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E Het zonnesysteem operationeel

Voor een langdurige en betrouwbare werking van een zonthermische installatie zijn niet 
alleen beproefde componenten en een goed concept nodig maar ook een correcte inbe-
drijfstelling is vereist.



E.1 Inbedrijfstelling en onderhoud

Wordt de installatie gevuld en de collector niet 
afgedekt, dan begint met zonne-instraling de 
warmteopwekking in het primaire circuit.
Om onnodige thermische belastingen te 
vermijden, wordt de installatie pas gevuld, 
wanneer ook de warmteafname gegarandeerd 
is. Het proefdraaien van een zonnesysteem is 
niet mogelijk.

Een doorslaggevende factor  op de prestatie 
van de installatie zijn de drukverhoudingen in 
het solarcircuit. Ofwel de vuldruk, systeem 
werkdruk of de voordruk (voor het vullen van 
de installatie) van het expansievat – slechts 
het juiste samenspel maakt een optimale 
prestatie van de installatie mogelijk

Inbedrijfstelling en onderhoud

De collector wekt warmte op zodra er voldoende licht op de absorber valt, ongeacht of 
het totale systeem al bedrijfsklaar is.



E.1.1  Drukverhoudingen in het zonnesysteem
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Afb. E.1.1–1 Installatiedruk Afb. E.1.1–2 Druk na het vullen

Bij het onderzoek naar het gedrag van stag-
natie van zonthermische installaties is aange-
toond, dat de drukverhoudingen in het zonne-
circuit een doorslaggevende invloed hebben 
op het rendement en de levensduur van de 
installatie.

Voor de handhaving van de druk en de inbe-
drijfstelling van een thermisch zonnesysteem 
dient er met enige bijzonderheden die hierna 
worden toegelicht, rekening gehouden wor-
den.

De installatie heeft in ruststand (koud) op 
het hoogste punt een druk van 1 bar, om 
tijdens bedrijf op dit punt een onderdruk te 
vermijden. De zonnecircuitpomp perst de 
warmtedrager tot dit hoge punt, daarna “valt” 
deze via de zonnecircuit aanvoerleiding weer 
in de richting van de pomp. Daarbij werkt de 
zwaartekracht op de warmtedrager, zodat op 
het hoogste punt de druk vermindert. Omdat 
dit punt meestal ook het warmste punt van de 
installatie is, kan er hier vanwege de geringe 
druk stoomvorming voorkomen.

Om de pomp voor oververhitting tijdens 
bedrijf of bij stagnatie van de installatie te be-
schermen, is in de praktijk gebleken dat plaat-
sing van het expansievat in de retourleiding de 

juiste plaats is Door de pomp en expansievat 
zo te plaatsen gaat het om drukbehoud voor 
en na stagnatie, wat tot gevolg heeft dat de 
werkdruk van de pomp onder de druk van 
de installatie in ruststand ligt. Om cavitatie 
door gedeeltelijk koken van de warmtedrager 
in de pomp te vermijden, mag de installatie 
niet onder de minimale instroomdruk bij de 
retouraansluiting komen.

Deze noodzakelijke instroomdruk is afhankelijk 
van het drukverschil van de pomp, het kook-
punt en de bedrijfstemperatuur van het ge-
bruikte medium. Bij gebruikelijke zonnesyste-
men met een statische druk van minstens 0,5 
bar en een vuldruk op het hoogste punt van 1 
bar kan dit probleem verwaarloosd worden, 
mits er Viessmann solarcircuitpompen wor-
den gebruikt. Bij afwijkende constructies  met 
een rustdruk < 1,5 bar aan de zuigkant van de 
pomp is een berekening die rekening houdt 
met de noodzakelijke minimale instroomdruk 
aan te bevelen.

Bij de berekening van de statische druk kan 
het verschil in dichtheid tussen gebruikelijke 
warmtedragers en gewoon water verwaar-
loosd worden, hier kan dus per meter een 
waarde van 0,1 bar worden aangenomen.

Als men de minimale druk op het hoogste 
punt van de installatie weet, en de statische 
druk ook bekend is kan de werkdruk van de in-

Afhankelijk van de statische hoogte van de vallende leiding 

(aanvoer) vermindert de druk bij de collectoruitgang.

De pomp wordt in stromingsrichting voor de terugslagklep 

en het expansievat gemonteerd, om deze  voor een te hoge 

temperatuur in geval van stagnatie te beschermen.



stallatie door een optelsom worden berekend. 
Deze wordt gecontroleerd bij de manometer 
– daarbij moet er rekening worden gehouden 
met het feit, dat dieper liggende componen-
ten aan een hogere druk worden blootgesteld. 
Dit is bijzonder belangrijk bij het bepalen van 
de druk van het expansievat voor het vullen 
van de installatie. Bevindt bijvoorbeeld de ma-
nometer zich op ooghoogte en het expansie-
vat zich op de grond, is er al een drukverschil 
van ongeveer 0,15 bar.

De druk waar het expansievat voor het vullen 
op ingesteld moet worden volgt uit de werk-
druk van de installatie bij het aansluitpunt van 
het expansievat, minus 0,3 bar voor de  water-
voorraad. Dit is belangrijk, om het volumever-

Afb. E.1.1–3 Drukverhoudingen in het solarcircuit

Systeemdruk op het                           1 bar
hoogste punt

Toeslag per meter     + 0,1 bar / m
statische hoogte

Werkdruk installatie _____ bar
(manometer)

 
Werkdruk installatie  _____ bar

Drukreserve voor ontluchting + 0,1 bar

Vuldruk  _____ bar

 
Werkdruk installatie   _____ bar

Aftrek voor watervoorraad – 0,3 bar

Toeslag p/meter hoogteverschil + 0,1 bar / m
tussen manometer-expansievat

Voordruk expansievat   _____ bar

Manometer

Expansievat (MAG)

2

2

4

4

5

5

1

1

3

5

3

3

Overzicht van de drukverhoudingen

Elk zonnesysteem heeft zo’n “druk-

overzicht” nodig, zodat fouten bij de 

inbedrijfstelling vermeden kunnen 

worden.

lies door afkoeling van de vultemperatuur te 
compenseren.
Met een waarde van 0,3 bar is bij gebruikelijke 
installaties gewaarborgd, dat de noodzakelijke 
waterhoeveelheid (4 procent van het volume 
van de installatie, echter minstens 3 l) bij het 
vullen van de installatie in het expansievat 
geperst wordt.
Om de ontgassing van het medium in de 
eerste bedrijfsweken te compenseren (drukaf-
bouw door ontluchting), is een extra drukre-
serve van ca. 0,1 bar aan te bevelen. De vul-
druk bij inbedrijfstelling ligt met deze 0,1 bar 
boven de werkdruk van de installatie.

E.1 Inbedrijfstelling en onderhoud
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E.1.2  Voorbereiding van de 

          inbedrijfstelling

Minimale eisen aan een inbedrijfstellings-
protocol 
 
Elke inbedrijfstelling moet volgens een pro-
tocol in een verslag vastgelegd worden. Dit 
inbedrijfstellingprotocol is een vast onderdeel 
van de documentatie van de installatie en 
een voorwaarde voor een correcte overdracht 
aan de exploitant. Daarbij moet er rekening 
worden gehouden dat investeerders of sub-
sidieverstrekkers soms speciale protocollen 
vereisen. 
 
Los van de keuze voor een standaard protocol 
of een zelfgemaakt protocol moeten in ieder 
geval de volgende waarden worden gedo-
cumenteerd (toelichting van de afzonderlijke 
stappen in volgende hoofdstukken): 
 
- De voordruk van het expansievat voor het 
  vullen en de werkdruk van de installatie (bij 
  ca. 20 °C); 
- Fabrikant en type warmtedrager, testwaar- 
  en van dichtheid (vorstbescherming) en pH- 
  waarde van de warmtedrager na vulling en 
  ntluchting; 
- Instellingen van de regeling.

Om het opwarmen van de collector voor of tijdens de inbe-

drijfstelling uit te sluiten, worden Viessmann vlakke plaatcol-

lectoren met lichtdichte beschermfolie geleverd.

Afb. E.1.2–1 Afdekken van de collector

Installateur, gebruiker of ontwerper van de 
installatie: zonder complete gegevens betref-
fende deze punten heeft een inbedrijfstel-
lingsprotocol geen praktische waarde en mag 
niet geaccepteerd worden. 
 
Vermijden van ongewilde verwarming van 
de collectoren tijdens de inbedrijfstelling

Zoals bij elke inbedrijfstelling van een techni-
sche installatie is de duur hier van ook bij een 
thermisch zonnesysteem niet precies in te 
schatten. Het is al vaak  verkeerd gebleken, 
voor zonsopkomst met de inbedrijfstelling te 
beginnen, om de noodzakelijke werkproces-
sen op tijd voor de eerste instraling op de col-
lector afgerond te hebben. Wanneer het pro-
ces niet volledig afgesloten wordt, voordat de 
collector zich door instraling opwarmt, moet 
de inbedrijfstelling vaak worden afgebroken 
– wat bij een gedeeltelijk gevulde installatie 
problematisch kan zijn. De veiligste methode 
is daarom het afdekken van de collectoren. 

Viessmann vlakke plaatcollectoren worden 
met een lichtdichte folie op de glazen afdek-
plaat geleverd. Het is verstandig, deze folie 
pas na de inbedrijfstelling te verwijderen. 
Voor vacuüm buiscollectoren zijn afdekzeilen 
verkrijgbaar.



Testen en instellen van de druk van het 
expansievat voor het vullen

In hoofdstuk B.3.5.2 en E.1.1 wordt het bere-
kenen van het expansievatvolume en de werk-
druk van de installatie reeds uitvoerig beschre-
ven. Deze zorgvuldige berekening is echter 
nutteloos, wanneer de berekende waarden 
niet meer overeenkomen met de waarden van 
de voltooide installatie: vaak “bepaalt” name-
lijk de afleveringstoestand van het expansievat 
helaas de werkdruk van de installatie. De eer-
ste maatregel bij inbedrijfstelling is derhalve 
altijd het testen van de druk van het expansie-
vat voor het vullen.

De ervaring leert, dat dit vaak vergeten wordt. 
Men komt hier pas achter als de installatie 
eenmaal gevuld is en dan kost het veel tijd en 
moeite om dit weer te corrigeren.
Meestal is het zo dat degene die voor de 
werkdruk van de installatie en daarmee ook 
voor de druk van het expansievat voor het vul-
len van de installatie, verantwoordelijk is, ook 
degene is die de installatie in bedrijf stelt, en 
niet degene die het expansievat ingebouwd 
heeft. Bij de inbedrijfstelling moet dus nog-
maals een volledige plausibiliteitcontrole van 
alle relevante gegevens voor de werkdruk van 
de installatie plaatsvinden (zie hoofdstuk 
E.1.1).

Aansluitend wordt de druk van het expansie-
vat voor het vullen van de installatie getest en 
naar behoefte opnieuw ingesteld. Indien er 
gas moet worden bijgevuld, dient daar in elk 
geval stikstof voor worden gebruikt. Daarmee 
wordt vermeden, dat zuurstof in de warmte-
drager diffundeert, want het membraan van 
het expansievat is nooit volledig gasdicht.
Bovendien diffundeert stikstof langzamer door 
het membraan als zuurstof, de druk blijft zo 
dus langer stabiel.
De ingestelde druk voor het vullen van de in-
stallatie moet in het inbedrijfstellingsprotocol 
worden genoteerd en voor de zekerheid ook 
op het expansievat zelf. Het is in de praktijk al-
tijd zinvol gebleken, bij de notatie daadwerke-
lijk de woorden “druk van het expansievat 
voor het vullen” te gebruiken. Staat er op het 
vat alleen een aanwijzing in bar, kan er bij in-
spectie of onderhoud de vraag rijzen, welke 
druk er nu bedoeld wordt – zelfs wanneer 
men die notitie persoonlijk heeft geschreven.

E.1 Inbedrijfstelling en onderhoud

Afb. E.1.2–2 Handmanometer
Zonder de druk voor het vullen van 

het expansievat te testen met de 

manometer kan de inbedrijfstelling 

niet correct uitgevoerd worden.
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E.1.3  Het verloop van de inbedrijfstelling

Druktest 

 

Voor het spoelen en ontluchten moet de 
installatie op dichtheid getest worden. Dit 
kan natuurlijk alleen zonder instraling op de 
collector gebeuren. Een half uur is daarvoor 
voldoende, mits de warmtedrager geen tem-
peratuursverandering ondergaat. 

De vraag naar de testdruk leidt vaak tot dis-
cussies. De essentiële componenten zijn met 
1,5 keer de maximale werkdruk getest. Wordt 
deze manier van testen op de totale installatie 
overgebracht, moet voor de druktest de veilig-
heidsklep worden uitgebouwd en zijn aanslui-
ting worden afgedicht. Worden in dit geval bij 
de druktest het tijdsverloop en de collectoraf-
dekking buiten beschouwing gelaten, kan het 
tot een riskante drukstijging komen. 

Daarom zijn de meeste fabrikanten overeen-
gekomen, dat een drukproef tot 90 % van de 
uiteindelijke druk van de installatie (=80% van 
de maximaal ingestelde druk van de veilig-
heidsklep) voldoende is – echter met de be-
perking, dat het om een dubbelcircuitsysteem 
moet gaan en het secundaire circuit apart kan 
worden getest op dichtheid. (zie het Duitse 
BDH-informatieblad nr.34, 2008)

Spoelen van de installatie 
 
Een zonnesysteem moet net zo grondig ge-
spoeld worden als elke andere cv-installatie. 
Daarbij moet erop gelet worden, dat geen ver-
vuiling in de collector gespoeld kan worden. 
De collectoren worden gereinigd opgeleverd. 
Vooral bij gelaste staalleidingen is het handig, 
deze voor het aansluiten aan de collector te 
spoelen. In dit geval moet de drukproef na 
het aansluiten van de collectoren herhaald 
worden. 
 
Bij gesoldeerde koperleidingen wordt net zo 
lang gespoeld, tot alle soldeer(middel)resten  
verwijderd zijn. De warmtedrager veroudert 
namelijk sneller vanwege het hoge zuurstof-
gehalte in de soldeerresten.

Viessmann raadt aan, de installatie met 
warmtedragers via een spoelbak (zie afb. 
E.1.3-1) te spoelen. In weinig installaties is 
gegarandeerd, dat de vloeistof na spoeling 
en drukproef volledig wegloopt – het gevaar 
bestaat dus, dat spoelvloeistof in het leiding-
systeem of in de collector achterblijft. Wordt 
de installatie slechts met water gespoeld, kan 
de warmtedrager daarmee verdund worden 
en zijn gewenste eigenschappen verliezen. 
In kritische maanden bestaat bovendien het 
gevaar voor schade door vorst. Ervaren instal-
lateurs bezitten derhalve een tank met “spoel-
warmtedrager”, dat meerdere malen voor dit 
doel kan worden gebruikt. Ook hier moet op 
de mengbaarheid van de warmtedragers gelet 
worden. (zie hoofdstuk B.3.4)

Vullen en ontluchten van de installatie 
 
Voor de inbedrijfstelling moet de installatie 
zorgvuldig ontlucht worden. Hierbij wijzen wij 
er nogmaals op, dat ontluchters op het dak 
uitsluitend als vulhulp dienen en niet bedoeld 
zijn voor de ontgassing tijdens bedrijf. (zie 
hoofdstuk B.3.3 en C.1.2). Hier moet in het bij-
zonder bij de inbedrijfstelling op gelet worden. 
 
Het is gevaarlijk voor de omgeving, de instal-
latie tijdens de eerste bedrijfsdagen met een 
open ontluchter op het dak te laten werken. 
Vooral in de eerste bedrijfsfase is het gevaar 
op ongewilde stagnatie hoog – oorzaken kun-
nen bijvoorbeeld instellingsfouten, gebrekkige 
warmteafname of een stroomonderbreking 
door andere apparaten zijn.

Afb. E.1.3–1 Spoelbak met pomp
Het vullen en ontluchten met een 

open spoelbak en een krachtige 

pomp is op dit moment de beste 

manier. Vullen en ontluchten ge-

beurt in één proces.



Wordt de installatie in de opstartmodus gezet, 
dan moet hij al volledig ontlucht zijn. Stand der 
techniek daarvoor is het vullen en ontluchten 
met een open spoelbak en een krachtige 
pomp. 
 
Vullen en ontluchten gebeurt dan in één 
keer. Zijn er handmatige ontluchters in het 
(de) collectorveld(en) ingebouwd, dan wor-
den deze voor het vullen geopend en weer 
gesloten zodra er warmtedrager uitloopt. Bij 
installaties, die bestaan uit slechts een enkel 
veld, kunnen alle verdere stappen vanuit de 
stookruimte worden gedaan.

E.1 Inbedrijfstelling en onderhoud

Om onderdruk te vermijden bij de collectoruitgang en de aangesloten leiding, wordt bij het spoelen en bijvul-

len de volumestroom bij de toevoer naar de opvangbak (4) met een kraan beperkt.

Afb. E.1.3–2 Druk tijdens het spoelen

1

2

2

3

4

4

3

Manometer

Vulstation

Afsluiter

Afsluiter

1

De ontluchting via de spoelbak duurt minstens 
30 minuten. Aan de hand van de terugvloei-
ende warmtedrager (schuimvorming, luchtbel-
len) kan men op basis van ervaring beoordelen 
of de installatie goed ontlucht is. Bij twijfel 
kan men beter  tien minuten te lang als te kort 
spoelen. Daarbij moet er gelet worden op de 
correcte bediening van de klep bij de toevoer 
van de bak. Via die klep wordt een onderdruk 
in de collector en de aangesloten leidingen 
vermeden, d.w.z. op de manometer moet 
voortdurend de statische druk gehandhaafd 
blijven. 
 
Bestaat de installatie uit (via de retourleiding) 
afsluitbare deelvelden, dan kunnen deze voor 
ontluchting apart geopend worden. Daarbij is 
het zeer belangrijk, dat de druk bij de aanvoer 
van de spoelbak wordt behouden, omdat de 
warmtedrager anders via de aan de retourzijde 
afgesloten collectorvelden door onderdruk 
weer ontgast en de collector daarmee weer 
met lucht gevuld wordt. 
 
Is de ontluchting afgerond, dan wordt de klep 
in de aanvoerleiding gesloten en de installatie 
op werkdruk gebracht. Het is aan te bevelen, 
de installatie bij de inbedrijfstelling met een 
iets hogere druk te vullen (ca. 0,1 bar meer), 
dan tijdens bedrijf, dan zal de installatie verder 
ontgassen en de druk weer iets dalen (zie 
hoofdstuk E.1.1). 
 
Om vooral bij complexere collectorvelden of 
leidingstelsels eventuele resterende hoeveel-
heden lucht via de ontluchter te verwijderen, 
kan men de installatie in de eerste bedrijfsda-
gen handmatig laten doorstromen (wanneer 
het de moeite waard is). Dit is vooral aan te 
bevelen bij een inbedrijfstelling tijdens een 
slecht- weer- periode: is de warmtedrager na 
inbedrijfstelling langere tijd niet in beweging, 
bestaat het risico van een zo sterke verza-
meling van luchtbellen op het hoogste punt 
van de installatie, dat de installatie niet kan 
opstarten. 
 
Na het vullen van het solarcircuit moeten de 
essentiële eigenschappen van de warmte-
dragers (vorstbescherming en pH-waarde) 
gemeten en genoteerd worden (zie hoofdstuk 
E.1.4).
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Afb. E.1.3–3 Inbedrijfstelling van de regeling
Bij de inbedrijfstelling van de rege-

ling moeten de in- en uitschakelpun-

ten van de betreffende regelfuncties  

worden ingesteld.

Het inbedrijfstelling van de regeling

Na het vullen en ontluchten kan de rege-
ling in gebruik worden genomen. Als eer-
ste wordt het bijbehorende installatie-
schema gekozen en op de regeling 
ingesteld. Daarna worden alle aangeslo-
ten componenten handmatig op functie 
en de sensorwaarden op betrouwbaar-
heid getest. Aansluitend wordt de rege-
ling geparametriseerd, ofwel de in- en 
uitschakelpunten van de respectievelijke 
controlefuncties ingesteld. Bij de inbe-
drijfstelling moeten deze instellingen 
worden genoteerd. 

Instructie van de gebruiker

Het instrueren van de gebruiker gebeurt 
op dezelfde manier als bij andere huis-
houdelijke apparaten en wordt derhalve 
genoteerd. Er bestaan weliswaar geen 
speciale voorschriften voor zonnesyste-
men, maar de gebruiker dient uitvoerig 
op de mogelijkheden te worden gewe-
zen, het functioneren van de installatie te 
testen. Loopt de installatie in een biva-
lent systeem zonder automatische func-
tiecontrole, kan de gebruiker eventuele 
uitvallen alleen via een “handmatige” 
controle opmerken.

Eerste inspectie

Een eerste inspectie na installatie hoort 
eigenlijk bij het totaalplaatje van offerte 
tot installatie. Werkt de installatie de eer-
ste tijd probleemloos, dan kan men uit-
gaan van een correcte werking en een 
lange levensduur. Komen er bij de eerste 
inspectie problemen tevoorschijn, kun-
nen er correcties of aanpassingen wor-
den uitgevoerd, om permanent de veilige 
en efficiënte werking van de installatie te 
waarborgen. 
De goede ervaringen met een eerste in-
spectie na de inbedrijfstelling van een 
zonnesysteem hebben in de hele bran-
che tot een aanbeveling geleid, die de 
Duitse BDH voor zijn leden in het infor-
matieblad Nr. 34 geformuleerd heeft (zie 
afb. E.1.3-4). Daarmee is het makkelijker, 
deze voor de operationele veiligheid be-
langrijke inspectie in de markt te etale-
ren: zij is een onmisbaar onderdeel van 

de “Service voor zonnesystemen”. In Ne-
derland kan men het ISSO handboek zon-
ne-energie gebruiken (ISBN: 978-90-
5044-229-9).

Overdracht van de installatie

Omdat een volledige inbedrijfstelling pas 
kan plaatsvinden wanneer de warmteaf-
name gewaarborgd is, kunnen vooral bij 
bouwprojecten op langere termijn eventu-
eel gedeeltelijke overdrachten noodzake-
lijk zijn. De met een overdracht verbon-
den goedkeuringen van betalingen 
mogen er niet toe leiden, dat de installatie 
door een te vroege complete inbedrijfstel-
ling in gevaar wordt gebracht.
Stappen als drukproeven, vullen en het in-
stellen van de regeling kunnen doorgang 
vinden, zolang de collectoren afgedekt 
blijven. Op basis hiervan kan een gedeel-
telijke overdracht van de installatie plaats-
vinden. Het is aan te bevelen, dit bij het 
afsluiten van het contract overeen te ko-
men.



Afb. E.1.3–4 BDH – geadviseerde inspectie

E.1 Inbedrijfstelling en onderhoud

7.1 Inhoud van de inspectie 

De jaarlijks te houden inspectie dient minstens het volgende te omvatten (geldt ook voor de 
eerste inspectie): 

- Alle ontluchtingsorganen in het solarcircuit ontluchten 
- Werkdruk van de installatie met gewenste waarden vergelijken (bij de eerste 

inspectie: uitgangswaarden) 
- PH-waarde en vorstbescherming met gewenste waarden en de waarden in het 

voorjaar vergelijken (bij eerste inspectie: uitgangswaarden) 
- Pomp eventueel handmatig inschakelen 
- Wanneer een flowmeter voorhanden is: volumestroom met gewenste waarden 

vergelijken 
- Op schommelingen op de manometer en eventueel op de doorstroommeter letten 
- Op geluid in de pomp letten (lucht) 
- Terugslagklep openen en sluiten 
- Werking van de thermostatische mengklep testen (niet nodig bij eerste inspectie) 
- Werkproces van de regeling op juistheid testen (bijv. Tmax collector, Tmax boiler, totale 

opbrengst e.d.) 
- Plausibiliteit testen op basis van de zon-instraling: 

- aanvoer- en retourleidingtemperatuur op de thermometer 
- meetwaarden van de regeling 

- Documenteren van alle instellingen en meetwaarden 

Het expansievat en de veiligheidsklep hoeven niet te worden getest, wanneer de werkdruk 
van de installatie in orde is en de veiligheidsklep geen aanwijzingen voor afwijkingen 
vertoont (afzetting, druppels, meer medium in de opvangbak) 
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Informationsblatt Nr. 34

 
Betriebssicherheit 
thermischer Solaranlagen 

Für grundlegende und ergänzende Informationen beachten Sie bitte die BDH-
Infoblätter Nr. 17 „Thermische Solaranlagen“ Teil 1, 2 und 3, sowie die BDH-
Infoblätter Nr. 27 „Solare Heizungsunterstützung“ Teil 1 und 2.

Dieses BDH-Infoblatt legt den Schwerpunkt auf den Einfamilienhausbereich.

1. Einleitung

Thermische Solaranlagen sind Bestandteil moderner Heiztechnik und redu-
zieren den Verbrauch von fossiler Energie. Das schützt die Umwelt und senkt 
die Energiekosten. Der Trend geht dabei zu größeren Kollektorflächen; fast 
die Hälfte der neu gebauten Anlagen dient auch der Heizungsunterstützung. 
Moderne Kollektoren sind zudem sehr leistungsfähig: Handelsübliche Flach-
kollektoren erreichen auf dem Prüfstand Stillstandstemperaturen von deutlich 
über 200 °C, bei Vakuum-Röhrenkollektoren liegen sie über 260 °C. 

Eine Besonderheit der Solartechnik ist die Energiequelle, denn die Energiezu-
fuhr der Sonne – der „Brenner“ – lässt sich nicht abschalten. Ein Betriebszu-
stand, bei dem die Kollektoren und Teile des Solarkreises bis zur Stillstands-
temperatur erwärmt werden, ist daher normal. 

Thermische Solaranlagen müssen grundsätzlich eigensicher ausgeführt sein, 
d. h., es müssen alle Betriebszustände eigenständig und ohne eingreifende 
Maßnahmen von außen durchlaufen werden können. Nur bei eigensicheren 
Solaranlagen ist der zuverlässige, störungsfreie Betrieb langfristig gewähr-
leistet.

In der Praxis der vergangenen Jahre stellte sich heraus, welche Anlagenkon-
zepte besonders betriebssicher sind, wie sich Belastungen reduzieren und 
Probleme vermeiden lassen. Dieses Infoblatt fasst die Erfahrungen zusammen 
und zeigt auf, wie thermische Solaranlagen über 20 Jahre sicher betrieben 
werden können.
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Het BDH-informatieblad nr. 34 

“bedrijfszekerheid van een zonther-

mische installatie” kan gratis via het 

volgende adres worden gedown-

load: www.bdh-koeln.de.

7.1 Inhoud van de inspectie  

De jaarlijks te houden inspectie dient minstens het volgende te omvatten (geldt 
ook voor de  eerste inspectie):  

-  Alle ontluchtingsorganen in het solarcircuit ontluchten  
-  Werkdruk van de installatie met gewenste waarden vergelijken (bij de 

eerste  inspectie: uitgangswaarden)  
-  PH-waarde en vorstbescherming met gewenste waarden en de waarden 

in het  voorjaar vergelijken (bij eerste inspectie: uitgangswaarden)  
-  Pomp eventueel handmatig inschakelen  
-  Wanneer een flowmeter voorhanden is: volumestroom met gewenste 

waarden  vergelijken  
-  Op schommelingen op de manometer en eventueel op de doorstroom 

          meter letten  
-  Op geluid in de pomp letten (lucht)  
-  Terugslagklep openen en sluiten  
-  Werking van de thermostatische mengklep testen (niet nodig 

          bij eerste inspectie)  
-  Werkproces van de regeling op juistheid testen (bijv. Tmax collector, Tmax 

boiler, totale  opbrengst e.d.)  
-  Plausibiliteit testen op basis van de zon-instraling:  

- aanvoer- en retourleidingtemperatuur op de thermometer  
- meetwaarden van de regeling  

-  Documenteren van alle instellingen en meetwaarden  

Het expansievat en de veiligheidsklep hoeven niet te worden getest, wanneer 
de werkdruk  van de installatie in orde is en de veiligheidsklep geen aanwijzin-
gen voor afwijkingen  vertoont (afzetting, druppels, meer medium in de opvang-
bak)   
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E.1.4  Onderhoud glycolhoudende media

Om het medium zijn vorst- en corrosiebe-
scherming langdurig te laten behouden moet 
vooral de belasting door zuurstof bij hoge tem-
peraturen zo veel mogelijk vermeden worden.  
(zie ook hoofdstuk B.3.4. ) Als onderdeel van 
de inspectie dient dan ook het medium ge-
test te worden op de zuurgraad (pH-waarde) 
alsmede het glycolgehalte. De pH-waarde is 
een maat voor de chemische conditie van het 
medium en het glycolgehalte is belangrijk voor 
de bescherming tegen bevriezing

Het controleren van de pH-waarde

Viessmann solarmedia zijn licht alkalisch 
en neutraliseren diverse zuren die zich door 
temperatuur- of zuurstofbelasting  kunnen 
vormen. Deze alkalische buffer gaat in de loop 
van de jaren verloren. 
Het medium kan dan zuur worden en dus 
installatiecomponenten beschadigen. De door 
Viessmann toegepaste media worden met de 
volgende pH-waarden geleverd:
-Tyfocor LS/GLS:  9,0 – 10,5
-Tyfocor L/HTL:   7,5 – 8,5

Bij een pH-waarde > 7 is een betrouwbaar 
probleemloos bedrijf mogelijk.  Zakt de pH-
waarde onder de zeven dan dient het medium 
vervangen te worden. Dit kan eenvoudig 
gecontroleerd worden met een lakmoestest 
oftewel met pH-meetstripjes.

Het controleren van het glycolgehalte

Voor personenauto’s wordt met de anti-vries-
tester de vorstbestendigheid van de koelvloei-
stof in de radiateur gecontroleerd. 

Dezelfde tester kan men toepassen voor 
zonnesystemen. Mits men deze meting bij 
kamertemperatuur uitvoert is direct af te le-
zen tot hoeveel graden Celcius de installatie 
beschermd is. Dit is een goedkope manier om 
de vorstbestendigheid te testen, maar helaas 
ook onnauwkeurig,  en om het goed te doen 
dient men ook relatief veel medium af te tap-
pen.

Een nauwkeurige methode is de meting met 
een refractometer. Een refractometer stelt 
de vorstbestendigheid vast aan de hand van 
de brekingsindex. Een paar druppels op het 
glaasje zijn voldoende om de bevriezingstem-
peratuur af te lezen.

Solarmedia zijn in verschillende samenstel-
lingen verkrijgbaar. De brekingsindices kunnen 
iets  verschillen. Om zeker te zijn van een 
nauwkeurige meting dient men het datablad 
van het medium te raadplegen

De vorstbescherming kan met de refractometer via de brekingsindex precies bepaald worden.De lakmoesstrip toont door verkleuring de PH-waarde van 

de geteste vloeistof.

Een manometer, refrac-
tometer, pH-teststripjes, 
etc. zitten in de Viess-
mann zonne-energie 
testkoffer. Deze koffer 
bevat materialen voor 
inbedrijfstelling, on-
derhoud en periodieke 
controle van thermische 
zonnesystemen.

Tip

Afb. E.1.4–2 RefractometerAfb. E.1.4–1 Zuurgraadteststripjes



E.2 Condensvorming in vlakke plaat collectoren

De meest gangbare paneelcollectoren zijn van 
be- en ontluchtingsopeningen voorzien om 
te voorkomen dat vocht altijd in de collector 
opgesloten blijft. Bij normale bedrijfsomstan-
digheden wordt de lucht in de collector ca. 50 
keer per dag ververst. Vooral gedurende de 
eerste dagen dat de installatie operationeel 
is, kan extra condensvorming optreden aan 
de binnenkant van de glasafdekking van het 
paneel totdat het microklimaat in de collector 
zijn evenwicht heeft gevonden.

Condensvorming in vlakke plaatcollectoren

Het fenomeen van een beslagen collectorglasplaat is een tijdelijke verschijnsel. Omdat 
dit verschijnsel vaak verkeerd wordt beoordeeld wordt in dit hoofdstuk e.e.a. verduide-
lijkt.
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Door veelvuldige luchtverversing kan ook vochtige lucht de 

collector binnendringen. Met beginnende instraling wordt de 

collector weer ontdaan van vocht.

Afb. E.2–1 Ademen van de collector

Volledige instraling
bv 's middags

Geen instraling
bv 's avonds

Beginnende instraling
bv 's morgens

Het ademen van de collector

De zonnestralen verwarmen de lucht in de collec-
tor, waardoor de lucht uitzet. Gelijktijdig begint 
het ventileren door de be- en ontluchtingsopenin-
gen.

Bij afnemende opwarming (s’ avonds of bij bewol-
king) stopt het ventileren, en de lucht in de collec-
tor “krimpt”, waardoor koudere en vochtigere 
lucht in de collector gezogen wordt. Deze vochti-
ge lucht nestelt zich voornamelijk in het isolatie-
materiaal.

Zodra opnieuw zonlicht instraalt, verdampt de 
vochtigheid die zich in de collector bevindt, wat 
als condens op de binnenzijde van de glasplaat 
neerslaat. Dit proces is normaal en berokkent de 
collector geen schade. Na ca. 30 min. (afhankelijk 
van het weer en de hoeveelheid vocht in de col-
lector) is de collector weer droog, d.w.z. de glas-
plaat is weer condensvrij.  De zonnestraling kan 
nu weer in zijn geheel omgezet worden in warm-
te.



E.2 Condensvorming in vlakke plaat collectoren

Verminderde of ontoereikende luchtver-
versing

Iedere ventilatie houdt een gering warmte-
verlies van de collector in. De diameter van 
de luchtopeningen is dan ook een compromis 
tussen de droogtijd en het vermogen van de 
collector. Onder sommige omstandigheden 
kan het ventilatieproces nadelig beïnvloed 
worden met als gevolg dat de collector ’s mor-
gens zeer lang beslagen blijft:
Vlakke montage bemoeilijkt de convectie in de 
collector, en daarmee dus ook de uittrede van 
vochtige lucht door de ventilatiegaatjes.
Een bedrijfswijze met lage temperaturen, 
bijvoorbeeld voor het verwarmen van zwem-
baden, reduceert eveneens de convectie in de 
collector.
Een zeer vochtig klimaat, bijvoorbeeld in de 
buurt van water (plassen, meertje, zee) of 
gebieden met veel mist kan vanwege de hoge 
luchtvochtigheid meer vocht door de ventila-
tieopeningen in de collector voeren.
Vervuiling van de collector (bv bladeren) ver-
hindert ventilatie door de luchtopeningen.
Verkeerde opslag kan er toe leiden dat al bij 
de montage de collector vol met vocht zit, zo-
dat deze niet meer normaal in bedrijf komt.
Deze omstandigheden kunnen, maar dat hoeft 
niet altijd zo te zijn, tot extra condensvorming 
leiden. Als dit zich voordoet verdient het 
aanbeveling de collector een aantal dagen uit 
bedrijf te nemen, totdat deze gedroogd is. Na 
deze periode zal in de meeste gevallen het 
probleem opgelost zijn.
Een goede ventilatie van de collector kan 
uitsluitend gegarandeerd worden indien deze 
met Viessmann bevestigingsmaterialen ge-
monteerd wordt. De luchtopeningen bevinden 
zich op een plaats in de collector waar zij be-
schermd zijn tegen inregenen. Deze moeten 
derhalve altijd op een afstand van minimaal 8 
mm tot het montageframe gehouden worden.

Vacuümbuiscollectoren 
zijn hermetisch afgeslo-
ten en kunnen niet con-
denseren. Indien er toch 
condensvorming in de 
buis plaats vindt, dan is 
de buis defect en dient 
vervangen te worden.

Tip
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