Solar Plus 390

Solar Plus 690

95°C

95°C

1"

1"

Zonnesysteem
Specificaties

Solar Plus 390

Solar Plus 690

Inhoud van de warmtewisselaar

11 l

11 l

Oppervlakte van de warmtewisselaar

2,2

m2

2,2 m2

Maximumbedrijfsdruk

10 bar

10 bar

Maximumtestdruk

13 bar

13 bar

Maximumtemperatuur

110°C

110°C

1"

1"

Aansluitingen

*

*

Dit zijn de aansluitingen op de tank. De diameters van de rest van de
installatie zijn 22 mm voor verwarming en 15 mm voor warmwaterleidingen
en zonnecollectoren.
Prestaties (ERP)
Specificaties

Solar Plus 390

Solar Plus 690

Deze specificatie voldoet aan EN
12977-1

2,41 kW/24 uur

3,15 kW/24 uur

Warmteverlies

100 W

131 W

Energie-efficiëntieklasse

C

C

Verlies in stand-by bij ΔT = 45 K

4.1.2 Algemene specificaties voor het zonnestation (RKS
8-20/3)
Type

Afmetingen

Bedrijfsgegevens

22

Artikel

Specificaties

Hartafstand

100 mm

Aansluitingen voor leidingen

Klemring DN20

Aansluiting voor het expansievat

3/4 inch externe schroefdraad (platte afdichting)

Uitlaat veiligheidsklep

3/4 inch interne schroefdraad

Maximum toegestane
druk

PN 10

Maximum toegestane
bedrijfstemperatuur

120°C

Remeha Solar Plus 390 & 690
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Type

Artikel

Technische gegevens

Specificaties

Maximum toegestane
bedrijfstemperatuur voor 160°C < 15 min.
kortdurende werking
Maximumgebruiksniveau voor propyleengly- 50%
col

Apparatuur

Materialen

Veiligheidsklep

6 bar

Manometer

0-6 bar

Terugslagkleppen

2 x 200 mm waterkolom

Zonnepomp

YONOS PARA ST 15 7 7,5 PWM

Bevestigingen

Messing

Afdichtingen

EPDM

Terugslagkleppen

Messing

4.1.3 Algemene specificaties voor de zonnepomp in het
zonnestation: WILO Yonos Para ST 15 - 7 PWM
Energie-efficiëntie-index EEI

< 0,20

Maximumopvoerhoogte

7,30 m

Maximumdebiet

3,30 m3/uur

Maximumomgevingstemperatuur 55°C
Maximumbedrijfstemperatuur

71°C

Elektrische voeding

1~230 V +10%/-15%, 50/60 Hz (IEC 60038 standaardvoltage)

Elektromagnetische compatibiliteit

EN 61000-6-2

Storingsuitzending

EN 61800-3, EN 61000-6-4

Storingsbestendigheid

EN 61800 - 1, EN 61800 - 2

Beschermingsklasse

IF x 4D

Isolatieklasse

Minimumaanzuighoogte bij 50/95/110°C - 0,5 / 4,5 / 11 m

Motorgegevens

Yonos Para ST 15 - 7 PWM

Motortoerental

800 - 4660 rpm

Energieverbruik van de motor /
stroom

3 - 45 W 1-230 V - 0,03 - 0,44 A

Motorbescherming

Geïntegreerd

Materialen

Yonos PARA Pompbehuizing Rotor Pompas Lager Materialen PP-composiet met GF 40%
Koolstof, met metaal geïmpregneerd Gietijzer met Roestvrijstalen kataforesebehandeling
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Afmetingen
Afmetingen van de Solar Plus 390

Φ

24

Remeha Solar Plus 390 & 690

76
0

900

800

775

1883

1800

4.2.1
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Afmetingen van de Solar Plus 690

Φ
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96
0

900

1020

775

1800

4.2.2

Technische gegevens
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4.3

Technische gegevens

Schema's
4.3.1

Elektrisch schema

Sensor 1
to collector

Sensor S2
tank bottom
(yellow)

Sensor S3
middle
(blue)

Sensor S4
Top
(red)

Cable 2,5 m 3x1,52

Solar pump

Mains

26

Solar
regulator

Boiler

Remeha Solar Plus 390 & 690
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S2

13

3x collectoren verticaal

1
A

R

S100957
Elektro+
SCU-02

S

Bv

KW

Aan/uit
kamerthermostaat

<30°C

iSense regelaar of
eTwist regelaar

<30°C

<40°C

Legenda:
S1: Collector sensor
S2: Boilersensor onder
S3: boilersensor
Bv: Buitenvoeler
1: Zonneboiler aansluitset art. nr. S100955
12: Solar aanvoer
13: Solar retour
XX: Solar SolPlus regelaar
S: Inlaat combinatie
A: Aanvoer (Calenta)
R: Retour (Calenta)
KW: Sanitair koud water

4.3.2

S1

xx

12

S1

4
Technische gegevens

Hydraulisch schema

De onderstaande afbeelding toont de standaardconfiguratie van de Solar
Plus.
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S2

S1

xx

12

13

S1

3x collectoren verticaal

1
A

A

R2

AB

S4
Aans/uit optie

B

R

S100957
Elektro+
SCU-02

S

Bv

KW

Aan/uit
kamerthermostaat

<30°C

iSense regelaar of
eTwist regelaar

<30°C

<40°C

Legenda:
S1: Collector sensor
S2: Boilersensor onder
S3: boilersensor
S4: ∆Tsensor (Op regelaar DT3E 6K wijzigen in ......K
R2: (optie) 3-wegklep S101378 (klemmen 15 op 2, 16 op 6, 20 op 3)
Bv: Buitenvoeler
1: Zonneboiler aansluitset art. nr. S100955
12: Solar aanvoer
13: Solar retour
XX: Solar SolPlus regelaar
S: Inlaat combinatie
A: Aanvoer (Calenta)
R: Retour (Calenta)
KW: Sanitair koud water

4
Technische gegevens

De onderstaande afbeelding toont de standaardconfiguratie van de Solar
Plus.
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5.1

Installatie

Installatie
Voorbereiding van de locatie
Zorg dat de installatielocatie aan de volgende eisen voldoet:
•
•
•
•

De installatielocatie kan het gewicht van het toestel met gevulde tank
dragen.
De installatielocatie is beschermd tegen bevriezing.
De installatielocatie heeft een vlakke vloer.
Installeer het toestel zo centraal mogelijk ten opzichte van de
distributiepunten om warmteverlies via de leidingen te voorkomen.

Wij adviseren het toestel met DB200 collectoren als volgt te installeren:
•
•

5.2

type 390: twee, drie of vier DB200 collectoren.
type 690: vier of vijf DB200 collectoren.

Mechanische installatie van de Solar Plus 390
5.2.1

De Solar Plus 390 uitpakken

A

De Solar Plus 390 is vooraf geassembleerd. Het geheel is voorzien van
wielen (A), zodat u het toestel gemakkelijk kunt transporteren en
verplaatsen.

5.2.2

Een aftapkraan op de opslagtank plaatsen

Voordat u begint
Procedure
1.

644028 - 001 -

Plaats een aftapkraan op de achterzijde van de opslagtank.
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5.2.3

Het solar expansievat plaatsen

Voordat u begint
Benodigdheden
•
•
•

Solar expansievat
Aansluitset voor het solar expansievat
Geribbelde slang voor het solar expansievat

Procedure

E

D

B

1.

Plaats de beugel (A) met twee bouten (B).

2.

Buig de geribbelde slang (C) in de juiste vorm.

3.

Steek de geribbelde slang (C) door de opening.

4.

Sluit de geribbelde slang (C) op de kraan (D) aan.

5.

Plaats het solar expansievat op de beugel (A).

6.

Sluit de geribbelde slang op het solar expansievat aan.

A

C

5.2.4
1.

30
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Een ketel installeren

Installeer een ketel volgens de lokale voorschriften. Zie Technische
gegevens op pagina 21 voor informatie over de diameters van de
aansluitingen.
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5.2.5

Installatie

De externe aansluitingen tot stand brengen

Voer voor het tot stand brengen van de aansluitingen aan de bovenzijde
van het toestel de volgende stappen uit:

9

A

1.

Sluit de collectoren op de twee leidingen (9) en (10) aan.

2.

Leid indien nodig de kabels door de kabelgoten (A).

10

5.2.6

De sensoren plaatsen

Voordat u begint
Benodigdheden
•

Koperen sensoraansluitingen

Procedure
1.

De sensor S1 plaatsen:
a)
b)
c)
d)

B

Steek de draden van de sensor S1 die van de collectoren af
komen door de kabelgoot (A).
Plaats het aansluitblok (B) als dit nog niet is geplaatst.
Sluit de draden op het aansluitblok (B) aan.
Sluit de draden van de sensor S1 die van de zonneregelaar af
komen op het aansluitblok (B) aan.

A
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2.

Plaats sensor S4 uitsluitend aan bij gebruik van andere
warmtebronnen, zoals pelletkachels:
a)
b)

Verwijder de verpakking van de draden van sensor S4 die van
de zonneregelaar af komen.
Duw de sensor door de opening (A) naast het rode label tot de
sensor de tank raakt.

A

5.2.7

Het expansievat plaatsen

Omdat het volume aan de cv-zijde toeneemt, moet het expansievat naar
verhouding ook groter zijn.
Plaats het expansievat volgens de onderstaande eisen:
•
•
•

Sluit het expansievat zodanig op het systeem aan, dat de aansluiting
geen kraan bevat die kan worden gesloten.
Voer de installatie volgens de relevante technische voorschriften uit.
Plaats de veiligheidskleppen en het expansievat aan de koude zijde
van de opslagtank.

5.2.8

Labels op het toestel aanbrengen

Voordat u begint
Benodigdheden
•

Labels

Procedure
1.

5.3

Breng de labels op het toestel aan.

Mechanische installatie van de Solar Plus 690
5.3.1

De Solar Plus 690 uitpakken

De Solar Plus wordt in drie delen geleverd.
•
•
•

32
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Opslagtank
Isolatie en kappen
Kolom

644028 - 001 -

5

5.3.2

Installatie

Een aftapkraan op de opslagtank plaatsen

Voordat u begint
Procedure
1.

Plaats een aftapkraan op de achterzijde van de opslagtank.

5.3.3

De onderzijde van de opslagtank isoleren

1.

Isoleer de aftapkraan aan de achterzijde van de opslagtank. Neem
hierbij de lokale regels en voorschriften in acht.

2.

Plaats de vloerisolatie (A) in de montagering.

3.

Leg de isolatiestrook (B) rondom de staande ring.

B

A

5.3.4

De opslagtank op de vloer plaatsen

Voordat u begint
Condities
1.
2.

Controleer of de onderzijde van de opslagtank is geïsoleerd.
Ga na of de vloer geschikt is voor het gewicht van de gevulde
opslagtank.

Procedure
1.

Plaats de opslagtank verticaal op de vloer.

2.

Lijn de opslagtank met behulp van een hefboom (A) en een waterpas
(C) uit.

3.

Gebruik indien nodig de waterbestendige wiggen (B) om de
opslagtank waterpas te stellen.

C

A
B

644028 - 001 -

Remeha Solar Plus 390 & 690

33

5

Installatie

5.3.5

De opslagtank isoleren

Voordat u begint
Condities
1.
2.
3.

Controleer of voldoende ruimte rondom de opslagtank aanwezig is
voor de isolatiekappen.
Controleer of de aftapkraan aan de achterzijde van de opslagtank is
geplaatst.
Controleer als geen andere bronnen aan de achterzijde van de
opslagtank worden geïnstalleerd of de zwarte kappen voor de extra
warmtebronnen correct zijn bevestigd.

Benodigdheden
•
•

Isolatiekappen voor de opslagtank
Condensslang

Procedure
1.

Verwijder aan de voorzijde van de opslagtank alle kappen van de
aansluitingen.

2.

Duw de twee isolatiekappen (A) op de aansluitingen op de voor- en
achterzijde van de opslagtank.

3.

Duw aan de achterzijde van de opslagtank de condensslang (B) door
de opening in de isolatiekap (A).

4.

Leid de condensslang naar de voorzijde van het toestel en in de
richting van de condensafvoer van de ketel. Maak indien nodig
gebruik van kabelbinders.

5.

Plaats de kunststof kappen op de isolatiekappen.

A

A
B
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Klik de bevestigingsstrippen van de kunststof kappen aan de drie
zijden van de opslagtank aan elkaar.

Afsluitingsvereisten
1.

Plaats op dit moment nog niet de isolatie aan de bovenzijde van de
opslagtank.

5.3.6

Labels op het toestel aanbrengen

Voordat u begint
Benodigdheden
•

Labels

Procedure
1.

Breng de labels op het toestel aan.

5.3.7

De kranen installeren

Voordat u begint
Benodigdheden
•
•
•

Kolom
Kogelkranen
Afdichtmateriaal

Procedure

A

1.

Installeer de kranen (A) en (B). Gebruik hierbij een O-ring. Let op de
richting van de kranen.

2.

Plaats de gehoekte leidingen (6), (7) en (8). Gebruik hierbij een Oring.

B

6
8
7
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3.

Installeer de kolom (A) met drie schroeven (B).

4.

Verwijder de twee schroeven om de beugel (A) van de zonneregelaar
te openen.

5.

Plaats de twee leidingen (2) en (3) op de tank en het zonnestation.

A
B

A

2

36
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6.

Plaats de leiding (1) op de kraan.

7.

Plaats de leidingen (11), (12) en (13) op de kranen.

Installatie

1

11

13
12

5.3.8
1.

644028 - 001 -

Een ketel installeren

Installeer een ketel volgens de lokale voorschriften. Zie Technische
gegevens op pagina 21 voor informatie over de diameters van de
aansluitingen.
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5.3.9

De externe aansluitingen tot stand brengen

Voer voor het tot stand brengen van de aansluitingen aan de bovenzijde
van het toestel de volgende stappen uit:

9

A

1.

Sluit de collectoren op de twee leidingen (9) en (10) aan.

2.

Leid indien nodig de kabels door de kabelgoten (A).

10

5.3.10 De sensoren plaatsen
Voordat u begint
Benodigdheden
•

Koperen sensoraansluitingen

Procedure
1.

De sensor S1 plaatsen:
a)
b)
c)

B
A

38
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d)

Steek de draden van de sensor S1 die van de collectoren af
komen door de kabelgoot (A).
Plaats het aansluitblok (B) als dit nog niet is geplaatst.
Sluit de draden op het aansluitblok (B) aan. Zet de draden met
de beugel vast.
Sluit de draden van de sensor S1 die van de zonneregelaar af
komen op het aansluitblok (B) aan.
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2.

De sensor S2 plaatsen:
a)
b)

A

3.

Verwijder de verpakking van de draden van sensor S2 die van
de zonneregelaar af komen.
Duw de sensor door de opening (C) naast het gele label tot de
sensor de tank raakt.

De sensor S3 plaatsen:
a)
b)

B

4.

Installatie

Verwijder de verpakking van de draden van sensor S3 die van
de zonneregelaar af komen.
Duw de sensor door de opening (B) naast het blauwe label tot
de sensor de tank raakt.

Plaats sensor S4 uitsluitend aan bij gebruik van andere
warmtebronnen, zoals pelletkachels:
a)
b)

Verwijder de verpakking van de draden van sensor S4 die van
de zonneregelaar af komen.
Duw de sensor door de opening (A) naast het rode label tot de
sensor de tank raakt.

C

5.3.11 De bovenzijde van de opslagtank isoleren

644028 - 001 -

1.

Controleer of de handmatig bediende ontluchter aan de bovenzijde
van de opslagtank goed is gesloten.

2.

Plaats de isolatiekap op de bovenzijde van de tank.

3.

Plaats de bovenkap.
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5.3.12 Het solar expansievat plaatsen
Voordat u begint
Benodigdheden
•
•
•

Solar expansievat
Aansluitset voor het solar expansievat
Geribbelde slang voor het solar expansievat

Procedure

E

D

B

1.

Plaats de beugel (A) met twee bouten (B).

2.

Buig de geribbelde slang (C) in de juiste vorm.

3.

Steek de geribbelde slang (C) door de opening.

4.

Sluit de geribbelde slang (C) op de kraan (D) aan.

5.

Plaats het solar expansievat op de beugel (A).

6.

Sluit de geribbelde slang op het solar expansievat aan.

A

C

5.3.13 Het expansievat plaatsen
Omdat het volume aan de cv-zijde toeneemt, moet het expansievat naar
verhouding ook groter zijn.
Plaats het expansievat volgens de onderstaande eisen:
•
•
•

5.4

Sluit het expansievat zodanig op het systeem aan, dat de aansluiting
geen kraan bevat die kan worden gesloten.
Voer de installatie volgens de relevante technische voorschriften uit.
Plaats de veiligheidskleppen en het expansievat aan de koude zijde
van de opslagtank.

Elektrische installatie
•
•
•

Zie voor de elektrische aansluitingen het elektrische
bedradingsschema in Elektrisch schema op pagina 26.
Zie voor de installatie van de regelthermostaten de documentatie van
het betreffende toestel.
Zie voor de instellingen van de regelthermostaten de volgende
paragrafen:
Zie voor de iSense Instellingen voor de iSense thermostaat en de
Remeha ketel op pagina 50.
Zie voor de eTwist Instellingen voor de eTwist thermostaat en de
Remeha ketel op pagina 51.
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Installatie

Inbedrijfstelling
5.5.1

De tank met water vullen

Voordat u begint
Veiligheid
Let op:
Laat een hiervoor opgeleide installateur het systeem voor de eerste
keer vullen.
Opmerking:
Tijdens het verwarmen van sanitair warmwater kan als gevolg van
uitzetting van het water in de tank water uit de veiligheidsklep of de
veiligheidsunit komen. U kunt dit verschijnsel negeren.
Tip:
Zie voor het vullen van het sanitaire watercircuit de documentatie
van de ketel.
Procedure
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1.

Open de hoofdwaterkraan.

2.

Open een warmwaterkraan.

3.

Open de toevoerkraan voor koud water.

4.

Sluit als water uit de warmwaterkraan loopt de toevoerkraan voor
koud water.

5.

Ontlucht het sanitaire systeem.

6.

Ontlucht de ketel.

7.

Inspecteer de veiligheidsvoorzieningen (in het bijzonder de
veiligheidsklep of de veiligheidsunit) volgens de bij deze onderdelen
geleverde instructies.
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5.5.2

Het primaire circuit van het zonnesysteem voorbereiden

Voordat u begint
Veiligheid
Voorzichtig:
Inspecteer de aansluiting op de zonnecollectoren en de installatie
van de collectorsensor.
Procedure
1.

Open het overstortventiel (A).

2.

Zet de zonneregelaar in de automatische modus.

3.

Verwijder de meters.

4.

Stel de positie van de anti-thermosifon kranen (A) en (B) in op 45°.
Zie Instellingen voor de positie van de anti-thermosifon kraan op
pagina 52.

A

A
B

5.5.3 Het primaire circuit van het zonnesysteem doorspoelen en
een lektest uitvoeren
Voer de onderstaande stappen uit voor het:
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•

Installatie

Doorspoelen van het primaire circuit van het zonnesysteem om vuil,
vaste deeltjes en vloeistofrestanten te verwijderen. De
doorspoelprocedure duurt 10 minuten.
Voer een lektest op de installatie uit. De lektest duurt 10 tot 20
minuten. De testdruk is 3 tot 6 bar (0,3 tot 0,6 MPa).

Voordat u begint
Benodigdheden
•

Mengsel van water en glycol propyleen. Het maximumhoeveelheid
glycol propyleen is 50%.

Veiligheid
Waarschuwing:
Spoel het systeem in de onderstaande situaties niet uit. Opwarming
van de collectoren kan vloeistoflekkage in de vorm van stoom
veroorzaken. Dit kan tot schroei- of brandwonden leiden.
•
•
•

Als de zonnecollectoren warmer zijn dan 100°C (sterke
zonnestraling).
Als kans bestaat op bevriezing (kans op aantasting).
Als kans bestaat op direct zonlicht (dampvorming).

Voorzichtig:
Gebruik om de kans op vorst in de installatie te voorkomen
uitsluitend warmtetransporterende vloeistof om het circuit af te
tappen. Gebruik als wamteoverdrachtsmedium een mengsel van
water en propyleen glycol met maximaal 50% propyleen glycol.
Voorzichtig:
Inspecteer de aansluiting op de zonnecollectoren en de installatie
van de collectorsensor.
Tip:
Zie voor bijzonderheden betreffende de volumetrische verplaatsing
de documentatie van de zonnecollectoren.
Procedure
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1.

Koppel het solar expansievat van de rest van het zonnesysteem af
om te voorkomen dat vuil in het solar expansievat terechtkomt.

2.

Controleer of de vloeistoffenbak onder de afvoerslang is geplaatst.
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A

3.

De positie van de anti-thermosifon kranen instellen:
a)
b)

F
B

C

E

D

c)

Verwijder de meters.
Stel de positie van de anti-thermosifon kranen (F) in op 45°. Zie
Instellingen voor de positie van de anti-thermosifon kraan op
pagina 52.
Stel de positie van de anti-thermosifon kraan (B) in op 90°. Zie
Instellingen voor de positie van de anti-thermosifon kraan op
pagina 52.

4.

Open het overstortventiel (D) maximaal.

5.

Sluit de vulslang van het vulstation op de kraan (A) aan.

6.

Sluit de afvoerslang op de kraan (C) aan en leg het andere uiteinde in
een bak.

7.

Open de vulkraan (A) en de aftapkraan (C).

8.

Start het vulstation. Laat het vulstation werken. Zorg voor voldoende
vloeistof.

9.

Ontlucht het zonnecircuit via de ontluchtingsdop (E) tot de
warmtetransporterende vloeistof geen luchtbellen of vaste deeltjes
meer bevat.

10. Open en sluit de anti-thermosifon kraan (B) langzaam om de
zonnepomp te ontluchten.
11. Sluit de aftapkraan (C).
12. Sluit als de druk een waarde van 5 bar bereikt de vulkraan (A).
13. Stel de positie van de anti-thermosifon kranen (F) en (B) in op 0°. Zie
Instellingen voor de positie van de anti-thermosifon kraan op pagina
52.
14. Verhelp als de druk afneemt eventuele blokkeringsproblemen.
Opmerking: Als het primaire zonnecircuit geen luchtbellen en
vaste deeltjes meer bevat, mag de druk niet afnemen.
15. Test nadat de testtijd is verlopen de veiligheidsklep en laat de druk
oplopen tot de veiligheidsklep open gaat.

Afsluitingsvereisten
1.

Voer nog een lektest uit als het systeem is gevuld en in bedrijf is.
Propyleen glycol lekt zeer snel. De druktesten garanderen niet dat er
geen lekkages aanwezig zijn als het systeem onder druk met
propyleen glycol is gevuld.

5.5.4

Het primaire circuit van het zonnesysteem vullen

Voordat u begint
Benodigdheden
•
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Veiligheid
Waarschuwing:
Vul het systeem in de onderstaande situaties niet. Opwarming van
de collectoren kan vloeistoflekkage in de vorm van stoom
veroorzaken. Dit kan tot schroei- of brandwonden leiden.
•

Als de zonnecollectoren warmer zijn dan 100°C (sterke
zonnestraling).
Als kans bestaat op bevriezing (kans op aantasting).
Als kans bestaat op direct zonlicht (dampvorming).

•
•

Voorzichtig:
Controleer of de sensor S1 en de aansluitingen op de
zonnecollectoren correct tot stand zijn gebracht.
Voorzichtig:
Gebruik geen handbediende pomp voor het vullen van het primaire
circuit van het zonnesysteem. Pomp het gebruiksklare mengsel
direct uit het vulstation.
Procedure
1.

De vuldruk berekenen:
a)

b)
c)
2.

644028 - 001 -

Bereken de voordruk van het solar expansievat volgens de
statische hoogte.
(Voordruk = statische hoogte/10 + 0,3 bar (1,0 + 0,03 MPa)
(0,03 MPa)).
Pas de druk aan de plaatselijke omstandigheden aan.
Voeg om de vuldruk te verkrijgen 5 bar (0,5 MPa) aan de
voordruk toe.

Controleer de aansluiting op de reeks collectoren en de aansluiting
van de collectorsensor.
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A
E

3.

4.
B

5.
C

6.
7.
8.
9.
10.
11.

D

12.
13.
14.
15.
16.

17.

Stel de positie van de anti-thermosifon kraan (E) in op 45°. Zie
Instellingen voor de positie van de anti-thermosifon kraan op pagina
52.
Stel de positie van de anti-thermosifon kraan (B) in op 90°. Zie
Instellingen voor de positie van de anti-thermosifon kraan op pagina
52.
Open het overstortventiel (D) maximaal.
Sluit de vulslang van het vulstation op de kraan (A) aan.
Sluit de afvoerslang op de kraan (C) aan.
Open de vulkraan (A) en de aftapkraan (C).
Start het vulstation.
Sluit de aftapkraan (C).
Sluit als het primaire zonnecircuit een drukwaarde van 5 bar (0,5
MPa) bereikt de vulkraan (A).
Stop het vulstation.
Stel met de aftapkraan (C) de druk van het zonnecircuit in op 2 tot 3
bar (0,2 tot 0,3 MPa).
Sluit de aftapkraan (C) en de vulkraan (A).
Koppel het vulstation af.
Stel de positie van de anti-thermosifon kranen (E) en (B) in op 0°. Zie
Instellingen voor de positie van de anti-thermosifon kraan op pagina
52.
Plaats de bijgeleverde doppen op de vulkraan (A) en de aftapkraan
(C).

5.5.5

Het systeem ontluchten

Voordat u begint
Veiligheid
Waarschuwing:
Voorkom letsel en schroei- en brandwonden. De vloeistof kan uit
de ontluchtingskraan spuiten.
Tabel 1: De vloeistofcirculatiesnelheid van het primaire zonnecircuit berekenen
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Diameter van de leiding

Debiet (0,3 m/s)

Buitendiameter

Binnendiameter

l/uur

l/min.

15

13

143

2,4

18

16

217

3,6
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Diameter van de leiding

Debiet (0,3 m/s)

Buitendiameter

Binnendiameter

l/uur

l/min.

22

20

339

5,7
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Procedure
1.

Controleer of de minimumvloeistofcirculatiesnelheid van het primaire
zonnecircuit ≥0,3 m/s is.
Zie de bovenstaande tabel voor het berekenen van de
vloeistofcirculatiesnelheid.

2.

Start de circulatiepomp.
De luchtbellen gaan naar de ontluchtingskraan.

3.

Ontlucht het systeem met de ontluchtingsdop tot de vloeistof geen
luchtbellen of vaste deeltjes meer bevat.

4.

Stop de circulatiepomp.

5.

Ontlucht het systeem met de ontluchtingsdop tot de vloeistof geen
luchtbellen of vaste deeltjes meer bevat.

6.

Herhaal deze procedure tot de manometer geen drukvariaties meer
aangeeft bij het inschakelen of uitschakelen van de pomp.
Opmerking:
De naald van de manometer kan bewegen als gevolg van het
moduleren van de circulatiepomp.

7.

Repareer de lekkages als de druk constant blijft afnemen. Voeg
warmtetransporterende vloeistof toe.

8.

Voer deze procedure nogmaals uit nadat het toestel enkele dagen in
bij een hoge bedrijfstemperatuur heeft gewerkt.

9.

Herhaal als de installatie in de winter plaatsvindt deze procedure in
de zomer.

5.5.6
1.

Het centrale verwarmingscircuit vullen

Vul het centrale verwarmingscircuit met water.
Tip:
Zie voor aanvullende informatie de documentatie van de ketel.

5.5.7

De debietwaarde in de zonneregelaar instellen

1.

Stel het systeem op werking op maximale bedrijfssnelheid in.

2.

Lees de debietwaarde van de debietmeter af.

3.

Zet op de zonneregelaar de parameter VMAX op de gemeten
waarde.
Tip:
Zie voor aanvullende informatie de documentatie van de
zonneregelaar.
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5.6

De kappen plaatsen
1.

Sluit de beugel (A) van de zonneregelaar met twee schroeven.

2.

Plaats de zijkappen (A) en (B).

A

De kappen hebben klikaansluitingen.

A

B

3.

Plaats de onderste kap (A).
De kap heeft klikaansluitingen.

A
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4.

Plaats de kap van de zonneregelaar (A) op de scharnieren (B).

5.

Plaats de bovenkappen (A) en (B).

B

A

B

A
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6.1

Instellingen voor de iSense thermostaat en de Remeha ketel
Tip:
Zie voor aanvullende informatie de documentatie van de iSense
thermostaat.
Voor de juiste werking van de installatie adviseren wij enige parameters
van de Remeha ketel en de iSense thermostaat te wijzigen. U kunt de
parameters van zowel de ketel als de thermostaat op de iSense
thermostaat wijzigen.
Belangrijk:
De verwarmingstemperatuur is afhankelijk van uw systeem. Wij
adviseren u de temperatuur zo laag mogelijk in te stellen voor
optimale efficiëntie van het hybride systeem en verlaging van de
verwarmingskosten.
Tabel 2: Aanbevolen temperatuurinstellingen voor de ketel (het bedieningspaneel van de Remeha ketel bevat een knop voor de temperatuur
van het warmwater en de cv).
Instelling

Waarde

Warmwatertemperatuur

≥60°C

Verwarmingstemperatuur bij vloerver< 40°C
warming
Verwarmingstemperatuur bij radiatoren

< 55°C

Tabel 3: Instellingen op de iSense voor de Remeha Tzerra Plus and Calenta ketels
Instelling

Waarde

Pompbesturing

Aan

Vermogensregeling

Uit

Verwarmingssnelheid

Langzaam

Koelsnelheid

Snel

Maximum voorverwarmingstijd

240

Minimum cv-temperatuur

10

Maximum cv-temperatuur

60

Tabel 4: Instellingen op de iSense voor Remeha Tzerra Plus ketels
Instelling

Waarde

Parameter P39 (tijdsduur voor demper)

12

Parameter P28 (afstelling van het
toerental van de pomp; minimumtoe- 4
rental van de pomp)
Parameter P5 (looptijd van de pomp) 10
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Tabel 5: Instellingen op de iSense voor Remeha Calenta ketels
Instelling

Waarde

Parameter P7 (looptijd van de pomp) 10
Parameter P28 (afstelling van het
toerental van de pomp; minimumtoe- 4
rental van de pomp)
Parameter P38 (vrije wachttijd)

6.2

12

Instellingen voor de eTwist thermostaat en de Remeha ketel
Tip:
Zie voor aanvullende informatie de documentatie van de eTwist
thermostaat.
Voor de juiste werking van de installatie adviseren wij enige parameters
van de Remeha ketel en de eTwist thermostaat te wijzigen. U kunt de
parameters van zowel de ketel als de thermostaat op de eTwist
thermostaat wijzigen.
Belangrijk:
De verwarmingstemperatuur is afhankelijk van uw systeem. Wij
adviseren u de temperatuur zo laag mogelijk in te stellen voor
optimale efficiëntie van het hybride systeem en verlaging van de
verwarmingskosten.
Tabel 6: Aanbevolen temperatuursinstellingen voor de ketel (het bedieningspaneel van de Remeha ketel bevat een knop voor de temperatuur
van het warmwater en de cv).
Instelling

Waarde

Warmwatertemperatuur

≥60°C

Verwarmingstemperatuur bij vloerver< 40°C
warming
Verwarmingstemperatuur bij radiatoren

< 55°C

Tabel 7: Instellingen op de eTwist voor Remeha Tzerra Plus en Calenta
ketels
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Instelling

Waarde

Pompbesturing

Aan

Vermogensregeling

Aan

Verwarmingssnelheid

0 of 1 (langzaam)

Koelsnelheid

4 (snel)

Maximum voorverwarmingstijd

180

Minimum cv-temperatuur

10

Maximum cv-temperatuur

60
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Tabel 8: Instellingen op de eTwist voor de Remeha Tzerra Plus ketels
Instelling

Waarde

Parameter P39 (tijdsduur voor demper)

12

Parameter P28 (afstelling van het
toerental van de pomp; minimumtoe- 4
rental van de pomp)
Parameter P5 (looptijd van de pomp) 10
Tabel 9: Instellingen op de eTwist voor de Remeha Calenta ketels
Instelling

Waarde

Parameter P7 (looptijd van de pomp) 10
Parameter P28 (afstelling van het
toerental van de pomp; minimumtoe- 4
rental van de pomp)
Parameter P38 (vrije wachttijd)

6.3

12

Instellingen voor de positie van de anti-thermosifon kraan

0°

45°

Positie [graden]

Beschrijving

90°

De terugslagklep is in werking. De stroom loopt uitsluitend in de stroomrichting.
0

45
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Zet voordat u het systeem in werking stelt de kraan in
deze positie. Controleer vervolgens de circulatie op de
debietmeter.
De kraan staat maximaal open. Stroming is in twee richtingen mogelijk. Zet voordat u het systeem gaat vullen of
doorspoelen de kraan in deze positie.
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Positie [graden]

Beschrijving

90

De kraan is gesloten. De circulatie is geblokkeerd.
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7.1

De kraan van de veiligheidsgroep bedienen
Bedien de kraan op de veiligheidsgroep op de SWW-invoer minimaal
eenmaal per maand om te controleren of de kraan naar behoren werkt en
om de druk af te laten.
Voorzichtig:
Als u deze instructies niet opvolgt, kan de SWW-unit beschadigd
raken en komt de garantie te vervallen.

7.2

De buitenoppervlakken van het toestel reinigen
1.

7.3

Reinig de buitenoppervlakken van het toestel met een vochtige doek
en een mild reinigingsmiddel.

Onderhoud van het zonnecircuit
7.3.1

Onderhoudswerkzaamheden betreffende het zonnecircuit

Voordat u begint
Veiligheid
Voorzichtig:
Gebruik dezelfde vloeistof als bij het vullen. Meng geen
verschillende soorten vloeistof met elkaar.
Procedure
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1.

Controleer het peil van de warmteoverdrachtvloeistof in het
zonnecircuit. Voeg indien nodig warmteoverdrachtvloeistof toe.

2.

Controleer de bescherming tegen bevriezing.

3.

Controleer de druk in het systeem en in het expansievat.

4.

Controleer alle aansluitingen en pakkingen op lekkages.

5.

Controleer of de installatie naar behoren werkt.
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7.3.2 Warmteoverdrachtsvloeistof aan het primaire circuit van
het zonnesysteem toevoegen
Bij het bedienen van de veiligheidsklep laat de veiligheidsklep een
hoeveelheid warmteoverdrachtsvloeistof in de glycolbak lopen.

Voordat u begint
Veiligheid
Voorzichtig:
Controleer of sensor S1 correct is geplaatst. Maak geen gebruik
van een vulpomp.
Procedure

7.4

1.

Vul het primaire circuit van het zonnesysteem. Zie Het primaire circuit
van het zonnesysteem vullen op pagina 44.

2.

Controleer of de vuldruk 0,5 bar (0,05 MPa) hoger is dan de
inlaatdruk van het expansievat.

3.

Inspecteer nadat het systeem een aantal uren op de bedrijfsdruk
heeft gewerkt alle aansluitingen en pakkingen op lekkages.

Onderhoudslogboek
Contactgegevens

Onderhoudsbeurt

Eigenaar
Straat
Postcode
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mail

Onderhoudsbedrijf
Straat
Postcode
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mail

644028 - 001 -
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Naam van de monteur

Installatiegegevens
Type installatie
Zonnecollectoren
Oppervlakte van de zonnecollectoren
Ketel
Zonnestation

Onderhoudscontroles
Bedrijfsdruk van de installatie (bar)
pH-waarde
Voordruk van het solar expansievat
(bar)
Bescherming tegen bevriezing (°C)

Inspectie van de zonnecollector

Controle op lekkages:

Visuele controle:

Inspectie van de leidingen

Controle op lekkages:

Visuele controle:

Inspectie van het zonnestation

Controle op lekkages:

Visuele controle:

Inspectie van de SWW-unit

Controle op lekkages:

Visuele controle:

Inspectie van de zonneregelaar

Functionele controle:

Inspectie van de thermostatische
mengkraan

Temperatuur van de collectoren

KOL: _____________________°C

Temperatuur van de ketel

TSP: _____________________°C

Temperatuur

DTS: _____________________°C

Warmte

KHh: _____________________kW

Instelling op ____________°C

Inspectie op algemene kalkaanslag: Acceptabele status:

Ontkalken:

Voer een functionele controle uit

Status OK:

Vervang:

Inspectie van de kabels

Status OK:

Vervang:

Inspectie van de veiligheidsklep en
de aansluitingen hiervan

Status OK:

Vervang:

Inspectie van de verwarmingsweerStatus OK:
stand

Vervang:
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Inspectie van de thermische isolatie Status OK:

Onderhoud

Vervang:

Installatie geheel gecontroleerd
De installatie is in een perfecte staat:
De installatie bevat de volgende defecten:
Defect:
Defect:
Defect:
Defect:
Defect:
Defect:
Defect:
Defect:
Defect:
Defect:
Defect:
Defect:
Defect:

Handtekeningen
Datum:
Plaats:
Handtekening van de eigenaar:
Handtekening van de monteur:
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8.1

Reserveonderdelen voor de Solar Plus 390 en 690

6007
6006

6009
6009

6010

6022
6015

6028
6022

6017

6064
6011

6016
6077
6020
6021
6027

6055

6079

6063
6056
6063

6081
6012

6025
6026
6029
6018
6030
6023

6078
6024
6076
6019
6013

6047

6011

6061
6043
6057

6014
6058

6044

6057
6040
6041

6039

6070

6054

6061

6036

6062

6051
6061
6061

6054
6053
6060

6046
6045
6054

6062

6037
6038

6054

329886-01 Speicher 329326 C 390 mit Anbaumodul 329434 SOLAR PLUS C 390_690

6061

AD-0801146-01

Artikelnummer

Beschrijving

Onderdeelnummer

7669163

Leiding retour D=22mm C690

6006

7669166

Leiding aanvoer D=22mm C690

6007

7669427

Leiding D=18mm SOL-C390/690

6009

7669169

Leiding D=18mm ketel-HP

6010

7669170

Leiding D=15mm 64x350mm

6011

7669175

Leiding retour D=22mm ketel-HP

6012
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Artikelnummer

Beschrijving

Onderdeelnummer

7669192

Leiding aanvoer D=18mm

6013

7669195

Leiding retour D=18mm

6014

7623967

Kraan DN15 Thermo

6015

7631849

Kraan retour DN15

6016

7604916

Thermometer 50mm 0-120 C Rood

6017

7604915

Thermometer 50mm 0-120 C Blauw

6018

300028532

Manometer 0-6 bar D=50mm

6019

300020290

Veiligheidsklep 6 bar

6020

300026337

Verdeelstuk DN20

6021

97930827

Driedelige koppeling, extern/intern 3/4" - D18

6022

300028531

Elleboogstuk 3/8"

6023

300026343

Kraan 1/2"

6024

300004141

Ontluchtingsdop 3/8"

6025

300028537

Ontluchter 3/4" 226mm

6026

300010041

Pakking 30 x 21 x 2 mm

6027

300019551

Bevestigingsklem

6028

7630993

Pomp Yonos Para ST15/7

6029

300028541

Debietmeter 3/4" 0,5-15 l/min

6030

300026343

Kraan 1/2"

6030

300028535

Montageplaat

6035

7636814

Frontmantel boven

6036

7636813

Frontmantel onder

6037

7636797

Kap

6038

7636792

Montageplaat Remacal

6039

7636788

Montageplaat links

6040

7636789

Montageplaat rechts

6041

7636811

Mantel links

6043

7669158

Mantel rechts

6044

7636819

Stelschroef M6 x 25

6045

7636791

Bodemplaat

6046

7669161

Frame

6047

7669160

Sol Plus regelaar

6051

S14254

Plaatschroef 4,2 x 9,5 (20 st.)

6053

95770149

Schroef 3,9 x 13

6054

95770148

Schroef 3,9 x 13

6055

95770695

Schroef CBL 3,9-19 C ZN

6056

110351

Schroef CHC M6x16 8,8 ZN8

6057

95740611

Schroef M4 x 6

6058

7636820

Afstandhouder klikslot

6059

7636793

Tule

6060
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Reserveonderdelen

Artikelnummer

Beschrijving

Onderdeelnummer

S43798

Deursnapper intern (10 st.)

6061

S43799

Deursnapper extern (10 st.)

6062

7669186

Kap

6070

7669173

Leiding D=22mm 73x350mm

6076

7669424

Kraan 3/4"x1"

6077

7669169

Leiding D=18mm ketel-HP

6078

7669422

Leiding D=22mm aanvoer HP SOL

6079

7669176

Kraan 1"x1"

6081

7669180

Extra onderdelenset Solar Plus

7636796

Weerstand 10 kOhm

7669156

Isolatie Flowcon DN20

7669157

Slang 3/4" L=1100mm

300019281

Blik Glycol 2,5 l.

S100238

Condensopvanger

7669428

Mantelisolatie C390

7669429

Mantelisolatie C690

7669431

Kogelkraan 1/2"

7669430

Ontluchter 1/2"

7669180

Extra onderdelenset Solar Plus

7636817

Kabelontlasting - 5

7636818

Kabelontlasting - 3

S62709

Afdichting voor frontmantel (20 m)

S100419

Handgreep mantelpaneel

40104

Sierstrip gas 3C

35156

Kabelbinder Barlok

7636786

Leidingklem D15

7636815

Slang LW19 L=2000mm

S103260

Bout M 8 X 20 (10 st.)

7636785

Klem M25

110351

Schroef CHC M6x16 8,8 ZN8

0284274

Pakking 24x15x2

100005661

Temperatuursensor SWW 5M Ntc 12K

100000030

SENSOR SWW EN TAS AD212
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9 Bijlage: Informatie over het ecodesign en de richtlijnen voor toekenning van
het energielabel
9.1

Richtlijn voor ecodesign
Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Richtlijn 2009/125/EG
betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van
eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten.

9.2

9.3

Technische gegevens - warmwater opslagtank
200SE-2S

300SE-2S

Opslagvolume

22 l

300 l

Verlies in stand-by

75 W

92 W

Circulatiepomp
Opmerking:
De maatstaf voor de meest efficiënte circulators is EEI ≤ 0,20.

9.4

Het toestel afvoeren en recyclen
Voordat u begint
Veiligheid
Voorzichtig:
Ga voorzichtig te werk. Laat het verwijderen en afvoeren van de
sanitaire warmwatertank volgens de lokale en nationale
voorschriften over aan een erkende elektricien.
Procedure
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1.

Koppel de voeding van de sanitaire warmwaterverwarmer af.

2.

Koppel de kabels van de elektrische onderdelen af.

3.

Sluit de toevoerkraan voor sanitair water.

4.

Tap de installatie af.

5.

Koppel alle op de uitlaat van de sanitaire warmwaterverwarmer
aangesloten wateraansluitingen af.

6.

Verwijder en recycle de sanitaire warmwatertank volgens de lokale
en nationale voorschriften.
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