
VIESMANNMontagehandleiding
voor de vakman

Vitosol-F
type SV en SH
Platte collector voor platte daken en vrijstaande montage

VITOSOL-F

5589 862 NL 5/2007 Na montage deze handleiding recyclen!



Volg deze veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op ter voorkoming van
lichamelijk letsel en materiële schade.

Toelichting bij veiligheidsvoor-
schriften

! Opgelet
Dit teken waarschuwt voor
materiële schade en schade
aan het milieu.

Opmerking
Gegevens met het woord "Opmer-
king" bevatten aanvullende informa-
tie.

Doelgroep

Deze handleiding is alleen bedoeld
voor erkende installateurs.
& Werkzaamheden aan gasinstalla-
ties mogen alleen door bevoegde
installateurs worden uitgevoerd

& Elektrische werkzaamheden mogen
alleen door bevoegde elektromon-
teurs worden uitgevoerd.

Voorschriften

Let bij de werkzaamheden op
& de wettelijke voorschriften inzake
ongevalpreventie,

& de wettelijke voorschriften inzake
de milieubescherming,

& de bepalingen inzake de ongeval-
lenverzekering.

& NEN voorschriften, het Bouwbesluit,
werkblad VEWIN (nr.4.4B sept'93),
eventuele lokale voorschriften.

Werkzaamheden aan de installatie

& Haal de stekker uit de wandcontact-
doos.

& Installatie beveiligen tegen opnieuw
inschakelen.

& Bij gas als brandstof de gastoevoer
afsluiten en beveiligen tegen onver-
hoeds openen.

Veiligheidsvoorschriften
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Equipotentiaalverbinding en bliksembeveiliging van de
solarinstallatie

Het buizensysteem van het solarcir-
cuit moet in het onderste deel van het
gebouw elektrisch geleidend worden
aangesloten conform de NEN-voor-
schriften.

De aansluiting van de collectorinstal-
latie op een bestaande of nieuwe blik-
sembeveiligingsinstallatie of het
maken van een plaatselijke equipo-
tentiaalverbinding mag alleen door
bevoegde vakmensen en met inacht-
neming van de plaatselijke omstan-
digheden worden uitgevoerd.

Montagevoorbereiding
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Type a mm b mm
SV 1620 1795
SH 722 897

1 Montagesteun
2 Voetsteun
3 Stelsteun onder
4 Stelsteun boven (2-delig)
5 Ring 7 8,4 mm

6 Zeskantmoer M8
7 Zeskantschroef M8 x 20
8 Montagerails (alleen bij daken

met grindlaag)
9 Bevestigingsplaat
qP Klemblokje
qQ Verbindingsplaat
qW Verbindingssteun

Overzicht van de componenten
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Toebehoren voor een collectorveld
qE Verbindingsbuis
qR Profielklem
Aansluitset bestaande uit:
qR Profielklem
qT Aansluitbuis
qZ Afsluitstop
qU Klemringkoppeling

(hoek) 7 22 mm, 90°
qI Bus

Toebehoren voor een solarinstalla-
tie
qO Bus
qO Klemringkoppeling

(T-stuk), 7 22 mm
wP Dompelhuls
wQ Geschroefde trekontlasting
wW Isolatie

Afstand z collectorrij bepalen

Bij montage van meerdere collectoren achter elkaar afstand z aanhouden.

Voorbeeld:
Type SV
Würzburg, ligt ongeveer op de 50e breedtegraad.

Overzicht van de componenten (vervolg)
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1. Hoek β van de stand van de zon
bepalen.
Deze moet zo worden gekozen dat
op 21.12 het zonlicht 's middags
zonder schaduw op de collectoren
kan vallen.
In Duitsland ligt deze hoek afhan-
kelijk van de breedtegraad tussen
12° (Flensburg) en 20° (Freiburg).
Hoek van de zon:
90° − 23,5° − breedtegraad
(23,5° geldt als constante)
90° − 23,5° − 50° = 16,5°

2. Maat z berekenen:
h = 2380 mm
α = 45°
β = 16,5°

z Afstand collectorrijen
h Collectorhoogte

α Collectorhoek
β Hoek van de zon

Afstand z collectorrij bepalen (vervolg)
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1. Onderste stelsteun op voetsteun
schroeven.

2. Bovenste en onderste stelsteun
volgens de gewenste hoek vast-
schroeven.

Vrijstaande montage op onderconstructie

1. Max. optredende belasting en
afstand tot de dakrand voor
onderbouw volgens voorschriften.

2. Onderbouw rechthoekig en hori-
zontaal met de installatietrichting
van de collectoren monteren.

Collectorsteunen monteren, hoek instellen
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Type x mm y mm
SV 595 481
SH 1920 481

3. Voetsteunen (als boorsjabloon
gebruiken) op onderconstructie
schroeven.

Vrijstaande montage op onderconstructie (vervolg)
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4. Op alle montagesteunen bene-
den bevestigingsplaten schroe-
ven, schroeven nog niet
vasttrekken.

5. Tussen 2e en 3e montagesteun,
4e en 5e enz. op de bevestigings-
platen verbindingsplaat schroe-
ven.
Alle schroeven vasttrekken.

6. Voor elke 1 tot 6 collectoren naast
elkaar twee verbindingssteunen
diagonaal op de stelsteunen
schroeven.

7. In verbindingssteunen boorgaten
van 7 8,5 mm aanbrengen en
steunen op elkaar vastschroeven.

8. Eerste collector in bevestigings-
platen zetten en tot de afstandsaf-
kanting van de verbindingsplaat
aanschuiven.
Bij montage van een collector de
afstand bepalen.

Opmerking
Bij de eerste en laatste collector
moet de zijde met het typeplaatje
naar buiten liggen.
Bij slechts één collector buizen
tegenover de zijde met het type-
plaatje aanbrengen.

9. Opmerking
Verbindingsbuizen mogen geen
beschadigingen vertonen.
Alle steekverbindingen (O-ring-
afdichting) op de collectoren uit-
sluitend met het in de aansluitset
bijgevoegde speciale smeervet
invetten.

Verbindingsbuizen tot de aanslag
in de collectoraansluitingen aan-
brengen.

10. De volgende collector voorzichtig
tot de afstandsafkanting schui-
ven, verbindingsbuizen tot de
aanslag aanbrengen.

11. Op alle montagesteunen boven
klemblokjes in collectorrand klik-
ken.

12. Tussen 2e en 3e montagesteun,
4e en 5e enz. op de klemblokjes
verbindingsplaat 180° gedraaid
op de onderste schroeven.

13. Alle schroeven vasttrekken.

Vrijstaande montage op onderconstructie (vervolg)
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A Collectoraansluiting B Afstandsafkanting
C Typeplaatje

Vrijstaande montage op onderconstructie (vervolg)
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1. Max. optredende belasting en
afstand tot de dakrand voor
onderbouw volgens voorschriften.

2. Installatieplaatsen vrijmaken van
grind e.d., plaatsen van bescher-
mende bouwmatten voorzien en
daarop betonplaten leggen.

Type x mm y mm
SV 595 481
SH 1920 481

3. Voetsteunen (als boorsjabloon
gebruiken) op betonplaten
schroeven.

Vrijstaande montage met inleggewichten
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4. Op alle montagesteunen bene-
den bevestigingsplaten schroe-
ven, schroeven nog niet
vasttrekken.

5. Tussen 2e en 3e montagesteun,
4e en 5e enz. op de bevestigings-
platen verbindingsplaat schroe-
ven.
Alle schroeven vasttrekken.

6. Steunrails tussen de voetsteunen
schroeven.

Opmerking
De voorste steunrails kunnen bij
een hoek van 25 tot 30°in het mid-
den worden vastgeschroefd.

7. Gewichten erop resp. erin leggen
(zie tabellen op pagina 16).

8. Voor elke 1 tot 6 collectoren naast
elkaar twee verbindingssteunen
diagonaal op de stelsteunen
schroeven.

Vrijstaande montage met inleggewichten (vervolg)
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A Inleggewicht

9. In verbindingssteunen boorgaten
van 7 8,5 mm aanbrengen en
steunen op elkaar vastschroeven.

Vrijstaande montage met inleggewichten (vervolg)
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A Collectoraansluiting B Afstandsafkanting
C Typeplaatje

Vrijstaande montage met inleggewichten (vervolg)
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10. Eerste collector in bevestigings-
platen zetten en tot de afstandsaf-
kanting van de verbindingsplaat
aanschuiven.
Bij montage van een collector de
afstand bepalen.

Opmerking
Bij de eerste en laatste collector
moet de zijde met het typeplaatje
naar buiten liggen.
Bij slechts één collector buizen
tegenover de zijde met het type-
plaatje aanbrengen.

11. Opmerking
Verbindingsbuizen mogen geen
beschadigingen vertonen.
Alle steekverbindingen (O-ring-
afdichting) op de collectoren uit-
sluitend met het in de aansluitset
bijgevoegde speciale smeervet
invetten.

Verbindingsbuizen tot de aanslag
in de collectoraansluitingen aan-
brengen.

12. De volgende collector voorzichtig
tot de afstandsafkanting schui-
ven, verbindingsbuizen tot de
aanslag aanbrengen.

13. Op alle montagesteunen boven
klemblokjes in collectorrand klik-
ken.

14. Tussen 2e en 3e montagesteun,
4e en 5e enz. op de klemblokjes
verbindingsplaat 180° gedraaid
op de onderste schroeven.

15. Alle schroeven vasttrekken.

Type SV (berekeningen volgens DIN 1055-4 8/1986 en DIN 1055-5 6/1975)
Beveiligen tegen glijden Beveiligen tegen lichten

Montagehoogte
boven terrein

m <8 8–20 20–100 <8 8–20 20–100

Aanbev. ver-
zwaring bij 25°

kg 315 554 793 144 304 465

Aanbev. ver-
zwaring bij 45°

kg 508 842 1213 128 224 346

Type SV (berekeningen volgens DIN 1055-4 8/1986 en DIN 1055-5 6/1975)
Beveiligen tegen glijden Beveiligen tegen lichten

Montagehoogte
boven terrein

m <8 8–20 20–100 <8 8–20 20–100

Vrijstaande montage met inleggewichten (vervolg)
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Beveiligen tegen glijden Beveiligen tegen lichten
Aanbev. ver-
zwaring bij 25°

kg 323 561 800 155 315 476

Aanbev. ver-
zwaring bij 45°

kg 492 845 1198 132 254 375

Aansluitset en collectortemperatuursensor monteren

Bij montage van de klemringkoppeling
opletten:
& Alle buiseinden moeten haaks en
zonder bramen zijn.

& Wartelmoer en klemring op buis
schuiven en op de schroefdraad
een beetje olie aanbrengen.

& Buis tot de aanslag in de klemring-
koppeling schuiven.

& Wartelmoer eerst met de hand aan-
trekken, daarna met een steeksleu-
tel ¾-slag vasttrekken.

Op klemringkoppelingen geen uitge-
gloeide koperbuizen gebruiken.

Vrijstaande montage met inleggewichten (vervolg)
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A Aanvoeraansluiting
B Retouraansluiting

C Optulping
D Typeplaatje

1. Afsluitstop tot de aanslag erin ste-
ken en met profielklemmen borgen.

2. Aansluitbuizen tot de aanslag erin
steken en met profielklemmen bor-
gen.

3. IJzer op retouraansluiting monte-
ren.

4. T-stuk op aanvoeraansluiting mon-
teren.

Aansluitset en collectortemperatuursensor . . . (vervolg)
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5. Dompelhuls in T-stuk schroeven;
op het T-stuk tegenhouden

6. Geschroefde trekontlasting in dom-
pelhuls schroeven.

7. Collectortemperatuursensor tot de
aanslag in de dompelhuls schuiven
en met geschroefde trekontlasting
borgen.

8. In leidingen van het solarcircuit
bussen plaatsen.
Verbinding tussen collectorveld en
buizen van het solarcircuit maken.

9. Isolatie aanbrengen en aan de snij-
kanten verlijmen.

Installatie

! Opgelet
Ondeskundige installatie kan schade aan de collectoren veroorzaken.
Voor de installatie rood messing fittingen, messing fittingen en koperen
buis gebruiken.
Hennep uitsluitend in combinatie met druk- en temperatuurbestendig
afdichtingsmiddel (bijv. Viskotex-solarpasta van de firma Locher, CH-
9450 Altstätten) gebruiken.
Collectoren niet betreden!
In de buurt van de collector en aan de collector niet solderen!

1. Leidingen zo leggen dat een volle-
dige ontluchting wordt gegaran-
deerd. Op het hoogste punt van het
systeem min. een ontluchter met
afsluitinrichting installeren. Op een
toegankelijke plaats een luchtaf-
scheider in de leidingen monteren
(zie volgende afbeelding).

2. Installatie volgens EN 12975 met
expansievat, veiligheidsklep en cir-
culatiepomp uitrusten.

3. Het expansievat moet met isolatie
worden geplaatst. Membranen en
afdichtingen van het expansievat
en de veiligheidsklep moeten voor
het warmtedragende medium
geschikt zijn.

Berekening van de voordruk
zie servicehandleiding
”Vitosol”.

4. Bij werking zonder Solar-Divicon
uitsluitend veiligheidskleppen
gebruiken die voor 120°C en max.
6 bar zijn ontworpen en het ken-
merk ”S” (solar) als onderdeeliden-
tificatie hebben.

Aansluitset en collectortemperatuursensor . . . (vervolg)
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5. Verbindingen druk- en tempera-
tuurbestendig uitvoeren (max. stil-
standstemperatuur van de collector
in acht nemen).

A Collector
B Solar-Divicon
C Opvangbak
D Expansievat
E Voorschakelvat
F Afsluitkraan
G Vulkraan

H Handmatige solar-bijvulpomp
K Vulappendage (F, G, L)
L Aftap
M Luchtafscheider
N Warmwaterboiler
O Solarregeling
P Ontluchter

Installatie (vervolg)
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Servicehandleiding ”Vitosol-F”.

Inbedrijfstelling en inregeling
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Viessmann Nederland B.V.
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d IJssel
Tel. : 010-458 44 44
Fax : 010-458 70 72
e-mail : info@viessmann.nl
www.viessmann.com


