


34/35

thermische zonnesystemen met krachtige 
componenten langere tijd bedrijfszeker en 
zeer efficiënt te gebruiken zijn.

Dit hoofdstuk is aan de componenten van 
thermische zonnesystemen gewijd. Zowel de 
technische details alsmede hoe een en ander 
functioneert, wordt toegelicht.
Daarbij wordt duidelijk, hoe een goede collec-
tor zich onderscheidt, hoe men een geschikte 
boiler dimensioneert  en waar op gelet moet 
worden bij het ontwerp en de installatie van 
de componenten in het primaire circuit. 
De hier beschreven informatie toont aan, dat 
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B Componenten

Goede kennis van de opbouw en werking van essentiële componenten van  thermische 
zonnesystemen zijn een belangrijke  voorwaarde om efficiënte systemen te kunnen ont-
werpen en installeren.



B.1 Collectoren

De technologische ontwikkeling van de col-
lectoren is verregaand uitgediept. Aan het ba-
sisprincipe van de apparaten zijn de komende 
jaren geen veranderingen te verwachten. 
Optimalisatie zit slechts nog in de details, 
zoals bijvoorbeeld de gebruikte materialen. 
Het zwaartepunt op het gebied van onderzoek 
en ontwikkeling ligt derhalve momenteel bij 
systeemintegratie en nieuwe vormen van zon-
thermische toepassingen.

In dit hoofdstuk gaat het om de basisprincipes 
van de collectortechniek. Hier worden zowel 
de verschillen tussen de vlakkeplaat- en de 
vacuümbuiscollectoren alsook hun werking 
onder verschillende gebruiksomstandigheden 
toegelicht.

De typisch onderscheidende kenmerken 
van de collectoren zijn de constructie van de 
absorbers en hun isolatie t.o.v. de omgeving  
Het fysieke proces – omvorming van licht in 
bruikbare warmte – is echter bij alle collecto-
ren gelijk: op de absorber wordt lichtenergie in 
warmte-energie omgevormd.

De speciale  toepassing van geconcentreerde 
zonnesystemen die gebruik maken van re-
flectie en/of bundeling van het zonlicht voor 
zonthermische stroomopwekking wordt in 
hoofdstuk C.2.6 beschreven.

Collectoren

De industriële productie van zonnecollectoren begon midden jaren 70 als reactie op de 
oliecrisis. Sindsdien heeft zich wereldwijd, met het zwaartepunt in Europa, een stan-
daard voor deze apparaten ontwikkeld, met als resultaat kwalitatief hoogwaardige pro-
ducten met een levensduur van meer dan 20 jaar. 

Afb. B.1-1 Acredal-collector –  

Viessmann heeft meer dan 30 jaar 

ervaring met collectortechniek.
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Afb. B.1.1-1 Vlakke plaatcollector 

Vitosol 200-F

Afb. B.1.1–2 Vacuümbuiscollector 

Vitosol 300-T

B.1.1  Opbouw en functie

Vlakke plaatcollectoren

In Duitsland hebben vlakke plaatcollectoren 
inmiddels een marktaandeel van ongeveer 
90% van het totaal ingenomen. Bij vlakke 
plaatcollectoren wordt de absorber normaal 
gesproken met een behuizing van gecoat 
plaatstaal, aluminium of roestvast edelstaal en 
een bedekking aan de voorkant van ijzerarm 
solair veiligheidsglas die de collector voortdu-
rend tegen weersinvloeden beschermt. Een 
antireflectie-coating (AR) van het glas kan 
aanvullend de reflectie reduceren. Warmte-
isolatie vermindert warmteverliezen. 
De behuizing van de Viessmann vlakke plaat-
collectoren bestaat uit een rondom gebogen 
aluminium frame zonder lasnaden en scherpe 
randen. Tezamen met de naadloos uitge-
voerde, weer- en UV-bestendige glasplaataf-
dichting alsmede de doordrukbestendige ach-
terwand zorgt dit voor een lange levensduur 

en waarborgt dit het langdurige leveren van 
energie met een hoog rendement.
Vlakke plaatcollectoren laten zich makkelijk 
en veilig op daken, geïntegreerd in het dak en 
vrijstaand op platte daken, installeren. Steeds 
meer worden de collectoren ook aan de gevel 
of vrijstaand gemonteerd. Vlakke plaatcol-
lectoren zijn goedkoper dan buiscollectoren 
en worden voor tapwaterverwarming, zwem-
badverwarming en als ondersteuning voor 
verwarming van ruimtes ingezet.
Bij de vlakke plaatcollector heeft zich een 
brutocollectoroppervlak (buitenmaat) van 
ca.2–2,5 m2 als standaard ontwikkeld.

Vacuümbuiscollectoren

De omzetting van licht in warmte in de absor-
ber is bij plaat- en buiscollectoren in principe 
identiek. Het verschil zit in de warmte-isolatie: 
bij de buiscollectoren is de absorber net als 
in een thermoskan in een onder vacuüm ge-
plaatste glasbuis ingebouwd. Het vacuüm be-
zit goede warmte-isolerende eigenschappen, 
het warmteverlies is daardoor kleiner dan bij 
de plaatcollectoren – in het bijzonder bij hoge 
temperaturen, dus vooral onder de omstandig-
heden die bij het verwarmen van een gebouw 
of airconditioning te verwachten zijn. 
Voorwaarde voor de betrouwbaarheid en een 
lange levensduur van vacuümbuiscollectoren 

is het in stand houden van het vacuüm door 
een betrouwbare afdichting. Bij Viessmann is 
dit gewaarborgd. De minimale hoeveelheid 
gas (hoofdzakelijk waterstof), dat toch nog in 
de buizen komt, worden door een dunne laag 
barium (“getter”) die is opgedampt aan de 
binnenkant van de buizen, gebonden.



Afb. B.1.1–3 Vacuümbuiscollector SD2

B.1 Collectoren

Afb. B.1.1–4 Vacuümbuiscollector Vitosol 300-T

B.1.2  De absorber

De kern van elke collector is de absorber. Hier 
worden de invallende zonnestralen in warmte 
omgezet. Van het gecoate absorberoppervlak 
wordt via gesoldeerde, geperste of gelaste 
pijpen de warmte aan een vloeibaar warm-
tedragend medium afgegeven. De absorber 
bestaat vooral uit plaatkoper- cq. plaatalu-
minium of glas. De aangebrachte coating is 
hoogwaardig, dat wil zeggen, hij zorgt er voor, 
dat de invallende straling zo volledig mogelijk 
in warmte wordt omgezet (hoge absorptie, 
α =alpha) en dat slechts weinig warmte door 
uitstraling van de hete absorber weer verloren 
gaat (geringe Emissie, ε = epsilon).

Bij vacuümbuiscollectoren maakt men onder-
scheidt tussen constructies  met directe door-
stroming en de heatpipe-techniek.
In direct doorstroomde vacuümbuiscollecto-
ren circuleert de warmtedrager direct door de 
absorberbuisjes in de glazen buizen. Deze le-
nen zich derhalve bijzonder goed voor plaats-
onafhankelijke montage.
Bij heatpipes wordt in een gesloten absorber-
buis een medium, meestal water, verdampt. 
Aan de bovenkant van de buizen condenseert 
de stoom in de zogenoemde condensor – hier 
wordt de energie aan het warmtedragend me-
dium doorgegeven. 

Viessmann levert heatpipes die men –net als 
de direct doorstroomde vacuümbuiscollec-
toren- zowel liggend als onder een bepaalde 
hoek kan plaatsen. Dit product combineert de 
voordelen van de traditionele heatpipe en de 
direct doorstroomde buiscollectors.

Direct doorstroomde vacuümbuiscollector met coaxiale buis (pijp in pijp) aan de absorber

Vacuümbuiscollector met warmtetransport volgens de Heatpipe-techniek
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Zwarte lak
(niet selektief)

Zwartchroom
(selektief)

„Blauwe coating“
(selektief)

Afb. B.1.2–1 Absorbercoatings

Oppervlak Productie Absorptie factor α Emissie- 

factor ε

Zwarte lak gelakt 0,95 0,85

Zwartchroom gegalvaniseerd 0,95 0,15

Blauwe coating opgedampt 0,95 0,05

Absorbers bij vlakke plaat collectoren

Bij vlakke plaatcollectoren bestaat de absorber 
uit strips of volledig vlakke oppervlakken (vin- 
of vlakgevormde absorber). Vinvormige absor-
bers bestaan uit strips, waaraan elk een rech-
te absorberbuis is aangebracht. Deze worden 
harpvormig samengevoegd (afb. B.1.2-2). 
Bij vlakgevormde absorbers kan de buis ook 
meandervormig over het totale absorberop-
pervlak gevoerd worden (afb. B.1.2-3).

Collectoren met harpvormige absorbers ka-
rakteriseren zich onder normale bedrijfsom-
standigheden door een in vergelijking kleiner 
drukverlies, maar hebben het risico op een on-
gelijkmatige doorstroming. Meandervormige 
absorbers waarborgen een zeer betrouwbare 
warmte-afgifte, omdat het medium slechts 
door een enkele buis wordt gevoerd.

Bij kleine installaties is dit verschil planmatig 
niet relevant, bij grote collectorvelden moet 
op deze stromingtechnische verschillen wel 
gelet worden (zie hoofdstuk C.1).

Afb. B.1.2–2 Harpvormige absorber

De oppervlakken worden of galvanisch gecoat 
(zwartchroom-absorber) of de absorbercoa-
ting wordt op de ondergrond opgedampt (zo-
genaamde “blauwe coating”). Hoge lichtge-
voeligheid is bij beide werkwijzen aanwezig, 
de coatings onderscheiden zich met betrek-
king tot hun weerbestendigheid in bepaalde 
toepassingsgebieden (bijv. chloridehoudende 
lucht in de omgeving van zee) en in hun ab-
sorptie- cq. emissiegedrag bij verschillende 
temperaturen. Het laatste heeft in elk geval 
een zeer geringe uitwerking op de prestatie 
van een zonnesysteem en kan derhalve bij het 
ontwerpen verwaarloosd worden.
De aan zonlicht blootgestelde delen van de 
absorberleidingen kunnen matzwart gelakt 
worden, voor absorbers wordt dit niet meer 
gebruikt. Moderne absorbers zijn niet zwart, 
maar werken afhankelijk van de kijkhoek met 
blauw of groen.

Vlakke plaatcollectoren met harpvor-

mige absorbers bieden voordelen 

vanwege hun kleinere doorstroom-

weerstand.

Bij de omzetting van straling in 

warmte werken de oppervlakken 

hetzelfde, bij het uitstralen tonen 

zich de verschillen.



B.1 Collectoren

Afb. B.1.2–3 Meandervormige absorber

Afb. B.1.2–4 Absorberbuis met heatpipe-techniek / direct doorstroomd

Heatpipe Direkt doorstroomd

Absorbers bij vacuümbuiscollectoren

Vinvormige absorbers

Bij dit collectortype bestaat de absorber uit 
een platte vin met een aangelaste absorber-
buis. Bij direct doorstroomde buizen wordt 
een coaxiale buis gebruikt (pijp in pijp). In de 
binnenste buis wordt de warmtedrager vanuit 
de terugloop in de buis gevoerd, via de bui-
tenste aan de absorber gelaste buis wordt het 
medium teruggevoerd en daarbij verwarmd. 
Bij heatpipes wordt een enkele buis gebruikt, 
vastgemaakt aan de bodem. Bij Viessmann 
vacuümbuiscollectoren is elke buis over de 
lengteas draaibaar – zo kan de absorber bij on-
gunstige inbouwsituaties optimaal naar de zon 
gericht worden.

Ronde glasabsorbers

Bij dit collectortype worden twee in elkaar 
liggende glasbuizen aan elkaar gesmolten en 
vacuüm gemaakt. De absorber is op de bin-
nenste buis opgedampt. Via  warmtegeleiden-
de platen en daarin geplaatste absorberbuizen 
wordt de zonnewarmte aan de warmtedrager 
afgegeven. Om bij dit absorbertype ook aan 
de achterkant van de absorber de straling te 
kunnen benutten, wordt deze met een spiegel 
uitgerust. Dankzij hun ontwerp, is de optische 
efficiency van dit collectortype – met betrek-
king tot de apertuuroppervlakte- ongeveer 
20% (absoluut) onder de waarde van collecto-
ren met vlakke absorbers.

Er moet worden gelet op het aantal aanslui-
tingen aan de absorber. Beschikt de absorber 
slechts over twee aansluitingen, dan kan de 
collector alleen met extra leidingwerk serieel 
aangesloten worden.
Collectoren met vier aansluitingen bieden op 
hydraulisch vlak een aanzienlijk grotere flexibi-
liteit – zij maken het ontwerpen makkelijker en 
verbeteren de betrouwbare werking van met 
name grotere collectorvelden, aanzienlijk.

Om de warmte van de absorber af 

te voeren, wordt ofwel het zwaarte-

krachtpincipe bij de heatpipe ofwel 

de directe doorstroming benut.

Afb. B.1.2-5 De condensor van de 

heatpipe wordt droog met het solar-

circuit verbonden.

Collectoren met meandervormige 

absorbers bieden het voordeel van 

een gelijkmatige en zekere warmte-

afgifte.
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A Absorberoppervlakte

B Apertuuroppervlakte

C Bruto oppervlakte

A

C

A

A

C

C

B

B

B

B.1.3  Soorten oppervlakten

Voor  collectoren worden drie verschillende 
oppervlakten gebruikt als referentie voor pres-
tatie- of opbrengstaanduidingen. In de litera-
tuur is echter niet altijd correct aangegeven, 
welke oppervlakte bedoeld wordt. Voor de 
collectoren van Viessmann zijn alle waarden 
duidelijk vastgelegd in datasheets.

Bruto collectoroppervlakte

De bruto collectoroppervlakte is de buiten-
maat van een collector en bestaat uit lengte 
x breedte van de buitenafmetingen. Voor de 
prestatie van de installatie cq. beoordeling 
heeft de bruto collectoroppervlakte geen be-
tekenis maar is wel belangrijk bij de planning 
voor de montage en het benodigde dakop-
pervlak. Ook voor de aanvraag van financie-
ring is vaak de bruto collectoroppervlakte 
doorslaggevend.

Absorberoppervlakte

De absorberoppervlakte betrekt zich uitslui-
tend op de absorber. Bij vinvormige absorbers 
worden de overlappingen van de afzonderlijke 
strips niet meegerekend, omdat de bedekte 
gebieden niet tot de actieve oppervlakte 
behoren. Bij ronde absorbers telt de totale 
oppervlakte, ook wanneer hier bepaalde delen 
van de absorber nooit aan directe zonnestra-
ling worden blootgesteld. Derhalve kan de ab-
sorberoppervlakte bij ronde absorbers groter 
zijn dan de bruto collectoroppervlakte.

Als maatstaf bij het 
ontwerpen van een col-
lectorsysteem wordt 
meestal de grootte van 
de apertuuroppervlakte 
gebruikt. In enkele 
gevallen wordt ook het 
absorberoppervlak ge-
bruikt. Het is derhalve 
belangrijk om de twee 
waarden van elkaar te 
onderscheiden.

Tip

Afb. B.1.3–1 Soorten oppervlakken bij vlakke plaatcollectoren en vacuümbuiscollectoren

Apertuuroppervlakte

Apertuur komt van het Latijnse apertura, wat 
opening betekend. Apertuur is de lens – een-
voudig gezegd – de opening van optische ap-
paraten. Bij een collector, is de apertuuropper-
vlakte de grootste projecterende oppervlakte 
waardoor de zonnestralen kunnen intreden. 

Bij een vlakke plaatcollector is de apertuurop-
pervlakte het zichtbare deel van de glasschijf, 
met andere woorden dat gebied in de col-
lector waardoor licht het apparaat kan bin-
nentreden.

Bij vacuümbuis collectoren met zowel vlakke 
als ronde absorbers zonder reflectorvlakken 
is de apertuuroppervlakte gedefinieerd als de 
som van de totale lengte van alle glasbuizen. 
Omdat zich boven en onder in de buizen klei-
ne gebieden bevinden zonder absorbervlak, 
is de apertuuroppervlakte bij deze collectoren 
altijd iets groter als de absorberoppervlakte.

Bij buiscollectoren met achterliggende re-
flectoroppervlakken is de projectie van deze 
spiegeloppervlakte als apertuuroppervlakte 
gedefinieerd.

De grootte van een collector wordt 

in vierkante meters aangegeven. 

Cruciaal daarbij, is op welke referen-

tieoppervlakte de formaataandui-

ding berust.



B.1 Collectoren

B.1.4  Kwaliteit en certificaten

Collectoren worden constant blootgesteld 
aan weer en wind, en aan grote temperatuur-
schommelingen. Daarom moeten zij uit ma-
terialen bestaan, die bestand zijn tegen deze 
omstandigheden.
Viessmann collectoren worden uit hoogwaar-
dige materialen zoals RVS, aluminium, koper 
en speciaal gestabiliseerd solair glas vervaar-
digd. De daaruit voortkomende hoge stabiliteit 
en het rendement van de collectoren worden 
door gecertificeerde instituten getest.

Collectortest volgens EN 12975

Deze test bevat proeven met betrekking tot 
de prestaties van de collectoren en de weer-
bestendigheid ten opzichte van bijvoorbeeld 
regen, sneeuw en hagel.

Solar Keymark

De certificering volgens het Solar Keymark is 
ook gebaseerd op de collector test EN 12975. 
Echter, de testvoorbeelden worden door een 
onafhankelijk testinstituut direct uit het pro-
ductieproces gehaald. Viessmann collectoren 
worden volgens het Solar Keymark getest.

CE–markering 

Met een CE-markering ( hier volgens de 
“Pressure Equipment Directive”), garanderen 
fabrikanten de naleving van de juiste normen. 
Er zijn geen externe tests vereist.

Kwaliteitsverklaring

Een kwaliteitsverklaring is een document dat 
verklaart dat een product bepaalde eigen-

schappen heeft die bepaald zijn conform een 
geaccepteerde norm. Voor een zonnesysteem 
geldt dat de gegevens uit dit document mo-
gen worden gebruikt in plaats van de forfai-
taire waarden zoals vermeld in de NEN 7120, 
of de toenmalige norm NEN5128. 
De NEN5128 is vanaf 1 juli 2012 vervangen 
door de NEN7120. Deze norm dient om de 
EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) te bere-
kenen en wordt gebruikt om een energielabel 
toe te kennen aan een installatie of een ge-
bouw.
 
De gelijkwaardigheidsverklaring 

In de kwaliteitsverklaring staan productspeci-
fieke getallen, bepaald volgens de in de norm 
genoemde methoden. Wanneer een product 
niet getypeerd kan worden volgens de in de 
norm genoemde methoden, kan men door 
middel van een gelijkswaardigheidsverklaring 
aantonen dat het product gelijkwaardig is.

De gecontroleerde kwaliteits- en gelijk-

waardigheidsverklaring 

Een gecontroleerde kwaliteits- of gecontro-
leerde gelijkwaardigheidsverklaring is een 
verklaring, zoals hierboven omschreven, maar 
is dan door een college verklaringsbeoorde-
ling positief beoordeeld. Bouw- en woning-
toezicht van de gemeente kan door gebruik 
te maken van deze verklaringen eenvoudig 
zonnesystemen toetsen. De databank met 
gecontroleerde verklaringen is op het internet 
te raadplegen via www.isso.nl

Afb. B.1.4–1 Het hoge rendement 

en de lange levensduur van Viess-

mann collectoren zijn het gevolg van 

intensief ontwikkelingsonderzoek.
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B.1.5 Het kiezen van een geschikt 

          collectortype

Doorslaggevend bij het kiezen van een collec-
tortype is – naast de beschikbare ruimte en de 
hierna genoemde installatievoorwaarden – het 
verwachte temperatuurverschil ΔT tussen de 
gemiddelde collectortemperatuur en de om-
gevingslucht. (zie hoofdstuk A.2.1)

De gemiddelde collectortemperatuur komt 
voort uit het gemiddelde van de aanvoer- en 
retourtemperatuur en beïnvloedt aanzienlijk de 
efficiëntie van de collector, met andere woor-
den, zijn prestatie. 
Voor het kiezen van een collector is de 
opbrengst van het zonnesysteem doorslag-
gevend, ter beoordeling moet derhalve het te 
verwachten bereik van de collector over een 
totale operationele periode - bij de meeste 
toepassingen normaliter een jaar – bepaald 
worden. Dit resulteert dan in het te verwach-
ten temperatuurverschil.

Afbeelding B.1.5-1 toont aan, dat het gemid-
delde temperatuurverschil ΔT, in bijvoorbeeld 
installaties voor de verwarming van tapwa-
ter met een lage solair dekking, beduidend 
kleiner is dan bij installaties met een hogere 
dekking of bij installaties voor solaire verwar-
mingsondersteuning.

Bij de keus van een collector is echter ook de 
prijs/prestatieverhouding medebepalend. De 

Abb. B.1.5–1 Grafiek met collectorrendementen
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curve alleen zal altijd resulteren in een beslis-
sing voor vacuümbuis collectoren. Echter, 
vlakke plaatcollectoren zijn aantrekkelijker in 
prijs dan vacuümbuis collectoren en leveren 
een goed rendement in verhouding met hun 
prijs, zeker als zij worden gebruikt voor het 
opwarmen van leidingwater.

Hoe groter het temperatuurverschil 

tussen de collector en zijn omgeving 

wordt, des te groter wordt het voor-

deel van vacuümbuiscollectoren.
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B.1 Collectoren

B.1.6  Collectorbevestiging

Zonnecollectoren zijn warmte-opwekkers, 
die bij juiste montage en werkwijze langer 
dan 20 jaar operationeel zijn. Omdat ze ten 
opzichte van andere verwarmingstechnische 
componenten weerbestendig zijn, leidt dat tot 
specifieke eisen aan de bevestiging van het 
apparaat: hij moet langdurig corrosiebestendig 
en statisch veilig zijn, bliksembeveiliging is van 
groot belang, en vanwege de zichtbaarheid 
speelt de bouwkundige plaatsing van de col-
lectorinstallatie een belangrijke rol. 
  
In antwoord op de sterke marktontwikkeling 
van de afgelopen jaren zijn ondertussen voor 
bijna alle dakvarianten en inbouwsituaties kant 
en klare oplossingen beschikbaar. De collector 
en bevestiging vormen daarbij een statische 
eenheid. Viessmann heeft voor alle gangbare 
daktypes, en passend voor alle Vitosol col-
lectoren, complete statisch geteste systemen 
in het programma – dat betekent de grootste 
zekerheid voor ontwerper en installateur.

In de volgende hoofdstukken worden de 
principes van de verschillende bevestigings-
mogelijkheden verduidelijkt – gedetaïlleerde 
aanwijzingen voor montage en alle daarbij 
behorende componenten inclusief uitgebreide 
grafieken en diagrammen bevinden zich in de 
ontwerphandleidingen van de  Vitosol.

B.1.6.1  Bevestigingsmogelijkheden

Zonnecollectoren worden vanwege hun zeer 
diverse designs in nagenoeg alle bouwcon-
cepten alsook in nieuwbouw en bij moderni-
sering, op gebouwen of in hun nabijheid geïn-
stalleerd. Zij kunnen op hellende daken, vlakke 
daken en aan gevels worden gemonteerd, 
maar ook vrijstaand op de grond.

Vlakke plaatcollectoren kunnen niet lig- ■

gend worden geïnstalleerd.

Direct doorstroomde vacuümbuizen  ■

moeten bij verwachte lange stagnatie-
perioden horizontaal en met vallende 
aansluitingen worden geïnstalleerd.

Heatpipes hebben een minimale plaat- ■

singshoek nodig en kunnen dus niet 
liggend of horizontaal worden geïnstal-
leerd (Uitzondering hierop zijn de lig-
gende heatpipes van Viessmann).

De voor geïntegreerde montage ont- ■

worpen grote vlakke plaatcollectoren 
kunnen niet vrijstaand op een plat dak 
of op een terrein worden geplaatst.

Afb. B.1.6–1 Plaatsingsmogelijkheden
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Afb. B.1.6–2 Montage op een hellend daka. Het hellend dak  
 
Bij eengezinswoningen is de meest voorko-
mende bevestiging parallel aan het hellende 
dak.Hij kan op de dakbedekking worden ge-
monteerd of in het dak geïntegreerd worden. 
 
Om te kunnen beoordelen welke montage op 
een hellend dak te realiseren is, wordt de voor 
de collector benodigde ruimte ruw ingeschat. 
Daarbij is het noodzakelijk, voldoende ruimte 
rondom de collector vrij te houden, om een 
veilige montage mogelijk te maken en indien 
nodig het afdekframe van de collector te 
plaatsen. 
 
Van groot belang is ook het bepalen van de 
schaduwsituatie: vanuit een naar het Zuiden 
gerichte collector  gezien, zou het gebied tus-
sen Zuidoost en Zuidwest vrij van schaduw 
moeten zijn, en wel onder een hoek naar de 
horizon van niet meer dan 20 º. Er moet reke-
ning mee gehouden worden dat het systeem 
langer dan 20 jaar dienst zal doen en dat in 
deze tijd bomen en struiken kunnen groeien. 
 
Bij de eerste dakinspectie wordt het type dak-
bedekking genoteerd, zodat bij de offerte met 
alle noodzakelijke componenten rekening kan 
worden gehouden. Ook de berekening van de 
benodigde installatietijd hangt af van het type 
dak. Er zijn wezenlijke verschillen tussen een-
voudige hellende daken, lastige hellende da-
ken en daken waarbij samenwerking met de 

Bij collectoren op hellende daken 

onderscheiden we montage op het 

dak of geïntegreerd in het dak.

Afb. B.1.6–3 Situatieschets met schaduw ( va boven) Afb. B.1.6–4 Situatieschets met schaduw (vooraanzicht)

schaduwvrij gebied

20°

schaduwvrij gebied

Voor een levensduur van 20 jaar moet ook worden gelet op 

te verwachten schaduw.

Bij de keuze van een montageoppervlak is alleen schaduw in 

de ochtend- cq. avonduren acceptabel.

dakdekker raadzaam is (bijvoorbeeld bij leien).  
 
De montage van de collectoren mag geen ne-
gatieve gevolgen hebben voor de bescherm-
functie van het dak. Na de montage moet 
het dak daarom bij alle bevestigingspunten 
waterdicht zijn, met andere woorden, water 
moet altijd overal zo ongehinderd van het dak 
af kunnen stromen.
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Afb. B.1.6–5 Montage op dak (doorsnede)

Afb. B.1.6–6 Montage op dak met dakhaken of daksteunen 

Montage op het dak

Bij installaties op het dak wordt de collector 
met het dakframe verbonden, om een statisch 
veilige montage te garanderen: per bevesti-
gingspunt doorboort een component (dakha-
ken, dakbeugels) het waterdichte deel onder 
de collector. Dit vraagt om een volledig water-
proof en veilige verankering, want na instal-
latie zijn de bevestigingspunten en daarmee 
eventuele mankementen niet meer zichtbaar. 
De keuze van bevestiging is afhankelijk van de 
te verwachten wind- en sneeuwbelasting. (zie 
hoofdstuk B.1.6.3)

Beide bevestigingssoorten (dakhaken en dak-
beugels) bieden een betrouwbare verbinding 
met de daksparren. Een bevestiging aan de 
bestaande panlatten is ongeschikt: kwaliteit 
en stevigheid kunnen niet of moeilijk worden 
vastgesteld.

Bij de keuze van het bevestigings-

systeem moet er rekening worden 

gehouden met de statische voor-

waarden. Een standaard bevestiging 

biedt alleen veiligheid voor een stan-

daard geval met normale belasting.

Een voordeel van geïntegreerde 

montage ligt op het creatieve vlak. 

De collector wordt in het dak geïn-

tegreerd en wordt zo optisch een 

onderdeel van het dak.

Afb. B.1.6–7 Geïntegreerde montage (doorsnede)

Geïntegreerd in het dak 

Bij de geïntegreerde montage wordt de vlakke 
plaatcollector tussen de dakbedekking geïn-
stalleerd. De collector ligt daardoor statisch 
veilig op het geheel van balken en latten.

Op het gebied van watermanagement zijn 
er verschillende montage-oplossingen: het 
water loopt via de glasplaat van de collector 
weg (zij vervangt in principe de dakbedek-
king) of onderaan de collector wordt een extra 
afdichtingslaag. waar langs het water kan 
weglopen, ingebouwd. Viessmann geeft de 
voorkeur aan de tweede mogelijkheid, omdat 
dan in geval van glasbreuk of andere ontstane 
gebreken aan de collector het binnendringen 
van water in de woning vermeden wordt. Dit 
soort schade treedt weliswaar zelden op (bijv. 
bij extreme hagelbuien of vandalisme), maar 
de waterschade kan in zulke gevallen wel zeer 
ernstig zijn.

Afhankelijk van de statische voorwaarden worden bij montage op het dak dakhaken of daksteunen (ankers) 

voor de bevestiging ingezet
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Afb. B.1.6–8 Geïntegreerde montage 

Ondertapijt of folie kunnen de gevolgen van 
lekkage weliswaar reduceren of uit bouwkun-
dig opzicht zinvol zijn, echter een waterdichte 
laag kan hierdoor nooit worden vervangen.

Bescherming tegen indringend water of 
sneeuw biedt ook de minimale dakhoek, die 
voor  de geïntegreerde montage is toegestaan 
(zie technische gegevens). Ligt de collector 
echter te vlak, vormt hij in zijn hoedanigheid 
als “grote dakpan” in de verbinding met de 
dakbedekking geen juiste helling.

Bij montage op een plat dak kan de 

opstellingshoek van de collectoren 

aan de werking van de installatie 

worden aangepast. Afhankelijk van 

het gebruik wordt een steilere of 

vlakkere hoek gekozen.

b. Plat dak 

Bij grotere projecten bij flatgebouwen of in-
dustriële toepassingen worden collectoren 
vaak op platte daken opgezet. Het voordeel: 
de installatie kan normaal gesproken op het 
Zuiden en onder een optimale hoek opgesteld 
worden.

Ook hier zijn de eerste ontwerpstappen het 
testen of  realisatie mogelijk is en een grove 
inschatting van de montageoppervlakte re-
kening houdend met de noodzakelijke ruimte 
rondom en of montage veilig kan plaatsvin-
den.

Afb. B.1.6–9 Montage op een frame Afb. B.1.6–10 Vrijstaande opstelling

De collector kan op een stevig gemonteerd 
frame bevestigd of vrijstaand opgesteld wor-
den. Bij vrijstaande montage wordt de collec-
tor met gewichten tegen glijden en omkiepen 
beveiligd.
Glijden houdt een verschuiving in op het dak, 
door  wind, vanwege gebrekkige wrijving tus-
sen dakoppervlak en collectorbevestiging. De 
beveiliging tegen glijden kan ook door middel 
van extra bevestiging (bijvoorbeeld met een 
staalkabel) aan andere dakdelen. Hiervoor is 
altijd een afzonderlijke berekening vereist.
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Afstand tussen de rijen met collectoren

Om beschaduwing van een rij collectoren op 
een achterstaande rij collectoren te voorko-
men, dient men een minimale afstand tussen 
de rijen aan te houden. Om deze afstand te 
bepalen word de hoek van de stand van de 
zon ’s-middags op 21 december (de kortste 
dag van het jaar) gebruikt. Deze hoek is afhan-
kelijk van de breedtegraad en varieert tussen 
50,9° (Maastricht) en 53,1° (Groningen).

Afb. B.1.6–11 Montage op een plat  dak (afstand tussen de collectorrijen) De berekeningsmethode is conform de Duitse 
VDI 6002 deel 1. Alhoewel schaduwmomen-
ten in de ochtend en avond niet te vermijden 
zijn, is het opbrengstverlies te verwaarlozen.

De daartoe benodigde  afstand tussen de rijen 
is als volgt te berekenen:

z = sin(180° – (α+β))
h sinβ

z = afstand tussen de rijen met collectoren
h = collectorlengte
α = opstellingshoek van de collector
β = hoek van de zon

In de technische documentatie van Viess-
mann staan voor alle collectortypes de ge-
schikte afstanden tussen de rijen bij verschil-
lende standen van de zon.

α
β

z

Opstellingshoek

Hoek stand van de zonβ

αAfstand tussen de rijen

Lengte van de collectorh

z

h

Plat dak, liggend

Direct doorstroomde vacuüm buiscollectoren 
kunnen op platte daken ook liggend gemon-
teerd worden. De opbrengst per m2 collec-
toroppervlakte is in dit geval weliswaar iets 
kleiner (zie hoofdstuk A.1.2) Aan de andere 
kant is de hoeveelheid tijd die nodig is voor in-
stallatie, in bepaalde omstandigheden, bedui-
dend minder. Ligt de collector met de buizen 
in Oost-Westelijke richting, kan de opbrengst 
door het draaien van de buizen met 25°, iets  
verhoogd  worden. De unieke 200-T heatpipes 
van Viessmann kan men ook liggend mon-
teren. Dit produkt combineert de voordelen 
van de traditonele heatpipes en direct door-
stroomde buizen in één produkt.
Vlakke plaatcollectoren kunnen niet liggend 
gemonteerd worden, omdat in horizontale 
positie de glasplaat dan niet meer door regen 
schoonspoelt en de ventilatie van de collector 
wordt bemoeilijkt.

Afb. B.1.6–13 Montage op plat dak (liggend)

Afb. B.1.6–12 

Montage op plat dak (liggend).

Voorbeeld

Voorbeeld

Nemen we ons voorbeeld van Amsterdam met een 

1,2m lange collector, die onder een hoek van 37° op-

gesteld is.

z
=

sin(180° – (37°+14,5°))
=  3,75 m

1,2 m sin14,5°
 

De afstand z tussen de rijen met collectoren moet in dit 

geval minstens 3,75 m zijn.

Amsterdam ligt op ongeveer 52° Noordelijke breedte. 

Voor het Noordelijk halfrond geldt: (90°  - 23,5° = 

66,5°. (zie hoofdstuk A.1.1).

In Amsterdam staat de zon ’s middags 21 december 

dus op 66,5° - 52°  = 14,5°) op zijn hoogste stand.

Om schaduw te vermijden moet de 

afstand tussen de collectorrijen vol-

doende zijn.
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c. Wand (fassade)

Normaal gesproken kan elk type collector aan 
de wand bevestigd worden.

Er moet bij deze manier van monteren echter 
wel voldaan  worden aan bepaalde wette-
lijke eisen. De regels voor de plaatsing van 
collectoren zijn te vinden in lijsten van de 
bouwverordeningen. Het gaat vooral om de 
bescherming van voetgangers en verkeer te-
gen vallend glas. 

Afb. B.1.6–14 Montage aan een 

gevel, verticale montage 

> 4m

Afb. B.1.6–15 Montage aan de gevel (loodrecht) 

Afb. B.1.6–17 Montage aan de ge-

vel, onder een hoek gemonteerd.

In een verkeersgebied is uitsluitend  genor-
meerd veiligheidsglas toegestaan.
Collectorglas voldoet niet aan deze norm, 
omdat zijn optische eigenschappen anders te 
sterk verminderen. Derhalve moeten collecto-
ren boven verkeersgebieden beveiligd worden 
met  passende maatregelen zoals netten of er 
onder gemonteerde bakken die vallend glas 
tegen houden.

Bij installatie parallel aan de wand (op het 
Zuiden) ontvangt de collector op jaarbasis 
gemiddeld ongeveer 30% minder straling dan 
bij een vrijstaande installatie met een hoek 
van 45°.
Als de voornaamste gebruiksperiode in de 
herfst, winter of voorjaar ligt (solaire verwar-
mingsondersteuning), kunnen onder bepaalde 
omstandigheden toch nog hogere opbreng-
sten uit de collector gehaald worden (zie 
hoofdstuk A.2.4.4).

Worden de collectoren niet parallel aan de 
wand aangebracht, dan is de opbrengst 
hetzelfde dan bij installaties geplaatst onder 
eenzelfde hoek op vlakke of hellende daken. 
Worden meerdere collectoren over elkaar 
heen geplaatst, moet ook hier ter vermijding 
van schaduw een bepaalde afstand aangehou-
den worden.
Anders dan bij vrijstaande installaties op platte 
daken moet in dit geval niet met de hoogste 
stand van de zon in de winter, maar die van de 
hoogste stand in de zomer rekening worden 
gehouden.

Afb. B.1.6–16 Montage aan gevel (schuin)

Bij verticale montage aan de gevel van vacuümbuis collecto-

ren kan de hoek van de absorber door verdraaiing aangepast 

worden. De opvangbak is voor de veiligheid.

Bij de schuine montage aan de gevel kan de hoek van de col-

lector worden aangepast.
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B.1.6.2 Corrosiebestendigheid

Viessmann zonnecollectoren en bevestigings-
systemen bestaan uit weerbestendige duur-
zame materialen. Ook bij overige materialen 
moet men er op letten om weerbestendige 
produkten toe te passen. Dit geldt in het 
bijzonder voor de keuze van bevestigingsma-
teriaal met betrekking tot zijn corrosiebesten-
digheid en de omgang met het materiaal door 
de installateur.

Het beste is het gebruik van rvs en/of alumi-
nium. Beide materialen zijn op zich en in com-
binatie met elkaar zeer goed bestand tegen 
corrosie. Bij gebruik in de omgeving van de 
kust moeten aluminium onderdelen worden 
geanodiseerd of op een andere manier extra 
worden beschermd. De bevestigingen van 
Viessmann bestaan uitsluitend uit rvs of alu-
minium, ook de bijbehorende bouten, moeren 
en overige verbindingselementen. Wanneer, 
i.v.m. speciale eisen een collectorframe apart 
wordt ontworpen en gefabriceerd, dan moet  
ook de corrosiebestendigheid aan deze hoge 
kwaliteitseisen voldoen.

Wordt, bij grotere installaties (plat dak) uit 
kostenoverweging of vanwege statische 
vereisten een frame uit verzinkte dragers ge-
bruikt, dan moet dit ontwerp ook gefabriceerd 
worden overeenkomstig de gebruikelijke pro-
cedures voor bevestigingen op daken: nadat 
het verzinkte frame op het dak is gemonteerd, 
dient er niet meer te worden geboord! De 
eigenlijke collectorbevestigingen worden met 

Kleine onderdelen uit 
gegalvaniseerd ijzer zijn 
bij een constructie van 
aluminium of edelstaal 
niet corrosievrij. Roes-
tige schroeven – en dat 
zullen deze doen- zien 
er niet alleen lelijk uit, 
maar brengen met de 
tijd ook de stabiliteit 
van het hele frame in 
gevaar. Ook het gebruik 
van zinkspray is geen 
oplossing!

Tip

Afb. B.1.6–18 Bij de keuze van 

materialen moet er op gelet worden, 

dat corrosie uitgesloten wordt.

Rechts: Afb. B.1.6–19 

Corrosievrije bevestigings- 

elementen.

balkklemmen gemonteerd. Voor het verzinken 
wordt boren in de dragers niet aanbevolen, 
want zij passen achteraf op de bouwplaats 
zeer zelden op de millimeter nauwkeurig.

Ook bevestiging met spantankers en dakha-
ken moet corrosiebestendig uitgevoerd wor-
den. Deze komen weliswaar niet in contact 
met regenwater, maar bij metalen componen-
ten direct onder de dakbedekking is er vaak 
sprake van condens.
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B.1.6.3 Wind- en sneeuwbelasting

Elke collectorbevestiging moet zo gebouwd 
zijn, dat de ter plaatse maximaal mogelijke 
wind- en sneeuwbelasting kan worden door-
staan zodat het apparaat of gebouw geen 
schade op kunnen lopen. De juiste regels die 
moeten worden gevolgd staan in de NEN-EN 
1991 vermeld.

Sneeuw drukt als extra gewicht op de con-
structie. Bij het ontwerpen van een solarsys-
teem is het derhalve van belang rekening te 
houden met de sneeuwbelastingszone in het 
gebied waar het systeem wordt geplaatst.

Wind geeft een drukkend of zuigend effect 
op de constructie. In de EN1991 staat ook de 
landkaart van Nederland met daarin aangege-
ven de windzones. Deze windzone, de om-
geving waar het gebouw staat (bijvoorbeeld 
de bebouwde kom) en de hoogte van het 
gebouw bepalen tezamen de mogelijke last 
t.g.v. de wind.

Viessmann collectoren en alle bevestigings-
elementen en accessoires zijn volgens de 
EN 12975 getest, en hun stabiliteit – ook in 
interactie met de overige componenten – be-
wezen. Dit geldt zowel voor de standaardbe-
vestigingen als ook voor speciale uitvoeringen 
onder bijzondere omstandigheden, zoals 
bijvoorbeeld voor de sneeuwbelastingszone 
3 (minder dan 1% van de oppervlakte van 
Duitsland).

De bewezen stevigheid volgens EN 12975 is 
een noodzakelijke voorwaarde voor de stabili-
teit van de totale constructie, maar is voor het 
ontwerp van de installatie niet voldoende. Om 
de veiligheid van de totale constructie te ver-

zekeren, moeten de volgende vragen worden 
gesteld:

Kan de bestaande of geplande dakcon-1. 
structie het gewicht van de collector, zijn 
draagconstructie en de bijkomende belas-
ting door sneeuw, en druk of zuiging door 
de wind, dragen?
Zijn de bevestigingspunten of – bij vrij-2. 
staande installaties – de aangebrachte 
ballast juist berekend, om met betrekking 
tot de hoogte van het gebouw een veilige 
bevestiging van het zonnesysteem te 
waarborgen?

Vraag 1 laat zich alleen beantwoorden, wan-
neer voldoende kennis van het gebouw 
cq.  zijn conditie beschikbaar is en bepaalde 
parameters uit het antwoord op vraag 2 be-
kend zijn. Om het laatste op een makkelijke 
en praktische manier mogelijk te maken, 
biedt Viessmann een  rekenprogramma aan 
(programma SOLSTAT, gratis te downloaden 
van www.vitosol.nl). Na de invoer van slechts 
enkele data (collectortype, plaatsingshoek, 
hoogte van het gebouw, plaats etc.) kan de te 
verwachten belasting voor de bevestiging snel 
worden berekend.
Aan bepaalde delen van het dak worden spe-
ciale eisen gesteld:

hoeken – begrensd aan twee kanten door •	
het einde van het dak
dakranden – begrensd aan een kant door •	
het eind van het dak (zonder dakgoot)

De strookbreedte van hoek- en randgebieden 
moet volgens de EN1991-norm, per betref-
fend gebouw en plaatsingsgebied berekend 
worden. Zij mag in ieder geval niet minder dan 
1 meter zijn. Deze berekening is onderdeel 
van het SOLSTAT-programma.

Aan de randen gelden 
speciale omstandighe-
den (niet berekenbare 
turbulentie), die plaats-
ing slechts onder bijzon-
dere belastingsaanna-
men mogelijk maken. 
Een collector plaatsen 
in dit gebied is riskant 
en kan beter vermeden 
worden.

Hoekzone

Randgebied

Tip

Afb. B.1.6–20 Hoeken en randen
De hoeken en randen van het dak 

zijn voor de montage van collectoren 

niet geschikt.
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0,5 m

B.1.6.4 Bliksembeveiliging

De installatie van een bliksemafleider is vrij-
willig, voor zover geen officiële  voorschriften 
gelden. Afhankelijk van de  ligging van een 
gebouw, zijn hoogte en de gebruiksaard 
kan de overheid een risicogrens vastleggen, 
van waaruit een bepaalde klasse bliksembe-
veiliging voortkomt. Deze is nodig voor het 
bepalen van de noodzaak en het type bliksem-
beveiliging. 

Dezelfde regels zijn van toepassing op col-
lectoren, hun bevestiging en componenten 
alsook voor alle andere delen van het gebouw 
en zijn installatie die het gevaar van een blik-
seminslag lopen. 
Bij de installatie van thermische zonnesys-
temen moet er daarom rekening worden 
gehouden met de relevante verordeningen en 
de technische regelgeving voor bliksembevei-
liging. Dit betreft de bescherming tegen het 
risico van een directe blikseminslag (externe 
bliksembeveiliging) en die van geïnduceerde 
overspanning (interne bliksembeveiliging).

a. Externe bliksembeveiliging
Als er reeds een bliksembeveiliging aanwezig 
is, moeten collectoren en hun bevestiging 
in principe hierin worden geïntegreerd. Dit 
maakt het noodzakelijk, dat de complete blik-
sembeveiliging voldoet aan de huidige  techni-
sche norm. Oudere bliksembeveiligingen die 
technisch achterhaald zijn of niet langer aan 
de huidige norm voldoen, geven weliswaar 
bescherming aan het gebouw, maar die be-
scherming vervalt zodra er veranderingen aan 
de installatie plaatsvinden.

Afb. B.1.6–21 Tussenliggende afstand

Vangstang2

22

Bolbliksem (radius afhankelijk van beschermingsklasse)1

1

Bliksembeveiliging op hellende daken

Een zonnesysteem op een hellend dak moet 
zodanig in de bliksembeveiliging worden 
geïntegreerd, dat de collectoren ook tegen 
directe blikseminslag zijn beschermd. Hiertoe 
moet het totale collectoroppervlak binnen 
de openingen van de bliksembeveiliging lig-
gen, waarbij rondom een veiligheidsafstand 
van ca. 0,5 m van het collectorveld tot de 
geleidende delen van de bliksembeveiliging 
aan te houden is. De precieze berekening van 
deze separatieafstand is te vinden in sw NEN 
62305 deel 3.

Bliksembeveiliging op platte daken

Als collectoren op een plat dak met bliksem-
beveiliging worden geïnstalleerd, moeten de 
bliksemafleiders  voldoende boven de boven-
kant van de collector uitsteken.

Afb. B.1.6–22 Bolbliksem-proces

Klasse blik- 

sembeveilging

Radius van de 

bolbliksem

I 20 m

II 30 m

III 45 m

IV 60 m

Bij de montage van de collectoren moet een veiligheidsaf-

stand tot de bliksembeveiliging worden aangehouden.

De vangstangen moeten zo hoog zijn, dat de bolbliksem de collectoren niet kan raken.
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Om dit te testen kan de “bolbliksem procedu-
re” gebruikt worden: een denkbare bol wordt 
over de beschermende installatie “gerold”. 
Daarbij mag het oppervlak van de bol uitslui-
tend de bliksemafleiders aanraken. De radius 
van de bol wordt bepaald door de klasse blik-
sembeveiliging.

Gebouwen zonder bliksembeveiliging

Het risico van een directe blikseminslag wordt 
door de montage van een collectorveld op 
een hellend dak niet vergroot.

Anders is het bij montage op een plat dak.
Hier vormen de collectoren een veelvuldig aan 
bliksem blootgesteld punt en zijn daardoor 
potentiële inslagpunten. Daarom zijn hier voor 
het zonnesysteem beschermingsmaatregelen 
noodzakelijk.

Het aarden van metalen componenten via een 
naar buiten geleide aardkabel die met een 
aardleiding of een ander geschikt aardingsap-
paraat verbonden wordt, biedt voldoende 
bescherming (rekening houdend met de 
onderlinge afstand tot andere metalen com-
ponenten).

Om risico’s van bliksemschade te beoordelen 
biedt de EN 62305 deel 2 meerdere metho-
des cq. hulpmiddelen. Voor een snelle oriën-
tatie, of voor welke maatregelen er getroffen 

Het plaatsen van collectoren op da-

ken roept vragen over bliksembevei-

liging op. Dient een bliksemafleider 

geplaatst of aangepast te worden ? 

Is externe expertise nodig ?

moeten worden, kan het overzicht in afbeel-
ding B.1.6-23 worden geraadpleegd. 
 
b. Interne bliksembeveiliging
De interne bliksembeveiliging voorkomt 
schade bij directe blikseminslag in het ge-
bouw door overslag naar de installatie van het 
gebouw.

Bij gebouwen en collectoren zonder externe 
bliksembeveiliging dienen de aanvoer- en re-
tourleidingen van het primair circuit op dezelf-
de manier te worden ge-aard als alle andere 
leidingen van de installatie.

Is het collectorsysteem op een gebouw ge-
plaatst met een externe bliksembeveiliging, 
en is er voldoende ruimte tussen de collec-
torcomponenten en de bliksembeveiliging 
aanwezig, kan op dezelfde manier gehandeld 
worden.

In geval van een apart geaard collectorveld 
(plat dak met bliksembeveiliging) is de aarding 
van het zonnecircuit door een koperen kabel 
met een doorsnede van minstens 16 mm2, 
aan te bevelen.

De interne bliksembeveiliging is ook belangrijk 
wanneer systeemcomponenten een risico lo-
pen op blikseminslag naast het systeem. Het 
reduceert het gevaar van overspanning door 
elektromagnetische bliksemimpulsen in het 
gebouw en beschermt alle componenten van 
de installatie.

Afb. B.1.6–23  Bliksembeveiligingoverzicht

Het is een wijd verbreid 
misverstand, dat het 
weglaten van de aarding 
tot een kleiner inslagri-
sico leidt in het dan niet 
geaarde collectorveld!

Noot

Ja

 Nee

Liggen alle componenten in het beschermde 
gebied? (afstand controleren)

In de regel geen extra bliksembeveiliging nodig.

Advies: 
– Zonnesysteem aarden 
– Sensoren en regeling beschermen tegen te hoge spanning

Bliksembeveiliging adviseren / risicoanalyse uitvoeren

Aanvullende maaregelen: 
– Zonnesysteem aarden 
– Sensor en regeling beschermen tegen te hoge spanning

Zijn onderdelen bijzonder hoog opgesteld?
(mogelijk directe blikseminslag)

Ja  Nee

Ja

Nee

Bliksembeveiliging aanwezig ?



B.1 Collectoren

B.1.7  Collectoren als design element

Vlakke plaat- en buiscollectoren bieden vele 
mogelijkheden voor een esthetische vormge-
ving van gebouwen. Gekoppeld aan een hoge 
mate van functionaliteit, bieden deze syste-
men veel interessante mogelijkheden voor de 
moderne architectuur.

De buiscollectoren van Viessmann worden 
niet eenvoudigweg aan het gebouw aange-
past, maar in plaats daarvan gebruikt als de-
sign elementen op zich.

Met “City of tomorrow “ in het Zweedse 
Malmö als voorbeeld, wordt het idee van een 
ecologische modelstad indrukwekkend gerea-
liseerd. 500 woonunits onttrekken hun totale 
energiebehoefte uitsluitend uit regenereer-
bare energiebronnen. De Viessmann vacuüm 
buiscollectoren geven de gevel van de accom-
modatie een avant-garde achtig uiterlijk en to-
nen op een perfecte manier de integratie van 
innovatieve techniek in de architectuur

Afb. B.1.7–1 Collectorgevel in de “City of tomorrow”.

Afb. B.1.7–2 Collectoren als schaduwelement.

Viessmanncollectoren kunnen ook tegen een 
gebouw of vrijstaand, een extra dimensie toe-
voegen. Terwijl de collectoren zonne-energie 
absorberen, functioneren ze tegelijkertijd als 
zonwering, zoals bijvoorbeeld in een school in 
het Duitse Albstedt.
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De frames en afdekplaten van Viessmann 
collectoren zijn net als de aansluitbehuizingen 
in alle RAL-kleuren verkrijgbaar voor een har-
monieuze overgang tussen collectoroppervlak 
en dak.

Afb. B.1.7–3 Collector als kleurig aangepast dakelement.

Afb. B.1.7–4 Collectoren als design element van de Heliotrops in het 

Duitse Freiburg.

Er zijn nog veel meer voorbeelden van col-
lectoren als design elementen. Zij laten 
zien, dat zonnesystemen meer zijn dan 
“slechts”collectoren. Zij zijn multifunctio-
neel en bovendien een duidelijk zichtbare, 
esthetisch verantwoorde bijdrage aan het 
behoud van natuurlijke hulpbronnen en de 
bescherming van het milieu. Dit zou altijd een 
onderdeel van de motivatie moeten zijn om te  
investeren in een thermisch zonnesysteem.



B.2 Opslagvaten

In de voorgaande hoofdstukken werden de 
beschikbare straling en collectortechniek 
omschreven. Daarbij werd duidelijk, dat de 
energiebehoefte en de opgewekte energie bij 
zonnesystemen niet alleen qua hoeveelheid 
moet worden beschouwd, maar vooral ook de 
beschikbaarheid over langere tijd - in tegen-
stelling tot installaties met warmteopwekkers, 
waarbij de geïnstalleerde capaciteit altijd be-
schikbaar is. Daarom is de boilertechniek bij 
zonnesystemen van grote betekenis.

Opslagvaten

Het opslagvat van een zonnesysteem dient er voor om schommelingen tussen de be-
schikbare hoeveelheid  zonnestraling en de energiebehoefte op elkaar af te stemmen.

Afb. B.2–1 Vitocell 100-U met geïn-

tegreerde Solar-Divicon.

In dit hoofdstuk worden de basisprincipes van 
boilertechniek alsook verschillende boilerty-
pen en de oplaadmogelijkheden verduidelijkt. 
Informatie wat betreft de toepassingsgerichte 
dimensionering is te vinden in hoofdstuk C.2.
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B.2.1  Waarom energie opslaan?

Een vierkante meter collectoroppervlak heeft 
een te berekenen maximaal vermogen. De 
mogelijk te verwachten collectoropbrengst 
over een bepaalde periode, kan ook worden 
berekend (in kWh per periode). Hierbij geldt: 
des te langer het tijdvak, des te preciezer de 
raming van de opbrengst en omgekeerd – des 
te korter het tijdvak, des te onnauwkeuriger 
de raming.

Dit maakt het mogelijk het jaarlijkse stra-
lingsaanbod en de daaruit volgende jaarlijkse 
opbrengst met relatief kleine schommelingen 
in te schatten. Het is echter onmogelijk deze 
prognoses voor enkele dagen of uren te ma-
ken. Daarin onderscheidt zich een zonnecol-
lector duidelijk van een verwarmingsketel.

Twee kenmerken zijn typisch voor de werking 
van een thermisch zonnesysteem; deze bepa-
len de eisen voor de opslag:

Ten eerste is het zo dat er op zonnige dagen  
relatief lange “branderlooptijden” zijn, dat wil 
zeggen dat de collector over een langer tijdvak 
warmte produceert. Voor de gewenste hoe-
veelheid energie behoeft het vermogen van 
de collector daarom  minder te zijn als bijvoor-
beeld bij een ketel, die met aanzienlijk kor-
tere branderlooptijden, maar met een groter 
vermogen de gewenste hoeveelheid energie 
beschikbaar heeft.

Ten tweede vallen het tijdvak van de warmte-
opwekking  en het tijdvak van de warmteop-
name zelden samen. De warmteopwekking 
van een conventionele installatie wordt door 
de behoefte aangestuurd, de warmteopwek-
king van een collector is uitsluitend van het 
aanbod van zonnestraling afhankelijk.

Deze specifieke eigenschappen maken duide-
lijk, dat voor een succesvol gebruik van een 
thermisch zonnesysteem, een boiler met een 
voldoende groot opslagvermogen voor het 
veilig stellen van de gewonnen zonnewarmte, 
onontbeerlijk is. 

Afb. B.2.1–1 Tapprofiel
Het dagelijks verloop van het tap-

proces van een flatgebouw geeft de 

behoefte aan nuttige warmte aan. 

De solaire warmteopwekking volgt 

deze behoeftecurve niet, maar is af-

haneklijk van het stralingsaanbod.
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B.2.2  Principes van boilertechniek

B.2.2.1  Opslagmedium

Over het algemeen wordt voor de opslag van 
warmte water gebruikt. Het is voordelig, altijd 
beschikbaar en technisch zeer goed beheers-
baar (opslag, laden, ontladen). Bovendien 
heeft water een hoge warmtecapaciteit van 
cw = 4,187 kJ/(kg·K). In de verwarmingssector 
is de specificatie cw = 1,163 Wh/(kg·K). ge-
bruikelijker. Voor de warmteopslag speelt het 
geen rol, of het daarbij om cv- of leidingwater 
gaat.

Naast de korte termijn opslag van zonnewarm-
te in gewone staande boilers zijn er ook mo-
gelijkheden, de warmte-energie gedurende 
een langere tijd op te slaan. De zogenaamde 
lange termijn of seizoensboilers werken 
meestal met water als opslagmedium en 
hebben een volume van meerdere duizenden 
liters (grote staande boilers) of meerdere dui-
zenden kubieke meters (bijv. betonbekkens).

Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijk-
heden om warmte op fysisch-chemische 
manieren op te slaan. Men spreekt daarbij 
van latente warmteopslag, die bijvoorbeeld de 
faseovergang (vast naar vloeibaar en omge-
keerd) van materialen als paraffine of zouten 
gebruikt, om warmte op te slaan.

B.2.2.2  Energie-inhoud

Doorslaggevend bij het ontwerpen van boilers 
is niet hun volume, maar de hoeveelheid ener-
gie die er kan worden opgeslagen (energie-
inhoud). De energie-inhoud van boilers is 
afhankelijk van het temperatuurverschil: hoe 
groter het verschil, des te groter de hoeveel-
heid beschikbare energie per volume-eenheid 
van de boiler.

Om het benodigde opslagvolume te bepalen, 
wordt rekening gehouden met het tempera-
tuurverschil aan de kant van het warmtever-
bruik: de maximale boilertemperatuur wordt 
door het medium (water) bepaald. De laagst 
mogelijke boilertemperatuur is de doorslag-
gevende variabele voor het bepalen van het 
boilervolume.

Voor het dimensioneren van boilers voor het 
verwarmen van drinkwater geldt de gemid-
delde koud watertemperatuur als minimale 
temperatuur (bijv. 10 º C). Bij cv-buffers met 
een platenwisselaar om het leidingwater te 
verwarmen wordt de minimale opslagtempe-
ratuur van de koudwater temperatuur en het 
temperatuurverschil tussen in- en uittrede bij 
de warmtewisselaar bepaald. Bij solaire on-
dersteuning van ruimteverwarming wordt de 
minimale temperatuur in de stookperiode door 
de retourleiding, de cv-ketel in, bepaald.

Afb. B.2.2–1 Energie-inhoud

Leidingwater
10 °C

Boiler
(leidingwater opslag)

Maximale energie inhoud voor een vat van 500 liter

Retour
Warmte-
wisselaar
15 °C

90 °C

75 K
   43,5 kWh

vat
(leidingwater opslag)

90 °C

Buffer voor cv-ondersteuning
(cv-water opslag)

60 K
    34,8 kWh

Retour
cv-circuit
30 °C

90 °C

80 K
 46,4 kWh

B.2 Opslagvaten

De energie-inhoud van een opslag-

vat  wordt sterk bepaald door de 

laagste temperatuur, die in het vat 

mogelijk is. 

 
Bij solair ondersteunde 
verwarming of koeling 
van gebouwen werkt 
ook het gebouw als 
opslagbuffer – bij het 
systeemontwerp  moet 
met de capaciteit hier-
van rekening worden 
gehouden.

Tip
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met een lage retourtemperatuur kan werken 
en dat het thermische zonnesysteem zeer ef-
ficiënt is. Daartoe moet de stratificatie in de 
boiler tegen stromingen worden beschermd.

Voorbeeld

Voorbeeld

Bij 10 °C koud water bedraagt het benodigde volu-

me voor opslag van 19 kWh bij een maximale boiler-

temperatuur van

60 °C: 19.000 Wh/(1,16 Wh/(kg·K) · 50 K)  328 l

80 °C: 19.000 Wh/(1,16 Wh/(kg·K) · 70 K)  234 l

90 °C: 19.000 Wh/(1,16 Wh/(kg·K) · 80 K)  205 l

De inhoud van de boiler wordt als volgt be-
rekend:

m = Q
cw · ∆T

m  Boilerinhoud
Q  Energiehoeveelheid
cw  Soortelijke warmte water
∆T  Temperatuurverschil

Abb. B.2.2–4 Stratificatie

Zonneboiler

B.2.2.3  Stratificatie

Onafhankelijk van het volume zijn boilers in 
principe altijd slanke staande cilinders – zo 
kan zich vanwege het verschil in dichtheid van 
warm en koud water een goede stratificatie 
vormen. Daarbij “drijft” het lichtere warme 
water op het zwaardere koude water. Zolang 
er geen turbulentie door binnenwaartse stro-
mingen is, is deze stratificatie zeer stabiel. 

Een zo koud mogelijke onderste laag in de 
boiler maakt het mogelijk, dat het zonnecircuit 

Noot

 
In de boiler kan vooral 
de warmwatercirculatie 
tot aanzienlijke vermen-
ging van de boilerinhoud 
leiden.

Naast de volumestroom 
en de looptijd van de 
circulatiepomp moet er 
ook rekening worden 
gehouden met de aan-
sluiting van de retourlei-
ding: deze mag niet aan 
de koudwaterinlaat van 
de boiler aangesloten 
worden, omdat anders 
het totale boilervolume 
door de circulatiepomp 
verspreid zou worden.

Tot op de slechts enkele centimeters hoge scheidingslaag 

vermengen de temperatuurlagen zich niet en blijven zeer 

stabiel. 

 

Eengezinswoning met 4 personen, per persoon 28 l 

warmwaterbehoefte (60 °C), dus 112 l per dag.

Bij een koudwatertemperatuur van 10 °C betekent 

dat een hoeveelheid aan energie van 6,5 kWh, plus 

de benodigde warmte voor standby-verliezen (1,5 

kWh) en circulatie (1,5 kWh).

De benodigde energie voor leidingwaterverwarming 

bedraagt dus 9,5 kWh.

Voor een hoge solaire dekking dient de dubbele hoe-

veelheid energie opgeslagen te worden, dus 19 

kWh.

De eneregieinhoud van een opslagvat (zie 
Afb. B.2.2-1) laat zich berekenen met dezelfde 
formule:

Q = m · cw · ∆T



B.2.2.4  Warmteverliezen

Bij de bepaling van het boilervolume voor zon-
nesystemen moet ook met het warmteverlies 
van de boiler rekening worden gehouden. Gro-
tere opslagvolumes kunnen meer energie op-
nemen, maar zij hebben ook een groter warm-
teverlies (en zijn dus duurder tijdens gebruik). 
Weliswaar daalt het specifieke warmteverlies 
bij een toenemende opslagcapaciteit, maar de 
absolute verliezen stijgen.

In principe geldt het volgende: een grote 
boiler is voordeliger als meerdere kleine. Het 
warmteverlies bij een grote boiler is vanwege 
de verhouding oppervlakte/volume in verge-
lijking met kleinere boilers altijd aanzienlijk 
minder. Echter, moet bij de keus ook rekening 
worden gehouden met projectgerelateerde 
grenzen, zoals deurbreedtes en kamer- en 
raamhoogtes. (kantelmaat)
Bovendien wordt het aantal boilers bepaald 
door het gekozen systeem.

Boilerverliezen onderscheidt men in standby 
warmteverliezen (in kWh/d) en in stralingsver-
liezen (in W/K).

Afhankelijk van de inhoud heeft een goede 
standaard zonneboiler van goede kwaliteit 
bij toepassing in een eengezinswoning een 
standby warmteverlies tussen de 1,5 en onge-

veer 3 kWh/d. vooropgesteld dat de boiler en 
de aansluitingen hierop optimaal geïnstalleerd 
zijn. Bij onvoldoende isolatie kunnen de verlie-
zen beduidend hoger uitvallen.

Grotere warmteverliezen treden bijvoorbeeld 
op wanneer de warmte uit de boiler op kan 
stijgen via de leidingen. Deze convectiever-
liezen kunnen worden voorkomen door bij de 
aansluitingen van de betreffende leidingen 
een thermosifonlus of een terugslagklep te 
plaatsen.

Bijzonder kritisch zijn onvoldoende geïso-
leerde boileraansluitingen – het warmteverlies 
kan daardoor makkelijk verdubbelen. Bij een 
300 liter boiler kunnen in de loop van jaren 
bijvoorbeeld 4 kWh/d . 365 d = 1.460 kWh 
verloren gaan. Ziet men de helft daarvan als 
onvermijdelijk  verlies, dan zou het vermijd-
bare verlies bij een solaire dekking  van 50% 
een extra vierkante meter  collectoroppervlak 
vragen en een extra verbruik van minstens 
50 m3 gas of een te vergelijken hoeveelheid 
andere brandstof.

Afb. B.2.2–5 Convectieverliezen

Convectieverlies door
circulatie in de leiding

Convectieverlies door circulatie ten gevolge van de 
zwaartekracht in het leidingwerk 

Aansluitstomp

Warmteverliezen
Zonne-
boiler

Zonneboiler

Warmte-
verliezen

Leidingwatermengklep

B.2 Opslagvaten

Het verschil in dichtheid van het boi-

lerwater kan tot ongewenst warm-

teverlies door convectiestromen 

leiden. Daarbij ontsnapt via aanslui-

tingen c.q. leidingen voortdurend 

warmte uit de boiler. 
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B.2.2.5  Het materiaal waarvan een boiler  
             gemaakt is

Warmwaterboilers voor de verzorging van 
warm tapwater bestaan uit rvs of geëmail-
leerd staal. Omdat foutjes in de emaille coa-
ting zelfs bij de meest zorgvuldige fabricage 
niet volledig te voorkomen zijn, is bij deze 
boilers een extra corrosiebescherming vereist. 
Dit gebeurt door actieve anodes of door  “op-
offerings-”anodes (magnesiumanodes).

Warmwaterboilers uit rvs hebben normaal 
gesproken geen extra corrosiebescherming 
nodig. Bovendien hebben deze als voordeel 
dat zij ook minder wegen dan stalen boilers.

Buffervaten bevatten daarentegen geen zuur-
stofrijk leidingwater, maar cv-water. Stalen 
buffers kunnen derhalve zonder enige cor-
rosiebescherming gebruikt worden. Omdat 
zij ook met een lagere druk werken (verwar-
mingscircuit i.p.v. het openbare waterleiding 
netwerk), bieden zij ook een voordeel t.o.v. 
warmwaterboilers.

Om de cirkel rond te maken, moeten ook de 
buffervaten gemaakt van kunststof genoemd 
worden. Alhoewel dit materiaal heel licht en 
economisch  is, kan het alleen gebruikt wor-
den voor lage maximum temperaturen. Verder 
kunnen zij slechts gebruikt worden zonder 
druk, wat een extra warmtewisselaar noodza-
kelijk maakt.

Niet meer gebruikte stookolietanks zijn als 
vermeende voordelige oplossing voor opslag 
niet geschikt, ook wanneer zij een groot op-
slagvolume van meerdere duizenden liters 
bieden:

De zeer ongunstige oppervlakte/volume •	
verhouding en de moeilijk aan te brengen 
isolatie hebben grote warmteverliezen tot 
gevolg. Daardoor wordt de tank in de zo-
mer een ongewenste warmtebron.
De inbouw van op- en ontladingstechniek •	
is erg lastig en duur. 
Aanpassingen ( snijden, lassen en slijpen) •	
kunnen alleen gedaan worden met stik-
stofvulling.
Deze cylinders kunnen alleen drukloos ge-•	
bruikt worden.



Afb. B.2.3–1

Viessmann vaten voor solaire 

toepassing onderscheiden zich 

door een slanke cilindrische vorm, 

bestaan uit roestvast of geëmail-

leerd staal, zijn corrosiebestendig 

en rondom door een hoogwaardige 

FCKW-vrije isolatie omsloten.

B.2.3  Boilertypes

B.2.3.1  Boilers met een interne warmte 
             wisselaar 
 
a.  Leidingwater als opslagmedium

Wanneer leidingwater als opslagmedium 
gebruikt wordt, kan enkel opwarming van 
leidingwater door een zonnesysteem onder-
steund worden. Het onttrekken van de ener-
gie voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld 
de ondersteuning van de verwarming, is niet 
zinvol. Warmwaterboilers moeten normaal ge-
sproken tot 10 bar drukbestendig zijn.

Monovalente boilers

Wanneer een bestaand verwarmingssysteem 
uitgebreid wordt met een zonnesysteem en 
de aanwezig zijnde warmwaterboiler blijft 
staan, dan wordt een tweede monovalente 
warmwaterboiler hiervoor geïnstalleerd. Gro-
tere (ook nieuw geïnstalleerde) installaties 
voor leidingwaterverwarming kunnen met 
twee monovalente boilers worden uitgevoerd.

De opwarming van de totale waterinhoud 

Afb. B.2.3–2 Monovalente boiler

Monovalente boiler Vitocell 100-V

B.2 Opslagvaten

gebeurt alleen via een diep tot de bodem rei-
kende spiraalvormige warmtewisselaar

Bivalente boilers

Bij nieuwbouw of bij de inbouw van een com-
pleet nieuwe verwarmingsinstallatie heeft bij 
kleinere installaties een bivalente warmwa-
terboiler voor de drinkwaterverwarming de 
voorkeur.

Een bivalente warmwaterboiler is met twee 
warmtewisselaars uitgerust – één aan de 
onderkant voor de aansluiting op het collector-
circuit voor solaire opwarming van het leiding-
water en één aan de bovenkant voor de aan-
sluiting van naverwarming door de cv-ketel.

Over het algemeen wanneer leidingwater als 
opslagmedium wordt gebruikt moet er op 
gelet worden, dat de uitsluitend solair ver-
warmde boilergebieden of de vooropslag vol-
gens de voorschriften betreffende de hygiëne 
van drinkwater, thermisch gedesinfecteerd 
worden.

Afb. B.2.3–3 Bivalente boiler

Bivalente boiler Vitocell 100-B
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Afb. B.2.3–4 Buffervat met spiraal Afb. B.2.3–5 Principe van een buffervat

Cv-water buffervat met ingebouwde warmtewisselaar Vito-

cell 140-E

Warm
leidingwater

cv-groep

cv-
buffer

cv-ketel

Collectoren

b.  cv-water als opslagmedium

Wordt voor cv-water als opslagmedium 
(energiedrager) gekozen, dan worden buf-
fer- of combivaten gebruikt. Deze worden 
voornamelijk bij installaties toegepast, waarbij 
de gewonnen zonnewarmte behalve voor 
verwarming van het leidingwater, tevens als 
ondersteuning gebruikt wordt voor de verwar-
ming van ruimtes (solaire verwarmingsonder-
steuning).

Ook in grote zonnesystemen voor het ver-
warmen van leidingwater wordt cv-water als 
opslagmedium gebruikt. In dat geval is  ther-
mische ontsmetting tegen legionella van het 
opslagmedium niet nodig.

De vaten worden met dezelfde druktrap als 
het cv-circuit ontworpen. Daar het om een 

gesloten circuit gaat, is bescherming tegen 
corrosie niet nodig.

Buffervaten

Bij een cv-waterbuffervat kan de solair ge-
wonnen warmte voor de verwarming van het 
cv-circuit direct afgenomen worden of kan via 
een tapwaterwisselaar leidingwater worden 
verwarmd.

Aan het buffervat kunnen ook andere warmte-
opwekkers, bijvoorbeeld houtketels, worden 
aangesloten. In het buffervat kunnen zo de 
energiestromen in bi- of multivalente instal-
laties optimaal worden “beheerd”.

Het buffervat als “energiebeheer-

der” maakt integratie van verschil-

lende warmteopwekkers en –afne-

mers mogelijk.



Multivalent cv-buffervat met ingebouwde tapwaterverwar-

mingsspriaal Vitocell 340-M

Afb. B.2.3–6 Combivaten

Afb. B.2.3–7 Leidingwater vat Afb. B.2.3–8 Buffervat

B.2.3.2  Vaten voor externe oplading

Bij de keuze voor vaten met een externe op-
laadwisselaar is slechts de inhoud bepalend, 
omdat het vermogen door de platenwarmte-
wisselaar ( zie hoofdstuk B 2.5.2) wordt be-
paald. De toepassingen alsook de benodigde 
corrosiebescherming en drukbestendigheid 
komen overeen met een boiler met een in-
terne warmtewisselaar.

Vat ten behoeve van boilerlaadsysteem Vitocell 100-L Buffervat voor cv-wateropslag Vitocell 100-E

B.2 Opslagvaten

Combivaten 

Het combivat is een combinatie van een 
cv-buffervat met een boiler. Het is ook voor 
meerdere warmteopwekkers geschikt. De 
warmteafgifte aan het leidingwater verloopt 
via een ingebouwde warmtewisselaar (bij de 
Viessmann combivaten Vitocell 340-M en de 
360-M via een spiraalvormige rvs buis), waar-
door het instromende koude water gevoerd 
en zo verwarmd wordt.
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B.2.4  Boilers opladen 

B.2.4.1  Stratificatie

Bij  stratificatie, ook wel gelaagdheid ge-
noemd, gaat het solair verwarmde water in 
het vat naar een niveau met water van de-
zelfde temperatuur. Vermenging met koelere 
lagen vindt daarbij niet plaats. Zowel interne 
als externe warmtewisselaars zijn voor stratifi-
catie geschikt.

Het principe van stratificatie

Bij het opladen van een boiler met een  inter-
ne warmtewisselaar zonder stratificatie wordt 
het totale boilervolume gelijkmatig verwarmd. 
Om de gebruikstemperatuur in het parate deel 
van de boiler te bereiken, moet het collector-
veld over een verhoudingsgewijs langere tijd 
warmte leveren. Is de warmte al nodig voor 
het bereiken van deze temperatuur, dan dient 
een andere warmtebron bij te springen om 
het water tot het benodigde temperatuurni-
veau te verwarmen.

Afb. B.2.4–1 Principe van stratificatie

Door toepassing van het stratificatieprincipe, 
kan naverwarming worden gereduceerd of 
zelfs vermeden worden, door het solair ver-
warmde water bij voorkeur op gebruikstempe-
ratuur, onvermengd in het parate deel van het 
vat in te voeren.
Op deze manier kan de energie van het col-
lectorveld eerder benut worden, waardoor 
naverwarming –onder optimale condities- ver-
meden wordt.

Bij een normale bivalente boiler ver- ■

warmt de collector voortdurend het 
totale boilervolume. Met het bereiken 
van de gebruikstemperatuur is het 
hele volume verwarmd. 
 
 

Bij stratificatie wordt de gebruikstem- ■

peratuur al eerder in het bovenste 
boilervolume bereikt. Het totale 
volume is op het zelfde tijdstip op 
gebruikstemperatuur, als bij een ge-
wone boiler. 

Het voordeel van stratificatie zit in 

het sneller bereiken van de benodig-

de gebruikstemperatuur.



Voor stratificatie wordt het collectorcircuit 
in het algemeen met een grotere ΔT aange-
stuurd, d.w.z. de volumestroom is lager ten 
opzicht van de conventionele boileroplading.
Daar komt een hogere gemiddelde collector-
temperatuur uit voort en als gevolg daarvan 
een lager rendement van de collector.
Vacuümbuiscollectoren zijn vanwege hun ge-
ringe warmteverlies beter geschikt voor stra-
tificatie dan vlakke plaatcollectoren – dat geldt 
in het bijzonder voor installaties met solaire 
verwarmingsondersteuning.

De volumestroom in het collectorcircuit wordt 
voor de stratificatie zo geregeld, dat bij de 
collectoruitgang (solaire aanvoer) steeds de 
gewenste temperatuur, d.w.z. de gebruiks-
temperatuur plus het temperatuurverschil van 
de warmtewisselaars, wordt gehandhaafd. Is 
de solaire instraling niet toereikend, dan wordt 
voor het behouden van de stratificatie het wa-
ter in een lagere temperatuurlaag ingevoerd of 
wordt een andere boiler opgeladen.
Daaruit komen naar gelang de instraling en 
het reeds bereikte temperatuurniveau ver-
schillende volumestromen in het zonnecircuit; 
men spreekt hier van zogenaamde “Matched-
flow-werking”.

Technische realisatie

Boilers met interne warmtewisselaars bevat-
ten een laadlans, waardoor het tot gebruiks-
temperatuur verwarmde water kan stijgen tot 
in het parate deel van de boiler met zo min 
mogelijk vermenging. Wordt de gewenste 
temperatuur bij de collectoruitgang niet meer 
bereikt, stroomt het minder verwarmde 
water (onder de gebruikstemperatuur) uit de 
laadlans in de stratificatiezone met dezelfde 
temperatuur (= zelfde dichtheid).

Afb. B.2.4–2 Matched-flow-werking

Afb. B.2.4–3 Stratificatie met een ingebouwde warmtewisselaar

65°C

25°C

65°C

25°C

45°C

25°C

Naar gelang de instraling wordt het 

collectorcircuit met een hoge of lage 

volumestroom geregeld. Zo kan de 

boiler op gebruikstemperatuur gela-

den worden. Is de solaire instraling 

niet toereikend , wordt er op een 

lagere temperatuur geladen.

B.2 Opslagvaten

Bij stratificatie met een laadlans stijgt het solair verwarmde 

water in de buis tot op de hoogte van een laag met dezelfde 

temperatuur.
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Afb. B.2.4–4 Stratificatie met een externe warmtewisselaar

Bij de externe warmteoverdracht wordt het 
vat zo lang van bovenaf beladen, als het col-
lectorcircuit de gebruikstemperatuur kan 
leveren. Wordt deze temperatuur niet meer 
bereikt, dan wordt de zonnewarmte ofwel via 
kleppen naar een diepere, koelere zone van de 
boiler gebracht of de pompen schakelen uit.

Voorwaarden

Gunstige omstandigheden voor de stratifica-
tiemethode aan de kant van de warmteafgifte 
bieden systemen met een hoge tempera-
tuurspreiding, zoals dit bij de zonthermische 
leidingwaterverwarming het geval is. In ieder 
geval komt het mogelijke voordeel van de stra-
tificatiemethode (het besparen van energie 
t.b.v. naverwarming) bij installaties met een 
hoge solaire dekking (>50%) alleen tot uiting, 
wanneer er ’s morgens, ook in de zomer, 
warm water wordt gebruikt.

Bij verbruiksprofielen met pieken in de och-
tend en avond heeft het zonnesysteem in de 
zomermaanden overdag genoeg tijd, om de 
boiler ook zonder stratificatie voldoende te 
verwarmen. Stratificatie bij dit verbruiksprofiel 
is dus slechts in de herfst en lente gunstig.

In beide gevallen is stratificatie alleen gunstig 
wanneer de naverwarming precies evenredig 
aan de behoefte geregeld wordt.

Grote zonnesystemen voor de verwarming 
van drinkwater, die volgens de Duitse VDI 
6002 deel 1 op hoge opbrengsten en daar-
mee een lagere solaire dekking zijn ontwik-
keld, bereiken amper het niveau van de ge-
bruikstemperatuur. De daarbij ingezette grote 
vaten worden weliswaar met een externe 
warmtewisselaar uitgerust, maar omdat de 
installatie toch niet geregeld wordt met de 
warmwatertemperatuur als gebruikstempera-
tuur, is stratificatie hier niet zinvol.

Bij zonnesystemen met verwarmingsonder-
steuning zijn vooral verwarmingscircuits met 
een groter temperatuurverschil (radiatoren) 
voor stratificatie geschikt.

Stratificatie via
toerental van de pomp

Stratificatie
via mengkleppen

Ofwel volgt het toerental van de 

pomp de instraling en wordt de boi-

ler op gebruikstemperatuur geladen. 

Of wordt het opladen van de boiler 

bij een constante volumestroom via 

kleppen geregeld.



B.2.4.2  Opladen met zwaartekracht:   
              thermosyfonsystemen

Het zwaartekrachtprincipe

Bij thermosyfonsystemen gebeurt de over-
dracht tussen de boiler en de collector 
volgens het zwaartekrachtprincipe, ook wel 
thermosyfonprincipe genaamd. In plaats van 
een pomp wordt het verschil in dichtheid van 
warmere en koudere warmtegeleidende vloei-
stof als aandrijving gebruikt. Daartoe moet de 
collector (warmteopwekking) onder de boiler 
(warmteafname) geplaatst zijn.

De warmtegeleidende vloeistof wordt in de 
collector door de zonnestraling verwarmd. De 
warme vloeistof in de onderliggende collector 
is lichter dan de koude vloeistof in de boven 
de collector liggende boiler. Zodra de lichtere 
warme vloeistof opstijgt, vormt zich een 
zwaartekrachtcirculatie. 

In de boiler geeft de verwarmde vloeistof zijn 
warmte af aan het opgeslagen leidingwater 

en daalt dan weer naar het diepste deel in het 
collectorcircuit. Zo ontstaat een kringloop. 
Deze kringloop wordt onderbroken, wanneer 
het temperatuur-/dichtheidsverschil tussen de 
collector en boiler zo klein is, dat het voor het 
overwinnen van het drukverlies in het collec-
torcircuit niet meer voldoende is.

Zuiver water, vrij van luchtbellen van 20 ºC 
heeft een gewicht van 0,998 kg/l, water van 
50 ºC weegt 0,988 kg/l – het verschil in ge-
wicht bedraagt dus ca. 10 gram per liter (= 1 
procent). De aandrijvende kracht in deze kring-
loop is in vergelijking met systemen met een 
pomp dus zeer klein.

Dit leidt tot de typische bijzonderheden van 
een thermosyfonsysteem in bedrijf:

De volumestroom is klein•	
In de absorber treden geen turbulente •	
stromingen op
Het collectorcircuit moet een zeer klein •	
drukverlies hebben (kleine lengte, grote 
doorsnede).
Het moet worden voorkomen dat de boiler •	
’s nachts afkoelt door omgekeerde circula-
tie ten gevolge van de zwaartekracht.

Afb. B.2.4–6 Thermosyfonsystemen

Enkelcircuit Dubbelcircuit

Afb. B.2.4-5 Viessmann thermosy-

fonsystemen worden niet in West- 

en Midden-Europa toegepast.

Enkelcircuitsystemen worden 

uitsluitend in absoluut vorstvrije 

gebieden ingezet. Bij dubbelcir-

cuitsystemen worden boilers met 

een dubbele mantel als warmtewis-

selaars gebruikt.

B.2 Opslagvaten
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Enkel- en dubbelcircuitsystemen

Bij thermosyfonsystemen wordt onderscheid 
gemaakt tussen een enkel- en dubbelcir-
cuitsysteem.
In enkelcircuitsystemen wordt het drinkwater 
direct in de collector verwarmd. Bij een dub-
belcircuitsysteem wordt de warmtedrager in 
het collectorcircuit en het drinkwater in de boi-
ler via een warmtewisselaar gescheiden.

Enkelcircuitsystemen worden uitsluitend in 
absoluut vorstvrije regio’s ingezet, omdat de 
collectoren al bij lichte vorst bevriezen en het 
proces verstoord word. Daarbij moeten alle 
componenten corrosiebestendig zijn, want 
met leidingwater wordt voortdurend zuurstof 
in het systeem gebracht. Het voordeel van 
dit systeem zit vooral in de eenvoudige, com-
pacte opbouw en derhalve een lage prijs.

In regio’s waar vorst niet uit te sluiten is, 
worden dubbelcircuitsystemen ingezet. Het 
collectorcircuit wordt hierbij met een vorst-
vrije warmtedrager gevuld. Voor de warmte-
overdracht worden meestal dubbelwandige 
boilers ingezet. Het in de collector verwarmde 
medium geeft de warmte tussen de binnen- 
en buitenmantel van de boiler aan het leiding-
water af.

Afb. B.2.4–7 Naverwarmingsvarianten

Elektrisch element Doorstroom verwarmingstoestel

Voor naverwarming wordt meestal 

een elektrisch verwarmingselement 

ingezet. Een doorstroomverwarmer 

is omslachtiger, maar energetisch 

zinvoller.

Naast het collectorcircuit kan ook het leiding-
water met vorst te maken krijgen. De boiler 
wordt daarom of in een vorstvrije ruimte 
boven de collector geplaatst, of hij wordt met 
een bijverwarming voortdurend tegen vorst 
beschermd. Ook de aangesloten leidingen 
(koud  en warm water) moeten vorstvrij wor-
den gehouden. Als alternatief kan de boiler 
inclusief zijn leidingen bij vorstgevaar geleegd 
worden.

Zowel bij enkel- en dubbelcircuitsystemen 
moet er bovendien met het gevaar van over-
verhitting rekening worden gehouden. Is 
er geen thermostatische regeling mogelijk, 
wordt net zo lang warmte in de boiler ge-
transporteerd, tot de stagnatietemperatuur is 
bereikt. Bij enkelcircuitsystemen bereikt het 
water in de boiler dan het kookpunt, en bij 
dubbelcircuitsystemen beperkt de warmtedra-
ger tussen de dubbele mantel van de boiler 
het kookpunt.

De noodzakelijke naverwarming gebeurt 
direct in de boiler via een elektrisch verwar-
mingselement, of het leidingwater wordt 
via een doorstoomtoestel, bijvoorbeeld een 
geiser, naverwarmd. De tweede variant is het 
meest zinvol.



B.2.5   Warmtewisselaars

Warmtewisselaars in zonthermische installa-
ties hebben de taak, in verhouding kleine ver-
mogens met zo min mogelijk temperatuurver-
lies over te dragen. Hier moet bij de keuze van 
een warmtewisselaar altijd op gelet worden. 
Fouten die hierbij gemaakt worden, kunnen 
het rendement van de installatie aanzienlijk 
reduceren. Het doel van elk ontwerp is, de 
collector met een zo koud mogelijk medium te 
laten functioneren.

Voor de berekening van warmtewisselaars 
wordt als uitgangspunt, typeonafhankelijk 
600 W per vierkante meter collectoroppervlak 
aangenomen.

Het temperatuurverschil in warmtewisselaars 
tussen de uitgang aan de primaire zijde (naar 
de collector) en de ingang aan de secundaire 
zijde (van het vat) – bij interne warmtewis-
selaars het omringende boilerwater – moet zo 
klein mogelijk zijn. Hoe kleiner deze is, des te 
meer solaire warmte kan er aan de boilerin-
houd worden overgedragen.

B.2.5.1  Interne warmtewisselaars

Bij interne warmtewisselaars is een tempera-
tuurverschil tussen de aanvoer van het zonne-
circuit en het omringende boilerwater van 10 
tot 15 K is gebruikelijk.

Afhankelijk van de constructie van de wis-
selaar ontstaat er zo een verhouding van col-
lectoroppervlakte tot oppervlakte van de wis-
selaar van 10:1 en 15:1, d.w.z. per vierkante 
meter oppervlakte van de wisselaar  kan 10 
tot 15 vierkante meter collectoroppervlakte 
worden aangesloten. De aansluiting van gro-
tere collectoren kan ertoe leiden, dat de ΔT de 
15 K overschrijdt.

Voor het Viessmann boilerassortiment gelden 
de waarden die in afb. B.2.5-1 worden weer-
gegeven.
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Vitocell 100-B / 500 l
1,9 m2 VO

Vitocell 340-M / 750 l
1,8 m2 VO

Vitocell 340-M / 1000 l
2,1 m2 VO

Vitosol 200-F
Volumestroom 25 l/(h·m2)

SD2 direct doorstroomd
Volumestroom 40 l/(h·m2)

Afb. B.2.5–1 Interne warmtewisselaars

B.2 Opslagvaten

 
In zonthermische instal-
laties komt het erop aan, 
de collector zo efficiënt 
mogelijk te koelen, dat 
wil zeggen zo veel mo-
gelijk warmte eraan te 
onttrekken.

Tip

Het vermogen van interne warm-

tewisselaars is afhankelijk van het 

temperatuurverschil tussen het 

boilerwater (Tb) en de medium-

temperatuur uit  het zonnecircuit 

(Tcoll). Ook de warmteafgifte van 

grotere collectorvelden kan worden 

overgedragen.
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B.2.5.2  Externe warmtewisselaars

Bij platenwarmtewisselaars geldt 5 K tussen 
de aanvoer van het solarcircuit en de  retour-
leiding van het boilerwater als optimaal. Om 
dat mogelijk te maken, moet bij voorkeur voor 
die warmtewisselaar gekozen worden waarbij 
het medium een zo lang mogelijke weg aflegt 
in de wisselaar (grote thermische duur). 
 
Dimensionering 

De dimensionering van een platenwarmtewis-
selaar in een zonnesysteem is onafhankelijk 
van het gekozen vat en medium – het basis-
ontwerp is altijd hetzelfde. Het speelt geen 
rol, welk programma voor dimensionering 
wordt gekozen: de input parameters worden 
altijd op dezelfde manier bepaald.

De volumestroom aan de collectorzijde

De volumestroom aan de collectorzijde komt 
voort uit het gebruikte collectortype en de ge-
kozen collectorvolumestroom.( bij de meeste 
Viessmanncollectoren is dit 25l/(h.m2 )).

De volumestroom aan de vatzijde

Een platenwarmtewisselaar wordt normaal 
gesproken ontworpen voor dezelfde volume-
stroom aan beide zijden. Om dit te bereiken 
moet aan de vatzijde van de platenwarmte-
wisselaar worden uitgegaan van een 15% 
kleinere volumestroom in vergelijking met de 
collectorzijde. Hiermee wordt de iets gerin-
gere warmtecapaciteit van het glycol-water-
mengsel vereffend.

Media

In het zonne- of  primaire circuit wordt in 
West en Midden-Europa normaal gesproken 
propyleenglycol in een concentratie van 40% 
gebruikt en in het secundaire circuit wordt 
water gebruikt.

Temperaturen

Voor de aanvoertemperatuur van het secun-
daire circuit kan worden uitgegaan van 20 ºC, 
lagere temperaturen zal het water in het vat 
tijdens bedrijf niet bereiken. Wanneer het sys-
teem is gedimensioneerd met de aanbevolen 
5 K, dan wordt uitgegaan van een uitstroom-
temperatuur in het primaire circuit van 25 ºC . 
De temperatuurwaarden voor de uitstroom in 
het secundaire circuit en de aanvoertempera-
tuur in het primaire circuit vloeien voort uit de 
berekening. 

Het vermogen

Onafhankelijk van het collectortype wordt bij 
normale toepassingen (=normale tempera-
turen) uitgegaan van een ontwerpoutput van 
600 W/m2. Bij toepassingen met hogere tem-
peraturen (proceswarmte) kan deze output tot 
500 W/m2 worden teruggebracht.

Drukverlies 

Het is effectief gebleken, om het drukverlies 
aan beide zijden op max. 100 mbar te begren-
zen.

Bij het ontwerp kan het zinvol zijn, om verge-
lijkende berekeningen te maken. De eerste 
berekening gaat uit van max. 100 mbar en een 
tweede van max. 150 mbar. Komt op deze 
manier een beduidend goedkopere warmte-
wisselaar naar voren, dan kan deze  wisselaar 
worden gekozen met het oog op het totale 
drukverlies aan de betreffende zijde (normaal 
gesproken de primaire zijde).

De hierboven beschreven parameters zijn 
voldoende voor het dimensioneren van pla-
tenwarmtewisselaars. Verdere toelichting 
voor het dimensioneren vindt u in hoofdstuk 
C.2.1.2.

Installatie
Voor de installatie in een zonnesysteem gel-
den de gebruikelijke installatievoorwaarden 
voor platenwarmtewisselaars. Afsluitkleppen 
en spoelaansluitingen zouden bij elke platen-
warmtewisselaar vanzelfsprekend moeten 
zijn.

Informatie over warmtewisselaars voor ver-
warming van zwembadwater vindt u in hoofd-
stuk C.2.4.

Afb. B.2.5–2 Externe warmtewisselaar (platenwarmtewisselaar)
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Platenwarmtewisselaars moeten 

tegen vorst beschermd worden, die 

via afgekoelde warmtedragers uit 

het zonnecircuit komen kan.



B.3 Het primaire circuit

In dit hoofdstuk worden de typische bedrijfs-
omstandigheden voor een zonnesysteem en 
de daaruit volgende consequenties voor het 
ontwerp omschreven. De individuele compo-
nenten van het primaire circuit worden daarbij 
gedetailleerd omschreven en hun onderlinge 
samenwerking weergegeven.

Het primaire circuit

Met het primaire circuit van een zonnesysteem worden alle componenten en leidingen 
bedoeld, die de collector met het opslagvat verbinden.
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B.3.1  Het collectorcircuit

B.3.1.1 Het bepalen van de volumestroom

Collectorsystemen kunnen werken met 
verschillende  volumestromen. De eenheid 
daarvoor is de doorstroming in liter/(h · m2), de 
referentie voor de grootte is het absorberop-
pervlak.

Een hoge volumestroom betekent bij een-
zelfde collectorvermogen een kleiner tem-
peratuurverschil in het collectorcircuit, een 
lagere volumestroom een groter temperatuur-
verschil.

Bij een groot temperatuurverschil (=lage 
volumestroom) stijgt de gemiddelde collector-
temperatuur en daalt het rendement van de 
collector. Echter, bij een lage volumestroom is 
er minder ondersteunende energie nodig voor 
de werking van de pomp, en er zijn kleinere 
gedimensioneerde aansluitleidingen mogelijk.

Men onderscheidt:
Low-flow-bedrijf •	 =  werking met volume-
stromen tot ca.  30 l/(h · m2)
High-flow-bedrijf•	  = werking met volume-
stromen groter dan 30 l/(h · m2)
Matched-flow-bedrijf•	  = werking met va-
riabele volumestromen.

De volumestromen voor Low-flow en High-
flow bedrijf zijn niet genormaliseerd en wor-
den in de literatuur verschillend gebruikt.

Welke werking is zinvol?

Voor een veilig ontwerp geldt: de specifieke 
volumestroom moet zo hoog zijn, dat hij een 
veilige en gelijkmatige doorstroming van het 
totale veld waarborgt. Bij installaties met vlak-
ke plaatcollectoren en vacuüm buiscollectoren 
met heatpipes bedraagt deze waarde 25 l/
((h · m2) ) bij een pompvermogen van 100%. In 
installaties met een Vitosolic regeling past de 
optimale volumestroom ( gebaseerd op de ac-
tuele boilertemperaturen en de actuele instra-
ling) in matched-flow-bedrijf zich automatisch 
aan. Installaties met een enkel veld uitgevoerd 
met bovengenoemde collectortypes kunnen 
probleemloos werken op slechts de helft van 
de specifieke volumestroom. Voor de precieze 
instelling moet de handleiding van de solarre-

geling worden geraadpleegd.

Bij direct doorstroomde vacuüm buiscollec-
toren, waarvan de individuele buizen in de 
collector parallel samengevoegd zijn, is een 
specifieke volumestroom van minstens  
40 l/(h · m2) vereist.  Matched-flow-werking is 
bij dit collectortype niet aan te bevelen, omdat 
anders de gelijkmatige interne doorstroming 
van de collector in gevaar komt.

Een aanzienlijke overschrijding van deze waar-
den ten gunste van een iets hoger rendement 
is niet zinvol, omdat de daarmee verbonden 
hogere behoefte aan pompvermogen niet ge-
compenseerd kan worden.

Bij complexe collectorveld-hydrauliek met 
meerdere parallel geschakelde collectorgroe-
pen vereist de matched-flow-werking een 
zeer precies ontwerp. (zie hoofdstuk C.1.2).

Een installatie met 7 vlakke plaatcollectoren à 

2,3 m2, dus met 16,1 m2 absorberoppervlak, en een 

gewenste specifieke volumestroom van 25 l/(h · m2) 

heeft een totale veldflow van  402,5 l/h oftewel 

6,7 l/min.

Deze waarde moeten bij een maximaal pompvermo-

gen (=100%) bereikt worden.

Regeling kan gebeuren via de standenschakelaar 

van de pomp.

De eerste stand die boven de gewenste waarde ligt, 

wordt gekozen.

Voorbeeld



B.3 Het primaire circuit

Het dimensioneren van leidingen in het 

solarcircuit 

Doorslaggevend voor het dimensioneren van 
de leidingen van het solarcircuit is de stro-
mingssnelheid, die bij de berekende totale 
volumestroom bereikt wordt.

Om het drukverlies zo klein mogelijk te hou-
den, mag de stromingssnelheid in de buis 1 
m/s niet overschrijden. Aanbevolen stromings-
snelheden zijn tussen 0,4 en 0,7 m/s. Een 
hogere stromingssnelheid verhoogt het druk-
verlies, een aanzienlijk lagere snelheid maakt 
ontluchting lastiger. (zie hoofdstuk B.3.3).

Afb. B.3.1–1 Stromingssnelheden

In afbeelding B.3.1-1 kan men de stroomsnel-
heden met verschillende buisdiameters bij 
verschillende volumestromen aflezen. 
 
B.3.1.2  De basis van drukverlies bereke-
ningen

De weerstand van het zonnesysteem

Ook bij zonnesystemen is de berekening van 
het drukverlies een van de vereisten voor 
een storingsvrije en energiezuinige werking 
(stroomverbruik van de pomp)  van de totale 
installatie. Over het algemeen gelden hier de-
zelfde voorschriften als bij alle andere hydrauli-
sche systemen.
De totale weerstand van het primaire circuit 
van het zonnesysteem (“glycolcircuit”) resul-
teert uit de optelsom van de volgende weer-
standen:

Collectorweerstand;•	
Weerstand van de leidingen;•	
Individuele weerstanden van de armaturen•	
Weerstand van de interne warmtewisse-•	
laar in de boiler of de primaire zijde van de 
externe platenwarmtewisselaar.

Voor het voorbeeld met 7 collectoren  (veldflow 

402,5 l/h, d.w.z. 6,7 l/min) zijn er de volgende waar-

den:

Voor koperen leidingen 15x1 (DN 13) een •	

stroomsnelheid van 0,84 m/s

Voor koperen leidingen 18x1 (DN 16) een •	

stroomsnelheid van 0,55 m/s

Voor koperen leidingen 22x1 (DN 20) een •	

stroomsnelheid van 0,35 m/s

Er wordt hier voor de koperen leiding 18x1 gekozen.

Voorbeeld

Volumestroom 

(Totale collectoroppervlakte)

Stromingssnelheid in m/s

Buisdiameter

in m3/h In l/min DN 10 DN 13 DN 16 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40

0,125 2,08 0,44 0,26 0,17 0,11 0,07 0,04 0,03

0,15 2,50 0,53 0,31 0,21 0,13 0,08 0,05 0,03

0,175 2,92 0,62 0,37 0,24 0,15 0,10 0,05 0,04

0,2 3,33 0,70 0,42 0,28 0,18 0,11 0,06 0,05

0,25 4,17 0,88 0,52 0,35 0,22 0,14 0,08 0,06

0,3 5,00 1,05 0,63 0,41 0,27 0,17 0,09 0,07

0,35 5,83 1,23 0,73 0,48 0,31 0,20 0,11 0,08

0,4 6,67 1,41 0,84 0,55 0,35 0,23 0,13 0,09

0,45 7,50 1,58 0,94 0,62 0,40 0,25 0,14 0,10

0,5 8,33 1,76 1,04 0,69 0,44 0,28 0,16 0,12

0,6 10,00 2,11 1,25 0,83 0,53 0,34 0,19 0,14

0,7 11,67 2,46 1,46 0,97 0,62 0,40 0,22 0,16

0,8 13,33 2,81 1,67 1,11 0,71 0,45 0,25 0,19

0,9 15,00 3,16 1,88 1,24 0,80 0,51 0,28 0,21

1,0 16,67 3,52 2,09 1,38 0,88 0,57 0,31 0,23

1,5 25,00 5,27 3,13 2,07 1,33 0,85 0,47 0,35

2,0 33,33 7,03 4,18 2,76 1,77 1,13 0,63 0,46

2,5 41,66 8,79 5,22 3,45 2,21 1,41 0,79 0,58

3,0 50 10,55 6,27 4,15 2,65 1,70 0,94 0,70

   Aanbevolen buisdiameter

Naar gelang de volumestroom en 

dimensionering van de leidingen 

ontstaan er verschillende stromings-

snelheden. Het aanbevolen gebied 

ligt tussen 0,4 en 0,7 m/s. Dit is een 

goed compromis tussen drukverlies 

en ontluchting. 

In tegenstelling met 
cv-circuits wordt de ont-
luchting van solarcircuits 
door overgedimensi-
oneerde leidingen be-
moeilijkt. De lucht moet 
naar beneden, niet naar 
boven!

Tip
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Volumestroom en drukverlies 
van het collectorveld

Het dimensioneren van de 
leiding

Drukverlies van de leiding

Drukverlies warmtewisselaar

Drukverlies van armaturen e.d.

1

3

Afb. B.3.1–2 Drukverlies en viscositeit

Afb. B.3.1–3 Berekening van het drukverlies

Informatie over het warmtetransporte-

rend medium

Bij de berekening van het drukverlies moet 
er rekening worden gehouden met het feit, 
dat het warmtedragende medium een andere 
dichtheid heeft als gewoon water.
De hydraulische eigenschappen van het medi-
um passen zich, naar gelang de temperatuur 
van het medium stijgt, steeds meer aan elkaar 
aan.

Bij lage temperaturen rondom het vriespunt 
kan de hoge dichtheid van het warmtedragend 
medium ertoe leiden, dat het pompvermogen 
ongeveer 50% hoger moet zijn als bij gewoon 
water. Vanaf ongeveer  50 °C mediumtempe-
ratuur, dus in het werkingsgebied van de rege-
ling van een zonnesysteem, is het verschil in 
dichtheid (viscositeit)  nog slechts gering.

Berekeningsmethode

De specifieke volumestroom voor de col-1. 
lectoren wordt voor het gebruikte collec-
tortype en de geplande werkwijze van het 
collectorveld bepaald (zie boven: bepalen 
van de volumestroom). Afhankelijk van hoe 
de collectoren onderling verbonden zijn, 
resulteert dit in het drukverlies van het col-
lectorveld. 

De totale volumestroom van de instal-2. 
latie komt voort uit de vermenigvuldiging 
van de specifieke volumestroom met het 
absorberoppervlak. Uitgaande van een 
noodzakelijke stromingssnelheid  tussen 
0,4 en 0,7 m/s wordt zo de diameter van 
de buizen bepaald. 

Is de diameter van de buizen bepaald,dan 3. 
kan het drukverlies van de buis (in mbar/m) 
worden berekend. 

Externe warmtewisselaars moeten ook 4. 
worden berekend en dienen een drukver-
lies van minder dan 100 mbar te hebben. 
Bij interne spiraalwarmtewisselaars is het 
drukverlies veel minder en bij kleine instal-
laties (< 20 m2) te verwaarlozen.  

De drukverliezen van verdere zonnecircuit-5. 
componenten zijn te vinden in de techni-
sche documentatie en worden meegeno-
men in de totale berekening.
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Met een toenemende temperatuur verkleinen de verschillen 

in viscositeit tussen  water en glycol-watermengsels. 



Collectorweerstanden

Voor de collectoren gelden dezelfde regels als 
voor alle andere hydraulische componenten:

Bij in serieschakeling is de totale stro-•	
mingsweerstand gelijk aan de som van de 
individuele stroomweerstanden.
Bij parallelschakeling is de totale stro-•	
mingsweerstand gelijk aan de individuele 
stromingsweerstand. (er vanuit gaande 
dat alle individuele stromingsweerstanden 
gelijk zijn).

Het diagram met drukverliezen van de Vitosol 
collectoren vindt men in de technische docu-
mentatie of op www.viessmann.com.

De diagrammen met drukverliezen hebben 
betrekking op de totale collector. Worden de 
collectoren parallel geschakeld, is het drukver-
lies van het totale collectorveld gelijk aan het 
drukverlies van een enkele collector. Worden 
de collectoren in serie geschakeld, verhogen 
de weerstanden vanwege de grotere volume-
stroom per collector en bovendien worden de 
individuele weerstanden bij elkaar opgeteld.

Een installatie met twee vlakke plaatcollectoren  à 

2,3 m2, dus totaal  4,6 m2 absorberoppervlak, en 

een gewenste specifieke volumestroom van  25 l/

(h·m2) heeft een totale volumestroom van 115 l/h.

Als de collectoren parallel geschakeld zijn, ligt de vo-

lumestroom per collector op ca. 1 l/min (57,5 l/h). De 

weerstand van een enkele  collector bedraagt onge-

veer 70 mbar. De weerstanden worden niet bij el-

kaar opgeteld, de totale weerstand van het complete 

collectorveld is dus ook 70 mbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worden de collectoren in serie geschakeld, dan ligt 

de volumestroom per collector op ca. 2 l/min (115l/h). 

De weerstand van een enkele collector ligt op onge-

veer 200 mbar. De weerstanden worden bij elkaar 

opgeteld, dus de totale weerstand van het complete 

collectorveld bedraagd ca. 400 mbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In beide gevallen geldt voor het totale collectorveld: 

De gemiddelde collectortemperatuur is gelijk, het 

rendement is bijna hetzelfde.

Afb. B.3.1–4 Drukverlies Vitosol 200-F

Voorbeeld
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Volumestroom 25 l / (h·m2), d. h. 115 l / h 

B.3 Het primaire circuit

In het gebied van de aanbevo-

len specifieke volumestroom 

van 25 l/(h · m2) bedraagt de 

doorstroomweerstand van de 

collector ca. 70 mbar. 
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Afb. B.3.1–5 Drukverlies en leidingdoorsnede

Volumestroom 

(veldflow)

Drukverlies per meter leiding (incl. armaturen) in mbar/m

Buisdiameter

in m3/h DN 10 DN 13 DN 16 DN 20 DN 25

0,100 4,6

0,125 6,8

0,150 9,4

0,175 12,2

0,200 15,4 4,4

0,225 18,4 5,4

0,250 22,6 6,6 2,4

0,275 26,8 7,3 2,8

0,300 9 3,4

0,325 10,4 3,8

0,350 11,8 4,4

0,375 13,2 5

0,400 14,8 5,6 2

0,425 16,4 6,2 2,2

0,450 18,2 6,8 2,4

0,475 20 7,4 2,6

0,500 22 8,2 2,8

0,525 8,8 3

0,550 9,6 3,4

0,575 10,4 3,6

0,600 11,6 3,8

0,625 4,2

0,650 4,4

0,675 4,8

0,700 5 1,8

0,725 5,4 1,9

0,750   5,8 2

0,775  6 2,2

0,800 6,4 2,3

0,825 6,8 2,4

0,850 7,2 2,5

0,875 7,6 2,6

0,900 8 2,8

0,925 8,4 2,9

0,950 8,8 3

0,975 9,2 3,2

1,000 9,6 3,4

   Bereik tussen 0,4 en 0,7 m/s

Voor de voorbeeldinstallatie met zeven collectoren 

(volumestroom 402,5 l/h) toont de tabel voor de ge-

kozen koperen leiding 18x1 een drukverlies van ca. 

5,6 mbar/m inclusief alle armaturen.

De lengte van de geplande solarcircuitleiding be-

draagt 18 m. Er is dus een totale weerstand van ca. 

100 mbar.

De weerstand van het leidingwerk

De weerstand van het leidingwerk wordt nor-
maal met behulp van een ontwerpprogramma 
berekend – bij grote installaties met complexe 
hydrauliek is dat een must. Bij eenvoudige 
installaties met koperen leidingen kan met de 
volgende veronderstelde richtwaarden gere-
kend worden:

Operationele temperatuur : 60 °C•	
Medium : water/glycol (60:40)•	
1 bocht (geen hoek!) per 2m koperbuis•	
Benodigde kogelkleppen en T-stukken •	
(bijv. KFE-kleppen)

De waarden in fig. B.3.1-5 corresponderen 
met deze geschatte waarden.

Afb. B.3.1–6 Drukverlies rvs geribde buis DN 16

Voorbeeld
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Bij gebruik van geprefabriceerde Viessmann 
solarleidingen (rvs DN 16) kunnen de door-
stroomweerstanden uit afbeelding B.3.1-6 
worden toegepast.

Overige componenten van het primaire 

circuit

De gegevens van de voor de installatie gedi-
mensioneerde componenten van het primaire 
circuit moeten conform de gegevens van de 
fabrikant in de drukverliesberekening worden 
opgenomen. De individuele weerstanden van 
de componenten, die in de Viessmann Solar-
Divicon zijn geïntegreerd, worden bij de bere-
keningen in het volgende hoofdstuk voor de 
selectie van een pomp, ingecalculeerd.



B.3.1.3  De solarcircuit pomp

Het kiezen van het juist type

In gesloten zonnecircuits worden gangbare, 
in de handel verkrijgbare, centrifugaalpompen 
gebruikt.
Mits de pomp in de installatie voldoende te-
gen oververhitting beschermd is, zijn er geen 
bijzondere vereisten ten aanzien van de tem-
peratuurbestendigheid.
De werking met water-glycol-menging is 
normaal gesproken niet problematisch, bij 
twijfel moet de pompfabrikant worden ge-
raadpleegd.

Soms worden er zonnesystemen aange-
boden, waarvoor afwijkende pompen, bijv. 
tandwielpompen, worden aangeraden. Dit 
type pompen is noodzakelijk, omdat hier 
componenten met een hoog drukverlies wor-
den gebruikt. Alle in dit handboek aanwezige 
installatieschema’s en de daarin gebruikte 
Viessmann componenten zijn voor een wer-
king met gangbare centrifugaalpompen ont-
worpen.

Met het populairder worden van zonnesys-
temen zijn er speciale solarpompen met 
aangepaste pompkarakteristieken op de markt 
gekomen, die zich door een goede efficiency 
onderscheiden in het typische werkgebied 
van een zonnesysteem (verhoudingsgewijs 
kleine volumestroom bij een hoog drukver-
lies). Steeds meer worden deze solarpompen 
ook als energiezuinige pompen met een laag 
stroomverbruik uitgevoerd, waardoor de to-
tale efficiency van het zonnesysteem wordt 
verbeterd.

Pompkeuze

De keuze van de pomp gebeurt volgens de 
gebruikelijke methoden door grafieken te raad-
plegen, zodra de volumestroom en het druk-
verlies van de totale installatie bekend is.

Worden regelingen voor variabele volume-
stromen gebruikt (matched-flow-werking), 
heeft dat geen invloed op de keuze van de 
pomp – zij moet voor een maximale prestatie 
ontworpen worden.
Bij weinig instraling kunnen toerentalregelin-
gen de input van de pomp en daarmee het 
toerental reduceren (niet verhogen!).
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Afb. B.3.1–7  Geprefabriceerde solarcircuitgroep Solar-

Divicon

De Solar-Divicon bevat naast een solarcircuitpomp alle voor 

de werking van het primaire circuit noodzakelijke compo-

nenten.

Afb. B.3.1–8 Schema Solar-Divicon

Noot

B.3 Het primaire circuit

Er moet op worden 
gelet, dat de pomp en 
eventuele bijkomende 
elektrische compo-
nenten geschikt zijn 
voor toerentalregeling. 
In verbinding met de 
solarregeling Vitosolic 
kan, afhankelijk van het 
opgenomen elektrische 
vermogen door de 
pomp, een extra relais 
noodzakelijk zijn. Is dit 
het geval dan moet de 
toerentalregeling voor 
de pomp gedeactiveerd 
worden.
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In het kant en klare Viessmann pompstation 
(Solar-Divicon) is reeds een pomp geïnte-
greerd. Deze is voor de werking met een  
Viessmann warmtedragend medium geschikt.

De Solar-Divicon bevat alle voor de werking 
van de installatie noodzakelijke componenten 
en is in twee vermogens verkrijgbaar (PS 10 
en PS 20).

Voor installaties met twee pompcircuits of 
met een bypassschakeling  is geen extra 
Solar-Divicon nodig, maar slechts een extra 
solar-pompstrang.
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Solar-Divicon

Solar-Pompenstrang

Beveiligingen

Expansievat (MAG)

Opvangbak

1 2

54

3

Zowel de Solar-Divicon als de solar-

pompstrang zijn in twee vermogens 

leverbaar. 

Afb. B.3.1–9 Schema Solar-Divicon 2-circuitsoplossing

Afb. B.3.1–10 Grafiek van de Solar-Divicon-types

De Solar-Divicon en de 
solar-pompstrang zijn 
niet voor direct contact 
met zwembadwater 
geschikt.

Opdat er bij stagnatie 
geen damp in het expan-
sievat kan komen, wordt 
de Solar-Divicon altijd 
onder het collectorni-
veau geplaatst.

Noot
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Deze is ook in twee vermogens verkrijgbaar 
(P10 en P20).

Met behulp van de pompgrafieken voor de 
verschillende types Solar-Divicon (afb. B.3.3-
10) kan men het hydraulisch ontwerp van de 
installatie voltooien. Voor normale toepassin-
gen in eengezinswoningen is de Solar-Divicon 
PS 10 gewoonlijk voldoende, deze is ook op-
genomen in de Viessmann zonnepakketten.

De Solar-Divicon kan voor instal-

laties met een tweede pompcircuit 

of een bypass-schakeling met een 

extra solar-pompstreng uitgebreid 

worden.



B.3.1.4  De flow-meter

De flow-meter toont de volumestroom en 
dient – in combinatie met twee thermometers 
– als systeemcontrole. Beide zijn in de Solar-
Divicon geïntegreerd.

In installaties met een enkel collectorveld 
wordt een flow-meter in de retourleiding van 
de installatie ingebouwd. In het verleden was 
deze flow-meter vaak met een instelventiel 
gecombineerd, waarmee de volumestroom 
van de installatie kon worden ingesteld. Deze 
methode is niet langer gebruikelijk, omdat het 
reduceren van de volumestroom via een hy-
draulische klep onevenredig veel hulpenergie 
(pompstroom) verbruikt.

Een kleine afwijking van de aanbevolen 
volumestroom in installaties met een enkel 
collectorveld beïnvloedt de opbrengst nauwe-
lijks. Het is voldoende wanneer de gewenste 
volumestroom ongeveer wordt bereikt via 
de standenschakelaar van de pomp. Op deze 
manier wordt een betere totale energiebalans 
van het systeem bereikt.

Gangbare flow-meters hebben een doorzich-
tig, van een schaalverdeling voorzien glas of 
kunststof buisje, waarin een veerbelaste ring 
de actuele flow aangeeft. Dit onderdeel als 
in-line uitvoering is niet bestand tegen hoge 
temperaturen, daarom wordt het altijd in het 
gedeelte waar geen stoom komt , dus in de 
retourleiding geplaatst. Wordt dit onderdeel 

B.3 Het primaire circuit

Afb. B.3.1–12 Flowmeter aflezenAfb. B.3.1–11 Flowmeters
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De flow aflezen
aan de onderkant
van de vlotter. 

De flowmeter in de in-line uitvoe-

ring (links) is een onderdeel van de 

Solar-Divicon. 

Voor het inregelen van meerdere 

collectorvelden wordt de bypassuit-

voering (rechts)  in de buurt van de 

collector ingezet.

door een te hoge temperatuur beschadigd, 
dan ontsnapt er solarmedium.

Bij installaties met meerdere collectorvelden 
wordt de flow-meter vlakbij de collector, en 
dus in het gebied waar hoge temperaturen te 
verwachten zijn, geplaatst. Met een bypass 
wordt het solarmedium om de flowmeter ge-
leid. Alleen als men wil meten (dus bij normaal 
bedrijf en niet in stagnatie) wordt de flow-
meter gebruikt. Indien deelvelden ingeregeld 
moeten worden, is het gebruik in combinatie 
met vlinderkleppen zinvol.



80/81

B.3.2  Leidingen

De leidingen in het zonnecircuit moeten – zo-
als alle componenten – temperatuurbestendig 
en voor toepassing met glycolhoudende me-
dia geschikt zijn. Kunststof leidingen zijn voor 
de meeste installaties ongeschikt, daar lage 
temperaturen niet kunnen worden gegaran-
deerd. Gegalvaniseerde buizen zijn ook niet 
geschikt, omdat de zinklaag een chemische 
reactie met de warmtedrager geeft en deze 
daardoor onbruikbaar wordt.

Rekening houdend met een redelijke prijs/
prestatieverhouding voor alle geïnstalleerde 
leidingen heeft zich in de praktijk tot  DN 40 
koperleiding als beste oplossing bewezen 
– voor grotere toepassingen wordt staal ge-
bruikt. Met betrekking tot de werking en de 
installatieopbrengst zijn beide materialen ge-
lijkwaardig, mits er volgens de voorschriften 
wordt geïsoleerd en er voldoende compensa-
tie is voor expansie in de lengterichting t.g.v. 
grote temperatuurverschillen.

Verbindingen

Normaal gesproken worden koperleidingen in 
een zonnecircuit gesoldeerd of geperst. Zacht 
soldeerwerk kan, vooral in de buurt van de 
collector, vanwege de hoge temperaturen ver-
zwakken of losschieten. Grafietpakkingen zijn 
in combinatie met glycol niet geschikt.

Bij hennepverbindingen moet een druk- en 
temperatuurbestendig dichtmiddel als toevoe-
ging mede gebruikt worden. Hennepverbin-
dingen dienen vanwege hun verhoudingsge-
wijs hoge luchtdoorlatendheid zo min mogelijk 
en in ieder geval niet in de onmiddellijke 
nabijheid van de collector gebruikt te worden. 
Wij adviseren geen hennep (niet gasdicht) 
en geen teflon (niet bestand tegen glycol) te 
gebruiken.

Het best geschikt zijn metalen afdichtingen 
of aansluitingen met dubbele O-ringen, zoals 
Viessmann die gebruikt.

B.3.1.5  De terugslagklep

Vooral ’s nachts kan het gebeuren, dat de col-
lector kouder is als het boilerwater. Er bestaat 
dan het gevaar dat de zonneboiler door omge-
keerde circulatie ontladen wordt. Hoe groter 
het temperatuurverschil tussen de warme 
boiler en de koude collector is, des te hoger is 
de opwaartse druk, die tot de ongewenste cir-
culatie leidt. Een verkeerde circulatie herkent 
men aan het feit dat de collector zich zonder 
instraling opwarmt.

Om omgekeerde circulatie te vermijden, 
wordt in de retourleiding van het zonnecircuit 
een terugslagklep ingebouwd. Het drukver-
schil voor de opening van de klep is zo inge-
steld, dat aan de ene kant de thermische op-
waartse druk niet voldoende is om de klep te 
openen en dat aan de andere kant een zo klein 
mogelijke inzet van hulpenergie (pompstroom) 
noodzakelijk is.

De klep wordt altijd met de stroming mee 
achter de pomp en voor de t-splitsing naar het 
expansievat  en de veiligheidsklep ingebouwd. 
In de Viessmann Solar-Divicon is de terugslag-
klep reeds geïntegreerd.

Bij ongunstige leidingsystemen – d.w.z. lange 
verticale secties zonder bochten – komt het 
bij uitzondering voor, dat de thermische op-
waartse druk de klep toch opent. In dit geval 
loont het inbouwen van een magneetklep, die 
parallel met de pomp in het zonnecircuit aan-
geschakeld wordt en zich pas opent, wanneer 
de pomp draait.

Om circulatie in de leiding bij de warmwater-
aansluiting van de boiler te vermijden is nor-
maal gesproken een naar beneden gerichte 
leiding of een waterslot in de leiding in de 
buurt van de boileraansluiting voldoende. (zie 
hoofdstuk B.2.2.4).

Bij pressfittingen 
moet op de geschikte 
dichtring gelet worden 
(glycol- en temperatuur-
bestendig). Er mogen 
alleen door de fabrikant 
aanbevolen dichtringen 
worden gebruikt.

Tip
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De uitzettingcoëfficiënt van koperen 

leidingen ligt 30% boven die van 

stalen leidingen.

Het bevestigen van de leidingen

Voor het ontwerp en het bevestigen van de 
leidingen in een zonnecircuit gelden dezelfde 
regels als voor andere leidingbevestigingen in 
de cv-techniek:

Leidingen mogen niet als steun voor ande-•	
re leidingen en dergelijke gebruikt worden.
De bevestiging moet geluidsisolatie waar-•	
borgen.
Er moet rekening worden gehouden met •	
thermische uitzetting van de leidingen.

Afb. B.3.2–3  Schade door lineaire 

uitzetting.

Voor de te verwachten lineaire uit-

zetting van de leiding vanwege de 

grote temperatuurverschillen in het 

primaire circuit zijn compensatie-

maatregelen noodzakelijk. 

Afb. B.3.2–2 Compensatie van lineaire uitzetting

Flex punt (glijden)Vast punt

Afb. B.3.2–1 Lineaire uitzetting (koperen leiding)

Het laatste punt vergt een andere aanpak 
dan bij conventionele cv-leidingen. Vanwege 
het grote temperatuurverschil in het primaire 
circuit van een zonnesysteem  (– 25 °C tot 
boven  + 175 °C = > 200 K) zijn er beduidend 
grotere  uitzettingen in de lengterichting. Een 
meter koperen leiding  zet zich – onafhankelijk 
van de doorsnede van de leiding – bij een tem-
peratuurverhoging van 100 K ca. 1,7 mm uit, 
d.w.z. bij de leidingen van het solaire circuit 
moet er minstens rekening worden gehouden 
met een dubbele lineaire uitzetting (ca. 3,5 
mm per meter).

Bij conventionele cv-installaties is de buisleng-
te uitzetting aanzienlijk minder. De gebruikelijke 
afmetingen voor bevestigingen, expansielus-
sen en compensatoren voldoen niet vanwege 
de beduidend hogere temperatuurverschillen 
en veel voorkomende veranderingen in de 
belasting in het solaire circuit. Wanneer de 
gebruikelijke uitvoeringen worden ingezet bij 
het solaire circuit, zullen spanningen, die tot 
scheurvorming in de leiding, fittingen of verbin-
dingen leiden, het gevolg zijn en daarmee tot 
lekken leiden.

Voor de berekening van compensatiemaat-
regelen voor bij de gedeelten van de leiding 
die met stoom te maken krijgen, wordt een 
maximale temperatuur van 200 °C genomen, 
bij de overige leidingen 120 °C. Worden voor 
de collectoraansluiting bijvoorbeeld flexibele 
leidingen (gegolfde roestvast stalen leiding) 
gebruikt, dan hebben de uitzetkrachten geen 
schadelijke inwerking op de aansluitstukken. 
Er moet absoluut ook gelet worden op de 
belastingsgrenzen voor de compensatoren 
cq. de expansiekoppelingen. Ontwerpers van 
installaties dienen de uitvoerende onderne-
mingen duidelijk op deze bijzonderheden te 
wijzen.

Over het algemeen zijn dezelfde maatregelen 
voor compensatie voor het uitzetten van de 
leiding ten gevolge van temperatuurverschil-
len, toe te passen als bij gebruikelijke cv-
leidingen.
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gebruik van UV-bestendig isolatiemateriaal is 
slechts voor een deel een oplossing, omdat 
de schade door dieren daarmee niet voorko-
men kan worden. Omgekeerd biedt de tegen 
dieren beschermende mantel (bijv. metalen 
omhulsel) normaal gesproken ook voldoende 
UV-bescherming, zodat bij de keus van isola-
tiemateriaal UV-bestendigheid overbodig is.

Koperbuis                 Verhardingszone

Isolatie

Afb. B.3.2–4 Isolatie met verhardingszone

Afb. B.3.2–5 Schade door knaag-

dieren.

Afb. B.3.2–6  Bescherming tegen 

knaagdieren en UV-straling.

Een kleine verharding aan de bin-

nenkant van de gesloten isoleerlaag 

met hoge temperatuurgeschiktheid 

kan worden getolereerd.

Isolatie

Om warmteverlies bij de leidingen van het 
primaire circuit te beperken, moeten de lei-
dingen net als cv-leidingen en leidingen voor 
warm  tapwater volgens de eisen van de 
geldende isolatienorm, voor 100% geïsoleerd 
worden. Worden voor de isolatie materialen 
gebruikt, waarvan de warmtegeleiding afwijkt 
van de in de verordening genoemde waarden, 
moeten de minimale diktes van de  isolatiela-
gen overeenkomend worden aangepast.

In het algemeen moeten de toegepaste isola-
tiematerialen de te verwachten temperaturen 
doorstaan en voortdurend tegen de invloed 
van vocht bestand zijn, omdat anders de iso-
lerende eigenschappen verslechteren. Som-
mige zeer hoog belastbare isolatiestoffen, 
zoals bijv. minerale vezels, kunnen vanwege 
de vaak wisselende belasting  met dienover-
eenkomstige grote temperatuurverschillen in 
het primaire circuit geen bescherming bieden  
tegen intredende vochtigheid veroorzaakt 
door condensatie.

De meestal toegepaste, tegen hoge tempera-
turen bestendige uitvoeringen van de mantel 
zijn weliswaar voldoende bestendig tegen 
vocht, maar hebben slechts een maximale 
belastingstemperatuur van 170 ºC. In de buurt 
van de aansluitleidingen van de collector kun-
nen echter temperaturen van 200 ºC (vlakke 
plaatcollectoren) optreden, bij vacuümbuiscol-
lectoren nog aanzienlijk hoger. 

Bij temperaturen boven 170 ºC verandert de 
structuur van het isolatiemateriaal en verhardt 
het, de isolerende werking wordt dan min-
der. De zone met de verharding beperkt zich 
echter tot op weinige millimeters direct aan 
de leiding, het overgrote deel van de isolatie-
mantel blijft onbeschadigd. Dit risico van een 
verminderde isolatie in het aansluitgebied van 
de collector is acceptabel, omdat de overbe-
lasting slechts korte tijd optreedt en de moge-
lijke beschadiging geen gevaar oplevert voor 
de andere componenten. 

Bijzonder belangrijk is het, om de isolatie van 
het in de open lucht geïnstalleerde primaire 
circuit, te beschermen tegen schade veroor-
zaakt door vogels en knaagdieren en tegen 
UV-straling. Deze factoren  worden veelvuldig 
onderschat – met als gevolg dat de isolatie 
van de leiding in dit gebied een levensduur 
van twintig jaar zeker niet bereiken zal. Het 



B.3 Het primaire circuit

Afhankelijk van waar de ontluchter geplaatst dient te worden 

zijn er geschikte componenten, om een correcte ontluchting 

van het primaire circuit te bewerkstelligen.

B.3.3  Ontluchting

Voor een storingsvrije en efficiënte werking 
van het zonnesysteem is een complete ont-
luchting van het collectorcircuit een eerste 
vereiste.

Lucht in het collectorcircuit geeft geluid in 
het solaire circuit en levert gevaar op voor 
de doorstroming van de collectoren. Dit kan 
leiden tot een versnelde oxidatie van het orga-
nische solarmedium zoals bijvoorbeeld bij  het 
gebruikelijke mengsel van water en glycol.

Voor de verwijdering van lucht uit het collec-
torcircuit worden luchtafscheiders gebruikt 
– en wel zulke die met de hand geopend 
en gesloten kunnen worden of automatisch 
werkende luchtafscheiders. Deze laatste zijn 
er als automatische snelontluchters of als 
luchtafscheiders. Omdat solarmedia langer 
ontlucht moeten worden als gewoon water, 
wordt bij voorkeur in zonnesystemen een au-
tomatische ontluchting gebruikt.

Zoals na elke vulling van cv-installaties bevindt 
zich ook in het collectorcircuit aanvankelijk 
lucht. Dit wordt bij het vullen door  het solar-
medium grotendeels verdrongen. Een deel 
van de lucht komt echter toch in de vorm van 
kleine belletjes in de vloeistof en wordt pas la-
ter geleidelijk weer afgevoerd. Een ander deel 
is in het solarmedium opgelost en komt pas 
weer vrij bij hogere temperaturen. Deze lucht 
verzamelt zich zo hoog mogelijk  in het collec-
torcircuit of vormt in de horizontale delen van 
de leidingen zogenaamde luchtzakken.
Grotere hoeveelheden lucht in het collector-
circuit kunnen het transport van het solarme-

Handmatige ontluchter Snel ontluchter Luchtafscheider

Afb. B.3.3–1 Verschillende ontluchters

dium stoppen. Verzamelt de lucht zich in de 
pomp, dan bestaat het gevaar dat de lagers 
warmlopen en dat de pomp beschadigd raakt. 

Om het systeem gemakkelijk luchtvrij te vul-
len dient men luchtafscheiders te plaatsen en 
wel zo hoog mogelijk in het collectorcircuit, 
waar zich een luchtzak vormen kan.

Bij stagnatie verdampt het solarmedium in de 
collector en de verdamping zet zich ook in een 
deel van de leidingen af. Derhalve moeten de 
luchtafscheiders in het hoogste deel van de 
installatie – met name  bij de collectoren – na 
het vulproces met een afsluitkraan worden 
afgesloten. Er bestaan ook afscheiders die zich 
automatisch sluiten voor stoom.

Bij een recht leidingsysteem zonder grote 
bochten kan van luchtafscheiders op het 
dakoppervlak worden afgezien. Voor de ont-
luchting tijdens bedrijf wordt een centrale ont-
luchter in de aanvoerleiding in de stookruimte 
met de stroom mee ingebouwd vóór de warm-
tewisselaar. (zie afb. B.3.3-2) De plaats van 
inbouw moet veilig voor stoom zijn.

Ontluchtingsappendages moeten zeer zorg-
vuldig uitgekozen en gedimensioneerd wor-
den. Uit het water-glycolmengsel laat lucht 
zich langzamer afscheiden dan uit gewoon 
water. In de zomer, wanneer het medium 
zeer heet wordt, komt er ook nog lucht uit het 
solarmedium vrij– dit proces is bekend van 
glycolgevulde verwarmingsinstallaties in de 
winter.

Automatische ontluch-
ters dienen met een 
afsluitkraan te worden 
geïnstalleerd, wanneer 
stoom in de leiding niet 
volledig kan worden 
uitgesloten. Er bestaan 
ook speciale automati-
sche solarontluchters, 
de zogenaamde ‘auto-
close’ uitvoeringen.

Afhankelijk van de maxi-
maal bereikte tempera-
tuur van de warmtedra-
gers kan de ontgassing 
tot wel 6 maanden 
duren (bijv. in de herfst 
en winterperiode).

Attentie

Tip
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Tip

Het is belangrijk bij fabrikanten van luchtaf-
scheiders na te vragen, of de in de technische 
documentatie vermelde capaciteit ook geldt 
voor water-glycolmengsels.

Om de luchtafscheider  in de stookruimte – 
dus onder de collector – zijn werk goed te 
laten doen, moeten de luchtbelletjes tegen 
de zwaartekracht in met de warmtedrager 
mee naar beneden worden geleid. Daarom 
worden de leidingen zo gedimensioneerd, dat 
de stroomsnelheid op minstens 0,4 m/s ligt. 
Stroomt het medium langzamer, dan worden 
de luchtbelletjes niet voldoende meegevoerd.

Bij installaties met een statische druk van 
boven de 2,5 bar (hoogte van het gebouw > 
25 m), is het nog amper mogelijk, de in de col-
lector vrijgekomen luchtbelletjes in de stook-
ruimte uit te scheiden. Om de ontluchting te 
vergemakkelijken, wordt een luchtafscheider  
of een snelontluchter op een hogere plaats 
gemonteerd. Een snelontluchter vereist ech-
ter wel een regelmatige, na de vulprocedure 
veelvuldige, handmatige ontluchting.

Installaties met een grote statische hoogte en 
met meerdere velden, lopen veel gevaar door 
lucht. Hier is de inzet van vacuüm-ontgas-
singssystemen zinvol: door de onderverzadi-
ging van het medium wordt de lucht uit alle in-
stallatieonderdelen gegarandeerd verwijderd.

Bij vacuümontgassing wordt een deel van 
de vloeistof tijdelijk in onderdruk (vacuüm) 
gebracht. Daardoor worden de zich in de 
vloeistof bevindende gassen vrijgemaakt, 
afgescheiden en uit het systeem verwijderd. 
Het ontgaste solarmedium wordt weer te-
ruggevoerd in het systeem en kan weer vrij 
aanwezige gassen opnemen. Door dit continu 
te herhalen raakt het solarmedium zo sterk 
onderverzadigd dat er geen gassen meer vrij-
gemaakt kunnen worden.

21

1

2

Luchtafscheider Automatische ontluchter

Afb. B.3.3–2 Ontluchters in de aanvoerleiding

B.3.4  Warmtedragers

De warmtedrager transporteert de warmte 
uit de collector naar het vat: in de leidingen 
van de absorber  wordt de warmtedrager ver-
warmd, in het vat geeft het zijn energie via de 
warmtewisselaars aan het water in het vat af.

De basis voor de warmtedragers is water 
– het is, (uitgezonderd voor toepassingen 
bij hoge temperaturen), vanwege zijn hoge 
warmtecapaciteit bijzonder geschikt.

Om te voorkomen dat de warmtedragers 
niet bevriezen en in de collector of buitenlig-
gende leidingen schade veroorzaakt wordt, 
wordt het water met een antivries (meestal 
propyleenglycol) gemengd. In Midden- en 
West-Europa in een concentratie van 40% 
propyleenglycol en 60% water.

11,2-propyleenglycol is een slecht ont-
vlambare vloeistof, niet giftig en biologisch 
afbreekbaar. Zij is volgens EU-normen niet 
etiketplichtig en is niet onderhevig aan bijzon-
dere vervoervoorschriften. Het kookpunt ligt 
bij 188 °C, de viscositeit is 1,04 g/cm3 .

Opgelet bij leidingdelen 
waar gevaar is voor 
stoom, bijvoorbeeld bij 
technische ruimtes op 
het dak. Hier mogen 
alleen ontluchters met 
handbediening worden 
gebruikt.



De door Viessmann gebruikte warmtedra-
gers hebben bovendien een tegen corrosie 
beschermende werking, wat een gunstige uit-
werking heeft op de levensduur van de totale 
installatie.

Glycol is een organisch product met de hier-
aan inherente slijtageverschijnselen. De 
warmtedrager is daarom met een conserve-
ringsmiddel uitgerust: een alkaline buffer zorgt 
ervoor dat de pH-waarde van het medium 
gedurende langere tijd stabiel blijft (> 7,0). 
Hierdoor wordt de bescherming tegen corro-
sie gewaarborgd.

B.3 Het primaire circuit

Afb. B.3.4–2 Warmtedragers bij Viessmann

Warmtedragers, die slechts  weinig aan ther-
mische belastingen worden blootgesteld, zijn 
gemiddeld 10 jaar houdbaar. Zij moeten echter 
regelmatig op de viscositeit van het glycol en 
de pH-waarde getest worden (zie hoofdstuk 
E.1.4).

De warmtedrager is aan hogere belastingen 
blootgesteld, wanneer de installatie vaak stag-
neert. De moleculen van het glycol breken 
(“cracken”) bij temperaturen van ongeveer  
170 °C. Zij kunnen zich dan met andere mo-
leculen verbinden en de vorming van zuren 
wordt versneld (corrosiegevaar).

Glycol wordt bij hoge temperaturen gevoe-
lig voor oxidatie. Bevindt zich zuurstof in 
de installatie, dan wordt de warmtedrager 
beschadigd en kunnen er zich harde afzet-
tingen vormen. Wetenschappelijk onderzoek  
toont aan, dat lekkende installaties met een 
voortdurende toevoer van zuurstof beduidend 
problematischer zijn dan hoge temperaturen 
vanwege stagnatie.

Bij installaties met bewust geplande, lange 
stagnatieperioden (bijv. bij solaire verwar-
mingsondersteuning) is een jaarlijkse test van 
de warmtedrager en rapportage van de resul-
taten aan te bevelen (zie hoofdstuk E.1.4). Bij 
het onderhoud moeten deze aspecten volledig 
en precies worden vermeld. 

Om een optimale bedrijfszekerheid en een 
hoge totale efficiency te bereiken, zijn Viess-
mann systemen voor een gebruik met propy-
leenglycol als warmtedrager ontworpen. 

Alternatieve warmtedragende mediums, zoals 
bijvoorbeeld thermische olie of vloeibare zou-
ten, zijn ofwel nog in ontwikkeling of zijn voor 
gebruik voor de bij leidingwaterverwarming of 
verwarmingsondersteuning gebruikelijke tem-
peraturen niet geschikt. 

De door Viessmann gebruikte warmtedrager 
Tyfocor is in verschillende uitvoeringen ver-
krijgbaar. Het verschil zit niet in de grondstof 
propyleenglycol, maar de respectievelijk ge-
bruikte toevoegingen (remmers) voor bescher-
ming tegen corrosie en voor conservering. De 
betreffende soort is aan de kleur herkenbaar. 
Worden bestaande zonnesystemen nagevuld, 
dan moet er op gelet worden dat de media 
met elkaar te mengen zijn. 

Onder invloed van hoge temperatu-

ren en zuurstof loopt de warmtedra-

ger schade op, en vormen zich vaste 

afzettingen.

Bij navullen moet er op de mengbaarheid van de warmtedragers gelet worden. 

Afb. B.3.4–1 Warmtedrager met zware schade

Tyfocor HTL Tyfocor G-LS Tyfocor LS

Kleur blauw-groen violet rood

verkocht tot 2001 05/2003 tot 2008 tot 04/2003; na 2008

mengbaar met

Tyfocor HTL — —

Tyfocor G-LS —

Tyfocor LS —

  Menging toegestaan
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B.3.5  Stagnatie en appendages die een 

           veilige werking waarborgen

B.3.5.1  Stagnatie van zonnesystemen

Een zonnecollector produceert warmte zodra 
er zonlicht op de collector valt, onafhankelijk 
van de  warmtebehoefte. Is er geen warmte-
afname meer mogelijk dan schakelt de instal-
latie zichzelf uit en gaat in stagnatie. Indien 
de zon blijft schijnen zal de temperatuur in de 
zonnecollector stijgen, totdat een evenwicht is 
bereikt tussen energie-instraling en stralings-
verliezen. De maximale temperatuur is dan 
bereikt. Deze temperatuur is in de regel hoger 
dan het kookpunt van het zonnemedium.

Voor installaties waarbij zonnecollectoren ge-
bruikt worden voor verwarming is het belang-
rijk om bij het ontwerp rekening te houden 
met de te verwachten stagnatieperiode.
Met behulp van simulatiesoftware kan men 
bepalen op welk tijdstip en hoelang men stag-
natie kan verwachten.

Ook defecten of stroomuitval kunnen tot stag-
natie leiden. Men moet dan ook zorgen dat de 
veiligheid van het zonnesysteem te allen tijde 
gegarandeerd is.

Afb. B.3.5–1 Stagnatie van zonnesystemen

Om een systeem veilig te ontwerpen, dient 
het aan de volgende criteria te voldoen:

Stagnatie mag geen schade veroorzaken;•	
Gedurende stagnatie mag er geen gevaar-•	
lijke situatie ontstaan;
Als de stagnatie beëindigd is, moet de •	
installatie uit zichzelf weer overgaan tot 
normaal bedrijf;
Collectoren en leidingwerk dienen bere-•	
kend te zijn op de hoge temperaturen die 
gedurende stagnatie optreden.

Gedurende stagnatie wordt in het zonnesys-
teem de hoogste temperatuur en de hoogste 
druk bereikt. Derhalve worden het behouden 
van de systeemdruk en veiligheidsvoorzienin-
gen op basis van deze stagnatiefase gecalcu-
leerd.

In dit simulatieschema kan men de 

tijden aflezen, waarop met stagnatie 

rekening moet worden gehouden. 150
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B.3 Het primaire circuit

Het gedrag van de collector gedurende 
stagnatie

Het gedrag van zonnesystemen gedurende 
stagnatie is de laatste jaren intensief onder-
zocht. Het verloop in de collector bij stagnatie 
is inmiddels goed bekend en we onderschei-
den vijf fasen.

Fase 1: Vloeistofexpansie

De zon schijnt op de collector, maar omdat de 
pomp van het zonnecircuit stil staat, circuleert 
het medium niet meer. Het volume van het 
medium neemt toe en de systeemdruk stijgt 
met ca. 1 bar tot het kookpunt bereikt is.

Fase 2: Verdamping

Zodra het kookpunt bereikt is, ontstaat er 
stoom in de collector. De systeemdruk stijgt 
nog eens met ca. 1 bar. De temperatuur 
van het medium schommelt om en nabij de 
140 ºC.

Fase 3: Leegkoken van de collector

Zolang er nog vloeistof in de collector zit, 
wordt er stoom geproduceerd. Het glycol/
water mengsel wordt daarbij sterk geconcen-
treerd. Het kookpunt stijgt. De systeemdruk 
stijgt nog verder en bereikt zijn maximum. De 
vloeistof wordt tot ca. 180 ºC verhit.

Fase 4: Oververhitting

Door het verder concentreren van het medium 
kan steeds minder water verdampen. Daar-
door stijgt het kookpunt en dus ook de tempe-
ratuur in de collector, waardoor het vermogen 
van de collector afneemt, de stoomhoeveel-
heid in het systeem vermindert, de druk daalt 
en de temperatuur in de collector de stagna-
tietemperatuur bereikt. Dit duurt net zolang 
totdat de zoninstraling onvoldoende is om de 
collector op stagnatie temperatuur te houden.

Fase 5: Vullen van de collector

Door het afnemen van de zonnestralen zakt 
de temperatuur van de collectoren en de 
systeemdruk. De stoom condenseert en het 
zonnemedium wordt in de collector gedrukt. 
Als de vloeistof met de oververhitte collector-
delen in aanraking komt, kan nog lichte stoom-
slag optreden.

Abb. B.3.5–2 Stagnatiefasen
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M

T1 140 °C

T2 90 °C

M 4,5 bar

T1

T2

M

T1 180 °C

T2 90 °C

M 5,0 bar

T1

T2

M

T1 200 °C

T2 80 °C

M 4,5 bar

T1

T2

M

T1 130 °C

T2 50 °C

M 3,5 bar

Fase 1
Stagnatie begint met het 
uitschakelen van de zonnecircuit 
pomp.

Fase 2
Na ca. 10 minuten bereikt de 
collector het kookpunt en 
produceert stoom

Fase 3
Na weer 30 minuten is de stoom 
tot zijn verste punt geëxpandeerd.

Fase 4
Tot de instraling wegvalt, behoud 
de collector de stagnatietempera-
tuur.

Fase 5
Door afnemende straling daalt de 
temperatuur en de stoom 
condenseert.
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Definities

Om het verloop bij stagnatie te kunnen be-
schrijven en het ontwerp hier op af te stem-
men, zijn voor thermische zonnesystemen de 
volgende begrippen gedefinieerd: 

Het •	 maximale stoomvolume (Vd) is een 
maat voor het vloeistofvolume dat gedu-
rende de verdamping door het expansievat 
opgevangen dient te worden.
De •	 stoomreikwijdte (DR) is een maat 
voor de lengte van de leiding die bij stag-
natie met stoom gevuld is. De maximale 
DR is afhankelijke van het koelvermogen 
van de geïsoleerde leiding. De  opgave 
hiervan heeft betrekking op - zoals gebrui-
kelijk - 100% geïsoleerde leidingen.
Het •	 stoomproductievermogen (DPL) is 
het vermogen van de collectoren die bij 
stagnatie in de vorm van stoom aan het lei-
dingwerk afgegeven wordt. De maximale 
DPL wordt door het ledigingsgedrag van 
de collectoren (en velden) beïnvloed.

Het gedrag van verschillende collectorvel-
den

Het blootstellen van het systeem aan stoom 
kan gereduceerd worden als fase 3 zo kort 
mogelijk duurt, of nog beter, helemaal niet 
plaatsvindt. Dit kan men bereiken door in fase 
2 het zonnemedium compleet uit de collector 
te drukken in plaats van hem leeg te laten 
koken.

Om dit te bereiken dienen watersloten ver-

meden te worden, want het medium daarin 
moet in fase 3 verdampen. Bepalend hiervoor 
is de plaatsing van de collectoren en het lei-
dingwerk.

Men kan van Vitosol collectoren aangeven (af-
hankelijk van montage en aansluitwijze) hoe-
veel het maximaal geproduceerde stoomver-
mogen is. Dit is belangrijk voor het uitrekenen 
van het voorschakelvat (VSG) en expansievat 
(MAG).

Meanderabsorbers vertonen in vergelijking 
met harpvormige absorbers een gunstiger ge-
drag, omdat de in het bovenste gedeelte van 
de collector ontstane stoom in de meander-
buis compleet leeg gedrukt kan worden.

Bij optimaal ledigende vlakke collectoren is 
de opstellingshoek (neiging) voor wat betreft 
stagnatie nauwelijks van invloed. Bij buiscol-
lectoren daarentegen kan men door een 
uitgekiende opstelling het stagnatiegedrag 
aanzienlijk verbeteren.

Ook een lage systeemdruk heeft een gunstig 
effect op het stagnatiegedrag. Daarom is het 
belangrijk om de systeemdruk optimaal in te 
stellen, dus 1 bar overdruk bij het vullen met 
medium van ca. 20 ºC.

Afb. B.3.5–3 Stoomproductiecapaciteit van collectoren cq. collectorvelden 

Maximaal 60 W/m2

Vlakke plaatcollector

geen waterslot

Maximaal 100 W/m2

Vlakke plaatcollector

met waterslot

Maximaal 100 W/m2

Buiscollector

Manifold aan de zijkant

Maximaal 200 W/m2

Buiscollector

Manifold boven

Afhankelijk van het collectortype 

en de hydraulische integratie moet 

worden gerekend op verschillende 

stoomproductiecapaciteiten. 

Bij vacuümbuiscollecto-
ren type Vitosol 300 T 
(heatpipe) kan ongeacht 
de montagewijze met 
een DPL van 100W/m²  
gerekend worden.

Tip
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B.3.5.2  Drukbeheersing en koellengte

Een goed ontwerp, alsmede een goede 
aanleg van de installatie en controle m.b.t. 
drukbeheersing is cruciaal voor de betrouw-
baarheid en het veilig functioneren van een 
thermisch zonnesysteem ( zie F.1.1). Op basis 
van vele jaren ervaring kan men zeggen dat dit 
item de veroorzaker is van veel voorkomende 
fouten.  

Het expansievat (MAG) heeft 3 belangrijke 
functies:

Het compenseert volumeafname bij zeer •	
lage temperaturen, en zorgt daardoor dat 
er voldoende medium in het systeem blijft.
Het vangt, het bij stijgende temperaturen •	
in volume toegenomen, medium op.
Het vangt de door stoomvorming veroor-•	
zaakte volumetoename van het medium 
gedurende stagnatie op.

De eerste twee functies van het expansievat 
zijn normale functies die we ook bij cv-instal-
laties tegenkomen. De derde functie is type-
rend voor een thermisch zonnesysteem. In de 
stagnatietoestand vind niet alleen stoomvor-
ming in de collector plaats, maar ook delen 
van het leidingwerk van de collector worden 
met stoom gevuld. De stoomhoeveelheid, 
waar men voor de berekening van het expan-
sievat van uit moet gaan, is ook afhankelijk 
van de montageplaats en de constructie van 
de collectoren.

In het verleden werd de grootte van het voor-
schakel- en expansievat berekend met een 
forfaitaire formule. Dit werkt op zich goed, 
maar met de kennis en ervaring van nu is het 
mogelijk om een veel nauwkeurigere bereke-
ning te maken. Met name bij grote collector-
velden kan dat tot goedkopere alternatieven 
leiden.

Bij het ontwerpen moet allereerst bepaald 
worden of in het geval van stagnatie stoom tot 
aan het MAG of andere temperatuurgevoelige 
componenten kan komen. Is dat het geval dan 
moet een koelelement opgenomen worden 
om dit te voorkomen. Als dat gebeurd is, kan 
men het volume van het MAG uitrekenen.

Bepalen van de reikwijdte van stoom

Het grootst mogelijke expansievolume is de 
hoeveelheid stoom die geproduceerd wordt 
gedurende stagnatie. Dit omvat de inhoud van 
de volledig leeg gestoomde collectoren (er 
wordt in de berekening geen rekening gehou-
den met residuvloeistof) en de hoeveelheid 
stoom die zich in stagnatie fase 3 (zie B 3-5-1) 
in de leidingen bevindt.
Het stoomproductievermogen van de geza-
menlijk collectorvelden is het product van het 
apertuur oppervlak en het specifieke stoom-
productie vermogen in W/m²  ( zie afb. 3-5-3).
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Is de inbouwpositie en 
daarmee het stagnatie-
gedrag van de collector 
niet bekend, dan wordt 
de maximale waarde 
voor de stoomproductie-
capaciteit (100 cq. 200 
W/m2) aangenomen.

Tip

Voor de voorbeeldinstallatie met 2 vlakke collectoren 

aangesloten met 15x1 mm koperbuis betekent dat : 

DPLmax = 60 W/m2 

Acoll = 4,66 m2 

leiding = 25 W/m

DRmax = 
60 W/m2 · 4,66 m2

25 W/m

De stoom wordt 11,18 meter in de leiding uit de col-

lector gedrukt.

Voorbeeld

Afb. B.3.5–4 Koellichaam

1

2

21 Terugslagklep Koelelement

Ter bescherming van het expansievat tegen oververhitting 

wordt de warmtedrager voor het expansievat in het koel-

lichaam gekoeld.

Voor het vermogensverlies van een 100% 
geïsoleerde koperleiding met gangbare ver-
krijgbare materialen, gelden de volgende prak-
tijkwaarden.
Maat   12x1, 15x1 en 18x1 :  25W/m

            22x1 en 28x1,5       :  30W/m

De stoomreikwijdte (DR) wordt als volgt be-
paald:

DRmax = 
DPLmax · Acoll

rohr

DRmax  maximale stoomreikwijdte in m
DPLmax maximale stoomproductie vermogen 

in W/m²
Acoll   Apertuuroppervlakte in m²

leiding   leidingverlies in W/m

Is de stoomreikwijdte kleiner dan de wer-
kelijke leidinglengte (VL en RL) tussen col-
lector en MAG, dan kan de stoom ingeval 
van stagnatie, het MAG niet bereiken. Indien 
de stoomreikwijdte groter is, dan moet een 
koelelement toegepast worden om het mem-
braan van het MAG te beschermen tegen 
thermische overbelasting. In dit koelelement 
condenseert de stoom tot vloeibaar medium 
van minder dan 70 ºC.
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Afb. B.3.5–6 Dimensioneren koelelement
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Afleesvoorbeeld: 16m2 vlakke plaatcollector (met waterslot)  bij  30 m leiding resteert 850 W die het koelelement weg moet koelen
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Afhankelijk van de DPL van het collectorveld en het warmteverlies van de leidingen ontstaat er in ieder geval een noodzakelijke resterende koelcapaciteit, die door het koelelement 

opgevangen dient te worden. Voor installaties met aansluitleidingen > DN 20 kan er met behulp van een Excel-werkblad gerekend worden (zie voorbeeld op blz. 95).

Waar moet het koellichaam geplaatst 
worden?

Afhankelijk van de plaats van de temperatuur-
gevoelige onderdelen zoals bijvoorbeeld pom-

Afb. B.3.5–5 Verspreiden van de stoom
Links: De stoom kan zich in de 

retour- en aanvoerleiding versprei-

den, het expansievat wordt met 

het koelelement in de retourleiding 

geïnstalleerd. 

Rechts: De stoom kan zich slechts 

in de aanvoerleiding verspreiden, 

het expansievat wordt met het 

koellichaam in de aanvoerleiding 

geïnstalleerd

2

1

1 Terugslagklep

MAG en koelelement in de retour MAG en koelelement in de aanvoer

Koelelement

1

2

2

pen, kan het (indien men regelmatig stagnatie 
verwacht) zinvol zijn om het MAG en het koel-
element in de aanvoerleiding te plaatsen. De 
retourleiding wordt dan niet meer met stoom 
belast, maar de retourleiding is ook niet meer 
beschikbaar als afkoelleiding.
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Afb. B.3.5–7 Koelvermogen van voorschakelvat
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Het koelvermogen van het voor-

schakelvat is afhankelijk van het 

volume.

Bepaling van het benodigde koelvermo-
gen 

Het verschil tussen het stoomproductiever-
mogen van het collectorveld en het warmte-
verliesvermogen van de leidingen tot aan het 
aansluitpunt van het MAG is het nog noodza-
kelijke resterende koelvermogen. Hier dient 
rekening gehouden te worden met de positie 
van het MAG en het koellichaam, omdat daar-
van de daadwerkelijk als warmteverliesvermo-
gen beschikbare leidinglengte afhangt.

ks = (DPLmax · Acoll) – ( leiding · Lleiding)

ks Koelvermogen van het koelelement
DPLmax maximale stoomproductievermogen 

in W/m²
Acoll Apertuuroppervlakte in m²

leiding warmteverliesvermogen van de lei-
ding in W/m

Lleiding  lengte van de leiding

De DPL van een vlakke plaatcollector van 10 m²  be-

draagt 600 W. De installatie is met 30 m koperlei-

ding DN20 uitgevoerd. De stoomreikwijdte bedraagt 

600W/30W per m = 20 meter. Het is dus niet nodig 

om beveiligingsmaatregelen te treffen.

Wordt nu de collectoroppervlakte verdubbeld (20m²) 

dan verdubbelt ook de stoomreikwijdte naar 40 m. 

De stoom kan dan het MAG bereiken. Het benodig-

de koelvermogen om dat te voorkomen wordt als 

volgt berekend :

DPLmax = 60 W/m2 

Acoll = 20 m2 

leiding = 30 W/m 

LLeiding = 30 m

ks = (60 W · 20 m2) – (30 W/m · 30 m)

Het koelvermogen ks bedraagt 300 W .

Voorbeeld

Voor installaties met leidingdiameters kleiner 
of gelijk aan DN 20 ( d.w.z. met een warmte-
verliesvermogen van 25 W/m) kan men afb B 
3-5-6 toepassen om snel het benodigde koel-
vermogen te bepalen.

Het kiezen van een koelelement 
 
Zodra het koelvermogen bekend is, kan een 
koelelement gekozen worden. Voor kleine 
installaties worden voornamelijk voorscha-
kelvaten (VSG) als koelelement gebruikt. Het 
koelvermogen van vaten tot 100 liter inhoud 
kan afgelezen worden uit de grafiek in afb. B 
3.5-5.

In plaats van een VSG kan ook het toepassen 
van andere koellichamen zinvol zijn, met name 
bij grotere installaties is dat qua prijs vaak 
voordeliger.

Als koellichaam kunnen ribbelbuizen of ge-
woon CV-radiatoren toegepast worden. In het 
laatste geval dient men het vermogen opge-
geven bij 75/65 ºC te halveren vanwege de 
veel hogere temperaturen, men heeft dus 2x 
zoveel nodig als bij normaal CV- gebruik.

Let er op dat personen 
het koelelement niet 
aan kunnen raken. Bij 
stagnatie kan stoom van 
140º C het koelelement 
binnendringen, Vaak 
wordt gaas o.i.d. toege-
past. Nooit koelelemen-
ten isoleren.

Tip

Berekening van het MAG

Om het MAG te berekenen moet men de in-
houd van de totale installatie weten, inclusief 
de inhoud van het koellichaam Vkk.

Om het stoomvolume Vdleiding te bepalen in 
de leidingen wordt de inhoud van het leiding-
werk tussen collector en koellichaam (alleen 
VL of VL+RL) afhankelijk hoe deze gemon-
teerd is, opgeteld bij de inhoud van het koel-
lichaam.
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De tweede stap is om het expansievolume 
te bepalen dat door thermische uitzetting 
van het zonnemedium in vloeibare toestand 
ontstaat:

Ve = n · ( t1 – t0) · Va

Ve Expansievolume in liter
n Uitzettingsfactor in l/K
t1 hoogste temperatuur van het zonneme-

dium in ºC
t0 laagste temperatuur van het zonnemedium 

in ºC
Va installatie-inhoud in liter

Als laagste temperatuur wordt -20 ºC 
aangenomen,als hoogste (bij normale toepas-
singen) 130 ºC . Deze waarde wordt ook in de 
regeling als Tmax voor de collectortempera-
tuur ingesteld. Stijgt de temperatuur boven 
deze waarde, dan schakelt de installatie uit en 
gaat in stagnatie.
Bij dit temperatuurverschil van 150 K bedraagt 
voor Viessmann zonnemedium de uitzettings-
coëfficiënt  β = 0,13.

Ve = β · Va

Ve Expansievolume in liter
β uitzettingscoëfficiënt 
Va installatievolume in liter

Voor de voorbeeldinstallatie geldt:

Va = 20,66 l 

β = 0,13

Ve = 0,13 · 20,66 l

Het expansievolume bedraagt 2,69 liter

Voorbeeld

Afb. B.3.5–8  Leidinginhoud 

Koperen buis 12x1  DN10 15x1  DN13 18x1  DN16 22x1  DN20 28x1,5  DN25 35x1,5  DN32 42x1,5  DN40

Inhoud per m buis 0,079 0,133 0,201 0,314 0,491 0,804 1,195

Rvs ribbelbuis DN16

Inhoud per m buis 0,25

Om het stoomvolume in de leidin-

gen te bepalen moet er rekening 

worden gehouden met de inhoud 

per meter leiding.

Als de stoomreikwijdte bekend is, en de 
plaats van het koellichaam vast ligt kan de 
benodigde inhoud van het MAG exact bepaald 
worden. Dit wordt bepaald aan de hand van 
de uitzetting van het zonnemedium in vloeiba-
re toestand, de basisvloeistofinhoud en het te 
verwachten stoomvolume, rekening houdend 
met de statische hoogte en de voordruk van 
de installatie.

De eerste stap is om de installatieinhoud Va 
te berekenen. Deze krijgt men door de inhoud 
van alle componenten in het primaire circuit bij 
elkaar op te tellen:

Va = Vleiding + Vwt + Vcoll + Vfv

Va     installatieinhoud in liter
Vleiding  leidinginhoud in liter (inclusief armatu 

   ren)
Vwt    inhoud warmtewisselaar in liter
Vcoll    collectorinhoud in liter
Vfv     Aanwezige basisvloeistof voorraad in 

   het MAG in liter

Een installatie met twee vlakke plaatcollectoren Vi-

tosol 200-F type SV, een bivalente boiler Vitocell 

100-B 300 liter, en 30 meter koperen leiding met 

een diameter van 15 mm x1.

Vleiding = 4 l 

Vwt    = 10 l 

Vkoll     = 3,66 l 

Vfv     = 3 l (Minimum)

Va = 4 l + 10 l + 3,66 l + 3 l

De inhoud van de installatie Va bedraagt 20,66 liter

Voorbeeld

De aanwezige basisvloeistofvoorraad bedraagt 
4% van de totale installatieinhoud, maar is mini-
maal 3 l.
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De totale berekening 
voor het expansievat 
en de eventueel nood-
zakelijke resterende 
koelcapaciteit staat 
als Excel-werkblad ter 
beschikking op www.
viessmann.com.
.

TipOp basis van de nu bekende vloeistofvoorraad 
(Vfv) en het expansievolume (Ve) kan men nu 
de totale stoominhoud (Vd) bepalen. Het is 
te bepalen uit de collectorinhoud (Vcoll) en de 
inhoud van de leidingen die met stoom in aan-
raking komen (Vdleiding) tezamen.

Om het stoomvolume in de leidingen die met 
stoom in aanraking komen Vdleiding te bepalen, 
wordt de lengte van de leidingen die met 
stoom in aanraking komen vermenigvuldigd 
met de inhoud van de leiding per strekkende 
meter (zie afb. B 3-5-8).

Vdleiding = Inhoud leiding per meter · Ldleiding

Vdleiding  Stoomvolume in de leiding in liter
Ldleidind  lengte van de leiding die met 

     stoom in aanraking komt

Het totale stoomvolume Vd kan nu berekend 
worden:

Vd = Vcoll + Vdleiding (+ Vkk)

Vd       totale stoomvolume in liter
Vcoll      collectorinhoud in liter
Vdleiding  stoomvolume in de leiding in liter
Vkk        inhoud koellichaam in liter

Voor onze voorbeeldinstallatie met 15x1 koperbuis be-

tekent dat:

Inhoud = 0,133 l/m 

Ldleiding = 11,18 m

Vdleiding = 0,133 l/m · 11,18 m

Het stoomvolume Vdleiding is dus 1,487 liter

.

Voorbeeld

Voor de voorbeeldinstallatie betekent dat:

Vcoll   = 3,66 l 

Vdleiding = 1,487 l

Vd = 3,66 l + 1,487 l (+ ggf. Vkk)

Het totale stoomvolume Vd bedraagt 5,147 liter

Voorbeeld

Voor het MAG dient men nog de drukfactor 
mee te nemen :

Df  = 
pe + 1

 pe – po

Df  Drukfaktor
pe  Maximale installatiedruk op het veilig-

heidsventiel (overstort) d.w.z. 90% van 
de aanspreekdruk van het veiligheidven-
tiel.

po  voordruk van de installatie in bar ,d.w.z. 
0,1 bar per strekkende meter hoogte om 
1 bar overdruk op het hoogste punt van 
de collector te verwezenlijken.

Voor onze voorbeeldinstallatie met 6 bar veiligheids-

ventiel dient de statische druk 1,5 bar (15 meter sta-

tische hoogte), en de voordruk 2,5 bar te bedragen. 

pe = 5,4 bar 

po = 2,5 bar

Df = 
5,4 bar + 1

5,4 bar - 2,5 bar

De drukfactor Df = 2,21

Voorbeeld

Door het eerder berekende totale volume met 
de drukfactor te vermenigvuldigen, weet men 
welke MAG men moet plaatsen: 

Vmag = (Vd + Ve + Vfv) · Df

Voor onze voorbeeldinstallatie betekent dat:

Vd = 5,147 l 

Ve = 2,69 l 

Vfv = 3 l 

Df = 2,21

Vmag = (5,147 l + 2,69 l + 3 l) · 2,21

Het expansievat ( MAG) moet dus minimaal 23,9 li-

ter inhoud bezitten

Voorbeeld

Indien een automatisch drukstation toegepast 
wordt met drukbehoud aan de gaszijde  dan 
moet men met Df = 1 rekenen.
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B.3.5.3  Het veiligheidsventiel

Het veiligheidsventiel, vaak ook overstort 
genoemd, in het zonnecircuit heeft de functie 
om zonnemedium uit het systeem te laten 
lopen, indien de druk de maximaal ingestelde 
druk overschrijdt.

Deze maximale druk wordt bepaald door het 
onderdeel met de geringste druktrap.
Het veiligheidsventiel dient conform EN 12976 
en 12977 gedimensioneerd te zijn, d.w.z. het 
moet op het warmtevermogen van de collec-
tor of het collectorveld afgestemd zijn om het 
maximaal vermogen  (optisch rendement
no

 . 1000 W/m² ) hiervan te kunnen afvoeren 
(zie afb. B.3.5-9).

Er mogen uitsluitend veiligheidsventielen toe-
gepast worden die geschikt zijn voor 6 bar en 
120 ºC, en die het kenmerk “S” (solar /Sun) 
bezit. Maar ondanks dat de ventielen aan deze 
specificaties voldoen kunnen ze niet direct 
aan de collector aangesloten worden, maar 
worden in de retour achter de terugslagklep 
(gezien vanuit stromingsrichting van het me-
dium) geplaatst. Men dient er zorg voor te dra-
gen dat op deze plaats de temperatuur onder 
de 120 ºC blijft.

B.3.5.4  De opvangbak

Het door Viessmann toegepaste zonneme-
dium is niet giftig en biologisch afbreekbaar. 
Ondanks deze gunstige eigenschappen moet 
onder de afblaasleiding van het veiligheids-
ventiel een opvangbak geplaatst worden. De 
opvangbak moet de complete systeeminhoud 
kunnen opvangen.

Bij kleine systemen gebruikt men vaak de 
jerrycan waarin het solarmedium geleverd 
werd, als opvangbak. Dat gaat niet goed om-
dat het smeltpunt van de PP-flacon ca. 130 
°C is, maar reeds boven de 70 °C vervormt. 
Door drukverlies in het zonnesysteem kan er 
ook medium als stoom ontsnappen. Wil men 
toch de jerrycan als opvangbak gebruiken, 
dan dient minimaal ca. 10% van de inhoud 
van het zonnesysteem aan solarmedium zich 
in de jerrycan te bevinden. Alhoewel niet 
gegarandeerd is dat de jerrycan intact blijft, is 
vanwege het geringe risico op een gevaarlijke 
situatie, deze toepassing acceptabel.

Bij grote installaties wordt een opvangbak 
vaak op maat gemaakt. De bak wordt ontwor-
pen om het medium drukloos te bewaren. Het 
beste materiaal is rvs omdat staal, verzinkt 
blik of gegalvaniseerd staal zal corroderen en/
of niet glycolbestendig is.

Een deksel op de opvangbak is om te voorko-
men dat de bak vervuilt en om te voorkomen 
dat medium door het spuiten buiten de bak 
terecht komt.

Bij de bodem dient een kraan geplaatst te 
worden om de bak makkelijk te kunnen spoe-
len en vullen. Hiervoor dient een kraan met 
een toereikende diameter toegepast te wor-
den, dus geen kleine vul/spoelkraan.

Bij moderne collectoren 
is het niet zinvol om 
de verdamping van het 
zonnemedium door een 
hogere druktrap te ver-
hinderen.

Viessmann zonnesyste-
men worden standaard 
met een 6 bar veilig-
heidsventiel uitgerust. 
In de Viessmann so-
lardivicon is zo’n veilig-
heidsventiel standaard 
aanwezig. Deze unit is 
toepasbaar  tot 120 ºC.

Tip

Tip

Abb. B.3.5–9 Veiligheidsklep

Apertuuropper-

vlakte

m2

Maat overstortventiel

(diameter intrede)

DN

tot 40 15

tot 80 20

tot 160 25

De grootte van de veiligheidsklep 

(overstort) wordt bepaald door de 

grootte van het betreffende col-

lectorveld.
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Afb. B.3.5–10 Opvangbak

Bij grote zonnesystemen worden opvangbakken uit roest-

vast staal met een deksel ingezet. Een identificatieplaatje 

wordt aangeraden.


