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Volg deze veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op ter voorkoming van licha-
melijk letsel en materiële schade.

Toelichting bij veiligheidsvoorschrif-
ten

! Opgelet
Dit teken waarschuwt voor mate-
riële schade en schade aan het
milieu.

Opmerking
Gegevens met het woord "Opmerking"
bevatten aanvullende informatie.

Doelgroep

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld
voor erkende installateurs.
■ Elektrische werkzaamheden mogen

alleen door elektromonteurs worden
uitgevoerd.

■ De eerste inbedrijfstelling moet door
de fabrikant van de installatie of een
door de fabrikant aangewezen vak-
man worden uitgevoerd.

Voorschriften

Respecteer bij de werkzaamheden 
■ de nationale installatievoorschriften,
■ de ARBO voorschriften,
■ de wettelijke voorschriften inzake

milieubescherming.
■ EN, NEN, VEWIN voorschriften, het

bouwbesluit en eventuele lokale voor-
schriften.

Werkzaamheden aan de installatie

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

■ Installatie tegen opnieuw inschakelen
beveiligen.

! Opgelet
Door elektrostatische ontlading
kunnen elektronische modules
beschadigd worden.
Voor de werkzaamheden
geaarde objecten, bijv. verwar-
mings- of waterbuizen, aanraken
om de statische lading af te lei-
den.

Reparatiewerkzaamheden

! Opgelet
De reparatie van onderdelen met
een veiligheidstechnische functie
brengt de veilige werking van de
installatie in gevaar.
Defecte onderdelen moeten door
originele onderdelen van
Viessmann worden vervangen.

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsinstructies
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Extra componenten, reserveonderde-
len en slijtende onderdelen

! Opgelet
Reserveonderdelen en slijtende
onderdelen die niet met de instal-
latie zijn getest, kunnen de wer-
king nadelig beïnvloeden. De
montage van componenten die
niet zijn toegestaan evenals de
wijziging en ombouw zonder toe-
stemming kan de veilige werking
nadelig beïnvloeden en de
garantie beperken.
Bij vervanging uitsluitend origi-
nele onderdelen van Viessmann
of door Viessmann goedge-
keurde onderdelen gebruiken.

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsinstructies (vervolg)
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Zie de aangegeven pagina voor meer informatie over de te volgen stappen

Stappen voor de eerste inbedrijfstelling

Stappen voor de inspectie

Stappen voor het onderhoud Pagina

• 1. Drukverhoudingen controleren en eventueel voordruk
van het expansievat wijzigen........................................... 6

• • • 2. Veiligheidsinrichtingen op werking controleren........... 7

• • • 3. Elektrische aansluitingen controleren............................ 7

• 4. Vullen, spoelen en lekkagecontrole van de
solarinstallatie................................................................... 7

• • • 5. Debiet vaststellen en eventueel reguleren..................... 11

• • 6. Installatie in bedrijf stellen............................................... 12

• • • 7. Schakelfunctie van de zonne-energieregeling
controleren........................................................................ 12

• • 8. Warmteoverdrachtsmedium controleren en eventueel
vervangen.......................................................................... 12
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Drukverhoudingen controleren en eventueel voordruk van het
expansievat wijzigen

Deze procedure kan niet worden uitge-
voerd als het zonne-energiesysteem in
gebruik is. 

1. De collectoren met dekzeilen afdek-
ken.

2. Vuldruk bepalen:
■ Systeemdruk van het zonne-ener-

giesysteem 1 bar + 0,1 bar/m =
installatiedruk

■ Installatiedruk + 0,1 bar drukre-
serve voor ontluchting

3. Voordruk van het expansievat bepa-
len:
waarde voor de installatiedruk inclu-
sief 0,3 bar voor waterslot.

4. Voordruk controleren en eventueel
wijzigen.
In de als accessoires verkrijgbare
solar-testkoffer bevindt zich een
manometer.

5. Waarden in de volgende tabel invoe-
ren (voor latere inspectie- en onder-
houdswerkzaamheden).

Voorbeeld:
Bij 10 m statische hoogte geldt:
■ Installatiedruk = 2 bar
■ Vuldruk = 2,1 bar
■ Voordruk = 1,7 bar

P

1

5

3

2

4

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud

Aanvullende info over de stappen

57
72

 5
17

 N
L



7

1 Systeemdruk van het zonne-energiesysteem 1,0 bar
    
2 Toeslag statische hoogte 0,1 bar/m ................ bar
    
3 Installatiedruk (manometer) ................ bar
 Drukreserve voor ontluchting + 0,1 bar
    
 Vuldruk ................ bar
 Voordruk expansievat 5   
 Opmerking

Deze waarde op het expansievat met ”voordruk” note-
ren.
 

................ bar

    
4 Toeslag 0,1 bar/m ................ bar

Veiligheidsinrichtingen op werking controleren

Veiligheidsklep controleren:
■ Startdruk
■ Correcte inbouw, met afblaasleiding

Elektrische aansluitingen controleren

Controleren of steekverbindingen en
kabeldoorvoeringen goed vast zitten,
kabels op beschadiging controleren.

Vullen, spoelen en lekkagecontrole van de solarinstallatie

! Opgelet
De vulling en inbedrijfstelling van
het zonne-energiesysteem zon-
der verzekerde warmte-afvoer
leidt tot thermische belastingen.
De collectoren afdekken en afge-
dekt houden tot de warmte-
afvoer geregeld is.

■ Accessoires voor het spoelen en vul-
len van het zonnesysteem:
– Spoel- en vulinrichting (vulwagen

en vulstation)

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud

Aanvullende info over de stappen (vervolg)

57
72

 5
17

 N
L



8

Deze hebben een snel draaiende
pomp met een groot pompvermo-
gen, een filter en een tank voor het
warmteoverdrachtsmedium.

– Vularmatuur, bestaat uit afsluit-,
vul- en aftapkraan.

■ Zonne-energiesysteem spoelen met
warmte overdrachtsmedia. Anders
bestaat het gevaar dat restspoelwater
en warmteoverdrachtsmedium zich
vermengen. Daardoor veranderen de
eigenschappen van het warmteover-
drachtsmedium.

■ Gesoldeerde koperleidingen bijzonder
grondig doorspoelen. Eventueel ach-
tergebleven roest bedreigt de werking
van het zonnesysteem.

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud

Aanvullende info over de stappen (vervolg)
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P

F

L

A

B

C

D

G

E

H

K M

A Solar-Divicon
B Terugslagklep
C Zonnecircuitpomp
D Luchtafscheider
E Afsluitkraan (stelschroef boven de

debietindicatie H)

F Aftapkraan
G Debietindicatie
H Vulkraan
K Expansievat
L Spoel- en vulinrichting
M Zonneregeling

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud

Aanvullende info over de stappen (vervolg)
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1. Afsluiter E sluiten: Met een schroe-
vendraaier de gleuf aan de stelbout in
de stand ”S” draaien.

2. Slangen via de spoel- en vulinrich-
ting L op de aftapkraan F en vul-
kraan H aansluiten. 

3. Warmteoverdrachtsmedium in de
tanks van de  L vullen.

4. Aftapkraan F en vulkraan H
openen.

5. Vulpomp van de de spoel- en vulin-
richting L inschakelen.

6. Het vloeistofniveau in het reservoir
bekijken en eventueel warmteover-
drachtsmedium bijvullen, opdat geen
lucht in het zonnecircuit terecht kan
komen. Vulpomp van de de spoel- en
vulinrichting L zo lang laten lopen,
tot er geen luchtbellen meer in de
tank opstijgen (minstens 20 tot 30
minuten).

Opmerking
Tegen het einde van de spoelproce-
dure de afsluiter E kort openen: Met
een schroevendraaier de gleuf aan
de stelbout boven de debietindicatie
verticaal zetten. Eventuele luchtres-
ten in de retour worden weggewerkt.

7. Aftapkraan F sluiten. De vulpomp
van de spoel- en vulinrichting L zo
lang laten lopen, tot de vereiste vul-
druk is bereikt.

Aanwijzing voor de restontluch-
ting
Ook bij een grondige ontluchting
bevindt zich in het warmteover-
drachtsmedium nog opgeloste lucht.
Deze komt vrij als de temperatuur
stijgt en wordt via de luchtafschei-
der D afgevoerd.

8. Vulkraan H sluiten, vulpomp van de
spoel- en vulinrichting L uitschake-
len.
De druk mag minstens een half uur
niet dalen.

9. De afsluiter E openen: Met een
schroevendraaier de gleuf aan de
stelbout boven de debietindicatie ver-
ticaal zetten.

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud

Aanvullende info over de stappen (vervolg)
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10. Circulatiepomp ontluchten. Hand-
matige werking instellen.
Ontluchter aan de luchtafschei-
der D openen.
Circulatiepomp zo lang laten
draaien, tot de vlotter van de
debietindicatie bij draaiende pomp
een constante stand inneemt.

2
4
6
8

10

12
L/min

Opmerking
Wanneer zich lucht in het systeem
bevindt, pendelt de vlotter.

Debiet vaststellen en eventueel reguleren

Waarde aan de onderkant van de vlotter
van de debietindicatie aflezen.
De instelling via de afsluitkraan E (stel-
bout boven de debietindicatie) realise-
ren.

In te stellen debietvolume: 3 tot 4 l/min

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud

Aanvullende info over de stappen (vervolg)
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Installatie in bedrijf stellen

Ontluchter aan de luchtafscheider D
sluiten.

Bedieningshandleidingen van de
gemonteerde componenten res-
pecteren.

Schakelfunctie van de zonne-energieregeling controleren

Montage- en servicehandleiding
van de zonne-energieregeling

Warmteoverdrachtsmedium controleren en eventueel vervan-
gen

■ Het meegeleverde warmte-over-
drachtsmedia is een vloeistof op basis
van 1,2-propyleenglycol met een pH-
waarde van 9,0 tot 10,5 en vorstbe-
scherming tot −28 °C.

■ Bedrijfstoestand van het medium jaar-
lijks tijdens het onderhoud van het
zonne-energiesysteem door de CV-
firma laten controleren.

■ Met de solar-testkoffer (accessoires)
kunnen onder andere de pH-waarde
en de vorstbeschermingstemperatuur
worden gecontroleerd.

Bedieningshandleiding van de
solar-testkoffer

In bepaalde gevallen kan het medium
na overleg met de fabrikant van het
warmte-overdrachtsmedia in een
laboratorium worden gecontroleerd.

■ Fabrikant:
TYFOROP CHEMIE GmbH
Anton-Rée-Weg 7
D - 20537 Hamburg
e-mail: info@tyfo.de
Internet: www.tyfo.de

1. Controleer de pH-waarde van het
warmte-overdrachtsmedia met de
pH-strip uit de solar-testkoffer.
De kleur van de pH-strip geeft de
waarde bij benadering aan. Als de
waarde lager is dan 7,5, moet het
warmte-overdrachtsmedia worden
vervangen.

Aanwijzing voor de vervanging
van het warmte-overdrachtsme-
dia.
Het warmte-overdrachtsmedia kan
met Tyfocor HTL worden gemengd.
In geen geval met water of media van
andere fabrikanten mengen.

2. Controleer de vorstbeschermings-
temperatuur van het warmte-over-
drachtsmedia met de vorstbescher-
mingstester of de hand-refractometer
uit de solar-testkoffer.

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud

Aanvullende info over de stappen (vervolg)
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Voor de bedrijfsveiligheid van het zonne-
energiesysteem dient jaarlijks een
inspectie te worden uitgevoerd.
Bovendien wordt om de 3 tot 5 jaar een
visuele controle van de essentiële com-
ponenten (bijv. collectoren, buisleidin-
gen) geadviseerd.
■ Zonne-energiesysteem ontluchten.
■ Bedrijfsdruk van de installatie vergelij-

ken met de gewenste waarde. Bij
afwijking expansievat controleren.

■ Warmte-overdrachtsmedium controle-
ren.

■ Circulatiepompen evt. met de hand
inschakelen (op geluiden letten).

■ Debiet met gewenste waarde vergelij-
ken.

■ Thermostatische mengklep (indien
aanwezig) controleren.

■ Plausibiliteit van de parameters voor
zonne-energie in relatie tot de zonin-
straling controleren (bijv. aanvoer- en
retourtemperatuur op de thermome-
ters, collector- en boilertemperatuur
op de zonne-energieregeling).

De veiligheidsklep alleen controleren als
er zichtbare tekens van openingen zijn
(bijv. afzettingen, drupsels).

Inspectieomvang

Inspectieomvang
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De volgende gegevens zijn nodig:
■ Serienummer (zie typeplaatje)
■ Positie van het onderdeel (uit deze

onderdelenlijst)

Courante onderdelen zijn in de plaatse-
lijke vakhandel verkrijgbaar.

Onderdelen
0001 Aansluiting (T-stuk)
0002 Aansluiting (T-stuk) met dompel-

huls
0003 Aansluiting (T-stuk) met dompel-

huls, S-vorm
0004 Klemringschroefverbinding met

bussen
0005 Klemmenblok (kort), compleet
0006 Klemmenblok (lang), compleet
0007 Montageplaat

0008 Meandervormige doorvoering
0009 Speciaal armaturenvet
0010 Collectortemperatuursensor
0011 Bevestigingsset voor dakintegra-

tie
0012 Hoekaanslag voor spant-anker
0013 Houtschroeven, 8 x 120 (2 stuks)
0014 Railverbinding
0015 Montageaanwijzing voor montage

op dak
0016 Montagehandleiding voor dakin-

tegratie
0017 Servicehandleiding
0018 Bedieningshandleiding
0019 Demontagehandleiding voor

Vitosol 200-F, type SVK
0020 Demontagehandleiding voor

Vitosol 200-F, type SVKA

Onderdelenlijsten

Onderdelen bestellen

57
72

 5
17

 N
L



15

0011
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Onderdelenlijsten

Onderdelen bestellen (vervolg)
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Type  SVK SVKA
Absorberoppervlak m2 2,01 2,01
Apertuuroppervlak m2 2,02 2,02
Maximale stilstandtemperatuur °C 205 205
Toegestane werkdruk bar 6 6
Inhoud warmteoverdrachtsmedi-
um

liter 1,27 1,27

Technische gegevens

Technische gegevens
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Wij, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, Duitsland, verklaren op
eigen verantwoordelijkheid dat de producten Vitosol 200-F, type SVK en
type SVKA in overeenstemming zijn met de volgende normen:

DIN 1055-1: 2002-06
DIN 1055-4: 2005-03
DIN 1055-5: 2005-07
EN 12975 conform Solar-KEYMARK

Overeenkomstig de bepalingen van de volgende richtlijnen wordt dit product met
_ gekenmerkt:

2006/95/EG
2004/108/EG
97/23/EG

Gegevens overeenkomstig de richtlijn inzake drukapparatuur (97/23/EG):
■ Verwarmd drukapparaat
■ Categorie I volgens appendix II, diagram 5
■ Module A volgens appendix III
■ Aanduiding van de afzonderlijke toestellen met een inhoud minder dan 2 liter als

module volgens artikel 3 (2), minstens paarsgewijze montage vereist
Het druktoestel is zonder uitrusting (veiligheidsinrichting) getest.
Het druktoestel moet vóór de opstelling en de eerste inbedrijfstelling volgens de
nationale voorschriften worden uitgerust.
Bij de energetische keuring van verwarmings- en luchtbehandelinginstallaties con-
form DIN V 4701-10, zoals vereist door de Duitse EnEV-voorschriften, kan bij de
bepaling van de installatiewaarden voor het product Vitosol worden uitgegaan van
de productwaarden die bij de Europese typehomologatie overeenkomstig de
Rendementsrichtlijn zijn bepaald (zie tabel Technische gegevens).

  
Allendorf, 1 juni 2012 Viessmann Werke GmbH&Co KG 
 

 ppa. Manfred Sommer 

Verklaringen

Conformiteitsverklaring
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Geldig voor

Artikel nr.:
7508661 7513036

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