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1 Informatie over deze handleiding 
Deze handleiding is voor u als vakman van een 
installatiebedrijf bedoeld. Hier vindt u de noodzakelijke 
gegevens voor de montage, inbedrijfstelling en het 
onderhoud van de installatie. 
Bewaart u deze montageinstructies bij de installatie als 
naslagwerk voor later gebruik.  
Het is raadzaam, voor een veilige en correcte installatie, 
aan een scholing bij Solvis deel te nemen. 
Voor ons is een continue verbetering van onze 
technische documentatie belangrijk. Om die reden zijn 
wij voor uw feedback en aanbevelingen zeer dankbaar. 
  
Copyright 
De gehele inhoud van dit document is auteursrechtelijk 
beschermd. Iedere vorm van gebruik of verwerking 
buiten de afgebakende grenzen van het auteursrecht is 
zonder onze toestemming niet toelaatbaar en strafbaar. 
Dat geldt in het bijzonder voor het maken van kopieën, 
vertalingen, microverfilming alsmede het opslaan en 
bewerken in of met behulp van elektronische 
apparatuur. © SOLVIS GmbH & Co KG, Braunschweig. 
  

Heeft u er aub begrip voor, dat wij het volgende 
telefoonnummer voor vakfirma’s reserveren. 

Geïnteresseerde installatiegebruikers kunnen zich 
graag aan hun installateur wenden.

HEURMAN Duurzame Energie Oplossingen
Bisschopstraat 37d
NL-7571 CX Oldenzaal
Tel. : +31 - (0)541 - 53 95 19
Fax : +31 - (0)541 - 53 41 68
Internet : www.heurman-energie.nl
E-mail :   info@heurman-energie.nl

 
   

  

Gebruik van deze handleiding 
Deze montageinstructies vatten de montage van de 
SolvisMax Futur en SolvisMax Solo samen. 
Onderstaande verwijzingen duiden afwijkende of 
speciale uitvoeringskenmerken of montagevolgorde aan. 
  

SolvisMax Futur 

SolvisMax Solo 
  

Aanvullende documentatie 
Meegeleverde documentatie zie hoofdstuk 
„Leveringsomvang“, blz. 7. 
Bovendien wordt binnen deze montageinstructies naar 
de de volgende informatie verwezen, welke eventueel 
tevens nodig is:  
  
• Montagehandleiding ZOG 20 (P42) 
  

 
  

Gebruikte symbolen 
 
GEVAAR 
Direct gevaar met zware gezondsheidstechnische 
gevolgen en mogelijk zelfs de dood tot gevolg 
hebbende. 

  

 
WAARSCHUWING 
Gevaar met mogelijk zware 
gezondsheidstechnische gevolgen. 

  

 
VOORZICHTIG 
Gevaar door middelzwaar of licht letsel mogelijk. 

  

BELANGRIJK 
Gevaar voor beschadiging van toestel of 
installatie. 

  

 
Praktische informatie, aanwijzingen en 
ergonomische faciliteiten betreffende het thema.

  
Wisselen van document met aanwijzing een ander 
document te lezen. 

  

 
Tips om energie te besparen met adviezen, welke 
dienen te helpen om energie te besparen. Dat 
reduceert kosten en draagt bij tot een beter 
milieu. 
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2 Veiligheidsaanwijzingen 
Vóór het begin van de installatie met de 
veiligheidsaanwijzingen vertrouwd maken.Dat is vooral 
voor uw eigen veiligheid van belang. 
  

 
Bij de installatie zijn de desbetreffende 
veiligheidsbepalingen en geldende voorschriften 
ter voorkoming van ongelukken in acht te nemen 
en men dient zich eraan te houden.  

  

2.1 Algemeen 

 
Uitvoering van de werkzaamheden uitsluitend 
door vakspecialisten  
Voor de instructie en het inwerken organiseert 
Solvis regelmatig scholingen. 
• De installatie mag alleen door vakspecialisten 

van verwarmingsbedrijven geïnstalleerd worden.
• Werkzaamheden aan elektrische installaties en 

voorzieningen mogen alleen door elektriciens  
uitgevoerd worden. 

  

 
BELANGRIJK 
Montageinstructies in acht nemen 
Solvis is niet aansprakelijk te stellen voor schade 
of gevolgschade, die door het niet in acht nemen 
van deze montageinstructies ontstaan. 
• Vóór bediening of installatie de 

montageinstructies zorgvuldig doorlezen. 
• Indien de lezer moeilijkheden ervaart of er 

problemen mee heeft bepaalde onderwerpen 
te begrijpen, dan staat de technische verkoop 
van Solvis graag met raad en daad ter 
beschikking. 

BELANGRIJK 
Niet op eigen initiatief wijzingen aanbrengen of 
uitvoeren 
Anders vervalt de garantie op juist functioneren.  
• Er mogen geen wijzingen aan de onderdelen 

van het toestel worden uitgevoerd. 
• Uitsluitend originele toepassen. 

  

2.2 Voorschriften 
Onderstaande voorschriften in acht nemen 
• DIN EN 12828 Verwarmingssystemen in gebouwen 
• DIN 4752 Heetwater-verwarmingsinstallaties 
• DIN 4757 Zonne-verwarmingsinstallaties 
• DIN 4753 Warmwaterbereiding-installaties 
• DIN 4807 Expansievaten 
• DIN EN 1717 Bescherming tegen verontreiniging van 

drinkwaterinstallaties 
• DIN 1988 Technische regelgeving voor 

drinkwaterinstallaties (TRWI) 
• DIN EN 806 Technische regelgeving voor 

drinkwaterinstallaties 
• VDI 2035 Blatt 1 Voorkomen van beschadigingen door 

ketelsteenvorming 
• VDI 2035 Blatt 2 Voorkomen van beschadigingen door 

waterzijdige corrosie 
• Richtlijnen van het Duitse instituut voor bouwtechniek 
• Locale bouwverordening (LBO) 
• VDE 0100/IEC 60364 Opbouwen van 

laagspanningsinstallaties 
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3 Systeemvarianten 
De SolvisMax wordt op grond van verschillende eisen in 
twee varianten uitgeleverd. 
Beide systemen zijn met onze gepatenteerde lagen-
laadsystemen uitgevoerd. 
De beide varianten onderscheiden zich enerzijds in de 
uitrusting en anderzijds door de aansluitingen van de 
zonnesysteem-componenten. 
Het volgende overzicht maakt de verschillen tussen 
beide varianten duidelijk. 
  

SolvisMax Futur 
De bij dit systeem toegepaste zonneboiler beschikt over 
een geïntegreerde zonnesysteem-warmtewisselaar die 
voor het gebruik van de Integraal-platte collectoren 
SolvisFera Integraal, SolvisCala Integraal en SolvisLuna 
bedoeld is. 
Het maximale collectoroppervlak is bij dit systeem op 14 
m² beperkt, dit is echter normaliter voor de 
warmwaterbehoefte met ondersteuning van verwarming 
van een woning voor één of twee gezinnen voldoende.  
De uitrusting omvat geïntegreerde zonnesysteem-
componenten, welke voor het gebruik van een zonne-
installatie noodzakelijk zijn.  
  

1

2

43
 

Afb.1: Schematische weergave 

1 Collector 
2 Geïntegreerde zonnesysteem-groep 
3 Menggroep 
4 Radiator 
 
  

SolvisMax Solo 
Dit voorraadvat beschikt niet over een zonnesysteem-
warmtewisselaar en wordt uitsluitend op een 
zonnewarmte-overdrachtgroep aangesloten, die voor het 
gebruik van de standaard platte collectoren SolvisFera 
Standaard en SolvisCala Standaard bedoeld is.  
De uitrusting omvat geen zonnesysteem-componenten 
omdat deze met de zonnewarmte-overdrachtgroep 
meegeleverd worden. 
Dit systeem maakt het achteraf verder uitrusten van een 
zonne-installatie als optie evenzeer mogelijk als de 
mogelijkheid, in grotere energiehoeveelheden voor 
meergezinshuizen te voorzien of ook een klein zwembad 
met warmwater te verzorgen. 
Als maximaal collectoroppervlak wordt bij dit systeem 20 
m² geadviseerd. Grotere collectoroppervlakken zijn 
echter van geval tot geval mogelijk. 
  

1

2

43
 

Afb.2: Schematische weergave 

1 Collector 
2 Zonnewarmte-overdrachtgroep als optie 
3 Menggroep 
4 Radiator 
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4 Leveringsomvang 
Het elementaire bouwpakket wordt in meerdere colli 
plus documentatie geleverd. 
Het elemenataire bouwpakket wordt met meerdere 
toebehoren tot een totaal systeem compleet gemaakt, 
zie hoofdstuk „Toebehoren“, blz. 38. 

SolvisMax Futur 
Zonneboiler 
• Lagenboiler van staal, volledig vooraf gemonteerd, incl. 

voelerbuizen 
• Zonnesysteem-warmtewisselaar 
• Bodemcompensatiepakket 
• Consolehouders 
  
Doos zonnesysteem-groep 
• Basisstation met geïntegreerde zonnesysteem-

componenten 
• Systeemregelaar SolvisControl met gemonteerde 

voelerkabelboon en pompenbekabeling 
• Leidingwerksets voor verwarming en warmwater 
• Isolatie 
• Consoleplaat 
• Ontluchtingsslang 
• Consoleopzetstuk-set 
• Montagepakket (met pakkingen, verwarmings-

aanvoervoeler, buitenvoeler, montagemateriaal o.a.) 
• Leidingwerkset zonnesysteem 
• Afblaasleiding 
• Filter zonnesysteemvloeistof (voor de eerste 

vervanging van het filter) 
  

SolvisMax Solo 
Zonneboiler 
• Lagenboiler van staal, volledig vooraf gemonteerd, incl. 

voelerbuizen 
• Bodemcompensatiepakket 
• Consolehouders 
  
Doos basisstation 
• Basisstation zonder zonnesysteem-componenten 
• Systeemregelaar SolvisControl met gemonteerde 

voelerkabelboon en pompenbekabeling 
• Leidingwerksets voor verwarming en warmwater 
• Isolatie 
• Consoleplaat 
• Ontluchtingsslang 
• Consoleopzetstuk-set 
• Montagepakket (met pakkingen, verwarmings-

aanvoervoeler, buitenvoeler, montagemateriaal o.a.) 
  

SolvisMax Futur en SolvisMax Solo 
Doos flensisolatie 
• Flensisolatie voorkant 
• Flensisolatie achterkant 
• Montageonderdelen 
  
Doos afdekkap 
• Voorzijde-isolatie voorkant 
• Voorzijde-isolatie bovenkant 
• Panelen zijkanten 
• Deksel rookgasdoorvoer 
  
Doos boilerisolatie 
• Boilerisolatie 
• Ronddeel deksel 
• Ronddeel bodem 
• Afdekstrip voor de afsluiting 
• Bovenste afdekking 
• Voetrand 
• Hefboom en montagehulpmiddelen 
• Veiligheidshandschoenen 
  
Documentatie 
• Montageinstructies M 20 (ter tafel) 
• Inbedrijfstellingsprotocol M 25 
• Onderhoudsprotocol M 28 
• Bedieningsinstructies voor de gebruiker van de 

installatie L 30 
• Bedieningsinstructies voor de installateur L 35 
• Aansluitoverzichten en installatieschemata L 38 
• Protocol verwarmings- en bedrijfstijden L 33 
• Protocol gewijzigde parameters L 32 
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5 Opstellingsvoorwaarden en transport 
Navolgende voorwaarden naleven 
Bij de opstelling van de installatie dienen enige 
voorwaarden in acht te worden genomen, welke van 
invloed op het juist functioneren kunnen zijn: 
• Bij opslag (droog), transport en montage van de 

componenten er op letten dat het boilervat niet door 
externe invloeden krassen krijgt, ingeklemd of 
vervormd wordt omdat anders een veilig en langjarig 
gebruik van de boiler niet meer gegarandeerd kan 
worden. 

• De bodem van de opstellingsplaats dient naar 
mogelijkheid vlak te zijn. 

• De meegeleverde bodemcompensatieplaten voor het 
richten van het boilervat gebruiken. 

• Om sludgevorming in het boilervat te voorkomen 
dienen de aanwijzingen zie hoofdstuk“ 6.3.1 Eisen 
aan het verwarmingswater in de voorraadboiler“, blz. 
21 in acht genomen te worden. 

  

 
BELANGRIJK 
Gevaar door hoog eigengewicht 
Beschadiging van installatie en gebouw mogelijk.
• Vergewis u ervan dat de bodem over voldoende 

draagkracht beschikt om het gewicht van de 
installatie, de gevulde boiler in het bijzonder, 
op te kunnen nemen. 

  
Groepsverdeler voor het tweede verwarmingscircuit 
Het aansluiten van een tweede verwarmingscircuit vindt 
plaats met behulp van een groepsverdeler, die samen 
met de menggroepen op de wand gemonteerd wordt, 
zie hoofdstuk „ Verwarmingscircuit“, blz. 38. Hiervoor 
dient voldoende plaats ter beschikking te zijn. 
  
Afstanden voor een eenvoudige montage 
Voor een meer eenvoudige montage van de isolatie en 
het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden dienen de 
volgende afstanden niet onderschreden te worden: 
• naar voren 0,5 m (voor de bediening en het uitvoeren 

van onderhoudswerkzaamheden). 
• aan de zijkanten en naar achteren naar mogelijkheid 

0,3 m (voor het aanbrengen van de isolatie, 
manteldikte 120 mm). 

  

 
Het toestel naar mogelijkheid dicht in de buurt 
van de tapplaatsen voor drinkwater opstellen. Dit 
houdt de transportweg voor het warme water kort 
en voorkomt het aanleggen van een 
circulatieleiding. 

  

 
Als bescherming tegen het uitlopen van 
vloeistoffen zoals bijvoorbeeld bij lekkage, bij 
dakcentrales in het bijzonder, raden wij aan een 
opvangbak te plaatsen, zie hoofdstuk 
„Voorraadboiler“, blz. 39. 

  

Transport van de voorraadboiler 

WAARSCHUWING 
Gevaar door een hoog transportgewicht (meer 
dan 200 kg) 
Persoonlijk letsel of materiële schade. 
• Geschikte transporthulpmiddelen of voldoende 

mankracht voor het opstellen in gereedheid 
brengen. 

• De voorraadboilerflens (2) moet zich boven 
bevinden opdat hij niet beschadigd wordt. 

• De voorraadboiler voor het transport op de 
draaghulp  (1) via de achterste poten kantelen. 
Daarbij kan dan eventueel een steekwagen 
tussen de achterste poten geplaatst worden. 

  

 
Afb.3: Transport van de voorraadboiler 
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6 Montage 
6.1 Montage van het toestel (deel 
1) 
Voorraadboiler opstellen 
1. De consolehouders en het 

bodemcompensatiepakket van de voorraadboilervoet 
verwijderen. 

2. De kopie van het typenplaatje (in de enveloppe aan 
de boiler) vóór de montage verwijderen en bewaren. 
Zij moet later goed zichtbaar op het toestel weer 
aangebracht worden. 

Benodigde ruimte: ca. 0,30 m ruimte zowel aan de 
zijkanten als achter de boiler voor het aanbrengen van 
de boilerisolatie. 
3. Voorraadboiler met behulp van de 

bodemcompensatieplaten loodrecht opstellen en 
richten. 

4. Draaghulp van de voorraadboiler losschroeven. 
  

 
Afb.4: Voorraadboiler opstellen 
  
Achterste flensisolatie aanbrengen 
De achterste flensisolatie bestaat uit een isolatieschaal 
en een vormonderdeel. 
1. Isolatieschaal (1) om de flensafdichting aanbrengen 

(gelamineerde zijde buiten, rechte zijde voor). 
2. De uiteinden beneden samenbrengen. 
Voor het beter hanteren de uiteinden met behulp van 
een plakstrook bevestigen. 
  

 
Afb. 5: Isolatieschaal om de flens plaatsen 
  
3. Vormonderdeel plaatsen. 
4. Meegeleverde bevestigingsband om de isolatie 

plaatsen en bevestigen. 
  

 
Afb. 6: Flensisolatie bevestiging 
  
Consolehouders monteren 
1. De vier consolehouders op de voorraadboiler 

monteren (zie pijlen, twee houders boven en twee 
beneden). 
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Afb. 7: Consolehouders monteren 
  
Voorste flensisolatie monteren 
1. De isolatiedelen op de flens plaatsen en de 

inbusbouten lichtjes vastdraaien. 
2. De isolatiedelen aandrukken tot de boutkoppen 

uitsteken en de U-vormige sluitringen van bovenaf 
onder de boutkoppen schuiven. 

3. De bouten slechts zover vastdraaien tot de 
isolatiedelen nauw sluiten. 

  

 
Afb. 8: Voorste flensisolatie monteren 
  

 
De isolatiedelen in het midden niet verwijderen. 
Deze worden, indien nodig, bij de montage van 
een brander op een later tijdstip verwijderd. 

  
Console-opzetstuk monteren 
  

 
• Vanaf voorraadboilergrootte 456 moet de 

basisconsole met console-opzetstukken 
uitgebreid worden. 

• Bij de voorraadboilergrootte 356 zijn deze niet 
noodzakelijk en kunnen verwijderd worden. 

  
1. De beide console-opzetstukken op de basisconsole 

plaatsen (profieloppervlakken buitenzijde). 
2. Ieder deel met twee M6-moeren en sluitringen 

vastschroeven (-> montagepakket doos toebehoren). 
  

 
Afb. 9: Console-opzetstuk monteren 
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Consoleplaat monteren 
1. De consoleplaat op de voorste positie van de console 

correct plaatsen en aan beide zijden met twee 
moeren M6 vastschroeven (-> montagepakket). 

  

 
Afb. 10: Consoleplaat monteren 
  
Console monteren 
1. Console vóór de voorraadboiler plaatsen. 
2. Console met vier inbusbouten lichtjes op de 

consolehouders vastschroeven. 
3. Met behulp van de stelvoeten zorgvuldig uitlijnen en 

vastdraaien. 
  

 
In het montagepakket van het zonnesysteem 
bevinden nog twee stelvoeten die, indien gewenst, 
op de achterste steunpunten van de console 
geschroefd kunnen worden. 

  

 
• Let er op dat de voorraadboiler en de console 

zorgvuldig zowel verticaal als horizontaal gericht 
zijn. 

• Dat maakt het precies aanbrengen van de 
isolatiemantels aan de voorzijde en zijkanten 
een stuk eenvoudiger. 

  

 
BELANGRIJK 
Voorkom dat de SolvisControl bevuild wordt. 
Hierdoor kan het functioneren van de regelaar 
gestoord raken. 
• Water, olie, vet, oplosmiddelen, stof, vreemde 

voorwerpen, aggressieve nevelsoorten, en 
overige verontreinigingen dienen uit de buurt 
van de SolvisControl gehouden te worden. 

• De beschermingsfolie op de display pas voor de 
inbedrijfstelling verwijderen. 

  
Verwarmings-aanvoer, -retour en aftap monteren 
1. Aansluitingen naar keuze links of rechts met de 

geribde flexibele buizen uit de zonnesysteem-groep 
voeren (pakkingen -> montagepakket). 

2. Aansluitingen met de betreffende stickers markeren 
(-> montagepakket). 

3. Aansluitingen aan installatiezijde verder uitbreiden. 
  

 
Afb. 11: Verwarmingsaansluitingen monteren 

1 Verwarmingsaanvoer 
2 Verwarmingsretour 
3 Aftap 
 
  

SolvisMax Solo 
SolvisMax Solo op het zonnecircuit aansluiten 
1. Boileruitgang „SR/KFE“ eventueel met een T-stuk 

voor de aansluitingen zonnecircuit-retour en vullen / 
aftappen voorzien (door installateur). 

2. Indien geen aansluiting op een zonnecircuit gepland 
is dient de aansluiting SV afgedicht gesloten te 
worden. 

  

 
Maten en afstanden zie “Aansluitingen op de 
voorraadboiler“, hoofdstuk „Technische 
gegevens“, 33. 

  

1 2 3 4
 

Afb. 12: Aansluitingen op de Pur-variant van de voorraadboiler 

1 Verwarmingsaanvoer 
2 Verwarmingsretour 
3 Zonnecircuit-retour / ketel vullen en aftappen 
4 Zonnecircuit-aanvoer 
 
  

SolvisMax Futur 
Zonnesysteemleidingen op de zonnesysteem-
warmtewisselaar aansluiten 
1. Zonnecircuit-aanvoer (1) en –retour (2) op de 

zonnesysteem-warmtewisselaar aansluiten: aanvoer 
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beneden, retour aan de zijkant. (Pakkingen -> 
montagepakket). 

  

 
Afb. 13: Zonnesysteemleidingen op de zonnesysteem-
warmtewisselaar aansluiten 
  
Zonnesysteemleidingen op de zonnesysteem-groep 
aansluiten 
1. Zonnecircuit-aanvoer (1) en –retour (2) op de 

zonnesysteem-groep aansluiten (pakkingen -> 
montagepakket). 

2. Isolatie (3) onder aan de voorraadboiler over de 
leidingen schuiven. 

  

 
Afb. 14: Zonnesysteemleidingen op de zonnesysteem-groep 
aansluiten 
  

 
Zoals bij een verwarmingsketel is de zonnecircuit-
aanvoer de warme zijde van de collector. 

  
Warmwatergroep  monteren 
1. Ophangbeugel (1) met meegeleverde bouten (2) aan 

de console bevestigen. 
2. Indien aanwezig, de onderste leidingklem van de 

console verwijderen. Wordt voor deze 
warmwatergroep niet gebruikt. 

3. Kogelkranen (3) zodanig op de warmwatergroep 
monteren dat de afsluiterhefbomen zijdelings 
horizontaal liggen. 

4. Voorste isolatiedeksel voor een betere grip 
wegnemen. 

5. Warmwatergroep zodanig in de console plaatsen dat 
de koudwaterleiding (4) zich voor en de 
warmwaterleiding (5) zich achter de dwarsprofielen 
(6) van de console bevindt. 

Let er op dat de ophanging precies in de uitsparingen 
van de achterste isolatie grijpt. 
6. De warmwatergroep stevig tot de aanslag in de 

ophanging (1) drukken. 
7. Onderste leidinghouder (7) in de juiste richting (zie 

opschrift) op de leidingeinden schuiven en met de 
meegeleverde bout op de console bevestigen. 

8. Voorste isolatiedeksel vastdrukken. 
  

 
Afb. 15: Montage van de warmwatergroep 
  

De „thermische mengklep“, afb. 16 (3), is af 
fabriek ingesteld. 
Indien een nieuwe instelling noodzakelijk is, zie 
dan hoofdstuk „Problemen met verwarming en 
warmwater“ in de bedieningsinstructies L35. 

  
Warmwatergroep aansluiten 
Met de meegeleverde flexibele geribde buis de 
warmwatergroep met de voorraadboiler verbinden 
(pakkingen niet vergeten). 
1. Flexibele geribde buis met 1" -aansluiting op de 

warmwaterboiler-aanvoer (1) van de 
warmwatergroep schroeven. 

2. De tweede flexibele geribde buis met 3/4" -
aansluiting op de warmwaterboiler-retour (2) van de 
warmwatergroep schroeven. 

3. Beide flexibele geribde buizen conform de 
opschriften op de vooraadboiler aansluiten. 
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Afb. 16: Warmwaterleidingwerk aansluiten 
  

SolvisMax Futur 
Voordruk op het zonnesysteem-expansievat instellen 
1. Voordruk van het zonnesysteem-expansievat op 

installatiehoogte volgens de volgende formule 
bepalen. 

2. Aan het ventiel van het zonnesysteem-expansievat 
de voordruk aflaten of eventueel verhogen door met 
stikstof na te vullen (ten minste echter op 0,8 bar 
zoals bijvoorbeeld bij dakcentrales met 0 meter 
hoogteverschil). 

  

po =
HKoll –  HSp

10
+ 0,8 [bar]

 
  
p0 Voordruk zonnesysteem-expansievat [bar] 
HKoll Hoogte van het hoogste punt van de collector [m] 
HSp Hoogte van de voorraadboiler-onderkant [m] 
 
  

 
BELANGRIJK 
Voordruk aan het zonnesysteem-expansievat in 
acht nemen 
• Voor een betrouwbare en storingsvrije werking 

van de zonne-installatie dient de voordruk van 
het zonnesysteem-expansievat zorgvuldig 
ingesteld te worden. 

• Let erop dat tijdens het instellen van de 
voordruk GEEN tegendruk in het zonnecircuit 
wordt opgebouwd (zonnecircuit open of 
kapklep en aftapventiel openen).  

  
Zonnesysteem-expansievat, afblaas- en aftapslang 
monteren 
1. Zonnesysteem-expansievat op de veiligheidsgroep 

(1) monteren (vlakke pakking --> montagepakket). 
2. Aftapslang op de tuit van de aftapkraan (2) steken. 
3. Afblaasslang op de tuit van de zonnesysteem-

veiligheidsklep (3) steken. 
Beide slangen worden later in het Tyfocor-vat gestoken. 
  

 
Afb. 17: Zonnesysteem-expansievat, afblaas- en aftapslang 
monteren 
  
Groter zonnesysteem-expansievat toepassen (vanaf 
35 l) 
1. Het zonnesysteem-expansievat buiten de 

zonnesysteem-groep installeren.  
2. Veiligheidsgroep en zonnesysteem-expansievat met 

de flexibele geribde slang verbinden. 
  
Bij toepassing van een voorschakelvat: 
1. Voorschakelvat in plaats van het zonnesysteem-

expansievat installeren. 
2. Het zonnesysteem-expansievat buiten de 

zonnesysteem-groep installeren.  
3. Voorschakelvat en zonnesysteem-expansievat met 

de flexibele geribde slang verbinden. 
  
Voeler op de voorraadboiler positioneren 
  

BELANGRIJK 
Defecte voeler voorkomen 
• Let op de juiste positie van de 

temperatuurvoeler. 
• Bij toepassing van extra - buiten de hier 

genoemde - voelers dient men er op te letten 
dat de betreffende kabels in de 
voelerkabelgoten gelegd worden en niet met 
hete onderdelen in aanraking komen. 

  
1. Voelers in de voelerbuizen schuiven (opschriften op 

de kabels in acht nemen). 
2. Voelerkabels met behulp van kabelklemmen 

bevestigen (1). 
  

• S1 (voorraadboiler bovenin) 
• S4 (verwarmingsbuffer bovenin) 
• S9 (verwarmingsbuffer onderin)* 
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• S3 (voorraadboilerreferentie) 
* Voeler (verwarmingsbuffer onderin) wordt bij het model 
SolvisMax warmtepomp niet aangesloten. 
  

 
Voeler S1: 
Bij de voorraadboilergrootte 956 zijn drie posities 
(WW-comfort) te kiezen, zie tabel „Volume en 
warmteverlies“, hoofdstuk „Technische 
gegevens“, blz. 33. 

  

 
Afb. 18: Voelers plaatsen 
  
Beschermingsdeksel van de m&r-groep verwijderen 
1. Boutjes (2) op het beschermingsdeksel (1) van de 

m&r-groep losdraaien. 
2. Beschermingsdeksel (1) verwijderen. 
  

 
Afb. 19: Beschermingsdeksel verwijderen 
  

Warmwater-voeler aansluiten 
  

 
Voeler S2 bevindt zich links op de bovenkant van 
de warmwatergroep. 

  
1. Stekker van de warmwatervoeler met de stekker aan 

de kabelboom van de m&r-groep verbinden. 
  

 
Afb. 20: Warmwater-voeler S2 aansluiten 
  
Flowmeter VSG-W aansluiten 
  

 
• Flowmeter VSG-W (1) bevindt zich aan de 

koudwater-toevoerleiding van de 
warmwatergroep. 

• Teneinde storingen te voorkomen mag de kabel 
niet in de buurt van netspanningvoerende 
kabels gelegd worden. 

  
1. Kabel van de flowmeter links in de kabelgoot langs 

de voelerkabelboon naar boven naar de m&r-groep 
geleiden (zie pijlen). 

2. Kabel op de klemmen (S18) van de klemmenlijst 
aansluiten (polariteit is niet relevant). 
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Afb. 21: Kabel VSG-W leggen 
  

SolvisMax Futur 
Aansluiten collectorvoeler  

 
Het aansluiten van de voeler S8 kan pas 
plaatsvinden als de snelbouwleiding en de 
collectoren gemonteerd zijn, zie hoofdstuk 
„Voelermontage“ in de montagehandleiding van 
de collector. 

  
Warmwaterpomp aansluiten 
1. Stekker van de aansluitkabel (met A2 als opschrift) 

op de aansluiting van de warmwaterpomp (1) 
plaatsen. 

  

 
Afb. 22: Warmwaterpomp aansluiten 
  
Pinstroken op m&r-groep plaatsen 
1. De in het montagepakket meegeleverde pinstroken 

conform het opschrift op de nog vrije plaatsen van de 
m&r-groep steken. 

  

Zie  hoofdstuk „Aansluitoverzichten en 
installatieschemata“ L38. 

  
Aansluitkabels borgen 
1. Alle kabels zijdelings door de trekontlastingen van de 

regelingsconsole geleiden. 
2. Kabels met de trekontlastingen borgen. 
  

6.2 Aansluiting van het toestel 
6.2.1 Aansluiten zonnesysteem 
SolvisMax Futur 

BELANGRIJK 
Bij het leidingwerk van het zonnesysteem de 
volgende punten in acht nemen 
• Steunhulzen voor de zachte koperen buis 

gebruiken (-> montagepakket). 
• Snelbouwleiding ("Wicu®" o.g.) tijdens het 

leggen niet knikken of verjongen. 
• Spanen en andere verontreinigingen in het 

zonnecircuit kunnen tot uitval van de 
zonnecircuitpomp leiden. 

BELANGRIJK 
Bij voorraadboilers met geïntegreerde 
zonnesysteem-warmtewisselaar 
• Alleen met platte collectoren SolvisFera 

Integraal, SolvisCala Integraal of 
vacuümbuiscollector Luna toe te passen. 

  

 
Er zijn niet meer luchtafscheiders in het 
zonnecircuit noordzakelijk 

  
Snelbouwleiding aansluiten 
Hiervoor de Solvis-snelbouwleiding SMR-10-XX met 
twee geïsoleerde koperen leidingen incl. voelerkabel 
gebruiken. 
1. De snelbouwleiding (3) met de daarbij behorende 

leidingklemmen leggen en aansluiten. Zonnecircuit-
aanvoer (1) en –retour (2) daarbij in ogenschouw 
nemen. 

  

 
Het zonnesysteem-leidingwerk kan, anders als op 
de foto te zien is, tevens onder uit de console 
naar buiten geleid worden. 
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Afb. 23: Snelbouwleiding aansluiten 
  
Collector-voelerkabel aansluiten 
1. Isolatie in het midden tot aan de leidingklem 

voorzichtig opensnijden. 
2. Voelerkabel eruit nemen, afisoleren en op klem S8 

van de pinstrook aansluiten. 
  

SolvisMax Solo 
Zonnewarmte-overdrachtgroep SÜS aansluiten  
1. Zonnecircuit-aanvoer (4) naar de zonnewarmte-

overdrachtgroep aanleggen (installateur). 
2. Voorraadboiler-aansluiting voor de zonnecircuit-

retour / ketel vul-en-aftap (3) van een T-stuk voorzien 
en de zonnecircuit-retour op de zonnewarmte-
overdrachtgroep aansluiten (installateur). 

  

1 2 3 4
 

Afb. 24: Aansluitingen van de voorraadboiler 

1 Verwarmingsaanvoer 
2 Verwarmingsretour 
3 Zonnecircuit-retour / ketel vullen en aftappen 
4 Zonnecircuit-aanvoer 
 

  

 
De voorraadboiler kan niet achteraf met een 
geïntegreerde zonnesysteem-warmtewisselaar 
uitgerust worden. 

  
Voor gedetailleerde informatie over het aansluiten 
van de zonnewarmte-overdrachtgroep zie
montagehandleiding van de SÜS-20 (P42). 

  

6.2.2 Aansluitingen aan 
verwarmingszijde 
Menggroep verwarmingscircuit monteren 
1. Voor ieder verwarmingscircuit een menggroep 

monteren en aansluiten. 
  

Voor gedetailleerde informatie over de montage 
en de aansluiting zie document „Menggroep – 
Montage“ (L10). 

  
Het spoelen van de verwarmingsinstallatie 

 
• Sludgevorming veroorzaakt schade door 

verstopte installatieonderdelen (bijv. 
zonnesysteem-warmtewisselaar), vastzittende 
warmtemeter o.i.d. 

• Bij de zwarte corrosieproducten betreft het in 
het algemeen Magnetiet (Fe3O4), dat ontstaat, 
wanneer ijzer bij zuurstofarmoede roest. 

  

BELANGRIJK 
Vervuiling van en sludgevorming in de 
voorraadboiler voorkomen.  
• Een reeds bestaande verwarmingsinstallatie 

vóór het aansluiten van de voorraadboiler 
grondig spoelen. 

• Wij raden aan een vuilafscheider in te bouwen 
in de retour voor de voorraadboiler zie 
hoofdstuk „ Verwarmingscircuit“, blz. 38. 

  
Kunststofleidingen in het verwarmingscircuit 
Vooral oudere vloerverwarmingsslangen van kunststof 
zijn niet bestand tegen het intreden van zuurstof (zgn. 
zuurstof diffusie). 
Om die reden is bij toepassing van kunststof leidingen 
binnen een verwarmingscircuit een scheiding van het 
systeem voorgeschreven. Uitzonderingen kunnen wij op 
aanvraag ter beschikking stellen. Meer informatie met 
betrekking tot dit thema kunt u bij de technische 
verkoop opvragen, zie tel.nr. op blz. 4 
  
Ontluchters op de voorraadboiler 
Voor het ontluchten van de voorraadboiler zijn twee 
ontluchters ter beschikking: 

• een voorgemonteerde ontluchter aan de voorzijde, 
beneden op de boiler 

• een tweede ontluchter boven op de boiler 
Beide ontluchters hebben dezelfde functie en kunnen 
naar keuze voor het ontluchten van de voorraadboiler 
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gebruikt worden, zie hoofdstuk „Afvullen, ontluchten 
en afpersen (drukproef)“, blz. 22. 
  

 
Voor een continue luchtafscheiding, microblaasjes 
in het bijzonder, raden wij aan een 
luchtafscheider in te bouwen zie hoofdstuk „ 
Verwarmingscircuit“, blz. 38. 

  
Expansievat (MAG) juist berekenen 
Teneinde het intreden van zuurstof in de 
verwarmingsinstallatie te voorkomen is de keuze van het 
expansievat van wezenlijk belang: 

• Het expansievat niet te klein selecteren. 
• Bij het bepalen van het vat het voorraadboilervolume 

en de hoge boilertemperaturen in acht nemen. 
• Een toeslag van ten minste 10% van het boilervolume 

meetellen. 
• Het MAG (expansievat) dient conform DIN 4807-2 

berekend te worden en van een kapventiel volgens 
DIN EN 12828 voorzien te worden, zie tabel op de 
boiler: „Minimale grootten van expansievaten“. 

  
Voordruk expansievat (MAG) instellen 
1. Voordruk van het expansievat met onderstaande 

formule bepalen. 
2. Aan het ventiel van het expansievat de voordruk 

aflaten of eventueel verhogen door met stikstof na te 
vullen. 

  

 
• Voordruk te laag: 

Gevaar voor stoomvorming en het 
binnendringen van lucht stijgt. 

• Voordruk te hoog: 
Gevaar voor water- en daarmee drukverlies door 
afblazen via de veiligheidsklep bij het bereiken 
van de maximale werktemperatuur.  

  

po =
HHk –  HSp

10
+ 0,5 [bar]

 
  
P0 Voordruk expansievat [bar] 

HHk Hoogte van het hoogste punt van de 
verwarmingsradiatoren [m] 

HSp Hoogte van de voorraadboiler-onderkant [m] 
 
  

 
VOORZICHTIG 
Gevaar bij verkeerd installeren van de 
veiligheidsklep 
Ontoelaatbare overdruk en ongecontroleerd 
verlies van verwarmingswater mogelijk. 
• In de veiligheidsleidingen mogen geen 

afsluiters geïnstalleerd zijn. 
• De afblaasleiding van de veiligheidsklep moet 

dusdanig uitgevoerd zijn, dat druktoeneming 
niet mogelijk is. 

• Uitstromend verwarmingswater moet zonder 
gevaar en gecontroleerd vrij worden afgevoerd.

  
Veiligheidsklep in het verwarmingscircuit monteren 
1. Veiligheidsklep dicht in de buurt van de 

voorraadboiler in de verwarmings-aanvoer monteren, 
zie hoofdstuk „ Verwarmingscircuit“, blz. 38.. 

2. Afblaasleiding aansluiten. 
  
Verwarmingsgroepen aansluiten 
1. Voorraadboiler-leidingwerk op de verwarmings-

aanvoer en -retour aansluiten (installateur). 
  
Ketel vul-en-aftap (KFE) aansluiten 
1. KFE-aansluiting (vul-en-aftap) van de voorraadboiler 

met de verwarmings-retour van de externe 
warmtebron verbinden (installateur) of van een vul- 
en aftapkraan voorzien. 

Aansluitoverzichten voor vastebrandstofketels 
zie „Aansluitoverzichten en 
installatieschemata“ L38. 

  

6.2.3 Koud- en warmwateraansluiting 

VOORZICHTIG 
Aansluitregels in acht nemen 
• De koudwateraansluiting dient overeenkomstig 

de "Technische regels voor 
drinkwaterinstallaties" volgens DIN EN 806 en 
DIN 1988 geïnstalleerd te worden. 

• Volgens DIN 1988 dient bij metalen leidingen 
een drinkwaterfilter geïnstalleerd te worden. 

• In de koudwaterleiding moet een geschikte 
veiligheidsklep opgenomen zijn als 
veilgheidsvoorziening voor het 
uitzettingsvolume van het verwarmde tapwater. 

• De minimale aansluitdiameter bedraagt DN 15.
  
Koud- en warmwater aansluiten 
1. Met de 22 mm haakse klemkoppelingen (bij de 

warmwatergroep meegeleverd) de koud- en 
warmwateraansluiting rechts en links onder de 
mantels aan de zijkanten naar buiten voeren.   

2. Op de haakse klemkoppelingen de koud- en 
warmwateraansluiting uitvoeren (installateur). 

  

6.2.4 Elektrische aansluiting 
Algemene aanwijzingen 

GEVAAR 
Gevaar voor elektrische stroomstoot 
Gezondheidstechnische schade en mogelijk 
hartstilstaand mogelijk. 
• Installatie vóór werkzaamheden spanningsvrij 

schakelen en tegen onbedoeld opnieuw 
inschakelen beveiligen. 
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VOORZICHTIG 
Nationale of installatiespecifieke voorschriften 
in acht nemen 
Nationale bepalingen en voorschriften kunnen 
per land benevens ook regionaal verschillend 
zijn. 
• Voor een veilig en storingsvrij bedrijf dienen 

deze in acht genomen te worden en men dient 
zich er aan te houden. 

 
WAARSCHUWING 
Bij ondeskundige aansluiting op de 
voedingsspanning 
Gevaar door levensgevaarlijke spanning bij 
aanraken 
• Alle werkzaamheden aan het net mogen 

uitsluitend door geautoriseerd vakpersoneel 
worden uitgevoerd. 

• Naleving van de desbetreffende voorschriften, 
in het bijzonder van de DIN VDE 0100 / IEC 
60364 (opbouwen van 
laagspanningsinstallaties), de voorschriften ter 
voorkoming van ongevallen en de richtlijnen 
van de verantwoordelijke energiebedrijven. 

• Voor het aansluiten dienen de stroomsoort en 
netspanning met het typeplaatje van het 
toestel vergeleken te worden. 

• De minimale doorsnede van alle aansluitkabels 
is in overeenstemming met de 
vermogensopname van het toestel te bepalen 
en te voorzien. 

• Het toestel uitsluitend met inachtneming van 
de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen en 
de aanwijzingen binnen deze handleiding in 
bedrijf hebben. 

• De installatie is in de locale 
potentiaalvereffening met inachtneming van de 
minimale doorsneden te betrekken. 

• Bij een meerfasen netaansluiting op de juiste 
fasepositie van het net letten. 

 
BELANGRIJK 
Elektromagnetische invloeden voorkomen 
Storing of uitval van de verwarmingsinstallatie 
mogelijk. 
• Elektrostatische ontladingen voorkomen. 
• Sterke elektrische velden zoals bijv. het gebruik 

van een mobiele telefoon in de buurt van de 
verwarmingsinstallatie voorkomen (kan zelfs 
tot vernieling van gevoelige, elektronische 
onderdelen leiden). 

BELANGRIJK 
Criterea voor het leggen van kabels. 
Storing of uitval van het verwarmingsinstallatie 
mogelijk. 
• Controleer of alle kabel- en 

stekkerverbindingen correct zijn aangesloten.  
• De bus- en voelerkabels gescheiden van 

leidingen met meer dan 50 V leggen, teneinde 
een elektromagnetische beïnvloeding van de 
regelaar te voorkomen. 

• Regelapparatuur niet direct naast 
schakelkasten of elektrische apparatuur 
monteren, 

• Alle leidingen/kabels naar mogelijkheid in een 
kabelgoot leggen en eventueel van 
trekontlasting voorzien. 

BELANGRIJK 
Criterea voor de lengte van kabels 
Storing of uitval van de verwarmingsinstallatie 
mogelijk. 
• De totale kabelweerstand voor de voelerkabel 

mag 2,5 Ohm niet overschrijden. Dat komt 
overeen met in de handel verkrijgbare 
telefoonkabels (doorsnede 0,08 mm2) met een 
lengte van maximaal 22 m; bij kabels met een 
doorsnede van 0,75 mm2 met een lengte van 
maximaal 50 m. 

• Een extra begrenzing van de kabellengte wordt 
om reden van storingsimpulsen op een geleider 
vastgesteld: hierdoor bedraagt de maximale 
kabellengte voor een sensor: 50 m en voor een 
buskabel: 100 m. 

BELANGRIJK 
Klimaattechnische omgevingsvoorwaarden in 
acht nemen 
Storing of uitval van de verwarmingsinstallatie 
mogelijk. 
• Omgevingstemperaturen buiten het toelaatbare 

bereik van 0 °C tot +50 °C voorkomen. 
• Condensatie door dauwvorming en 

overschrijden van de relatieve luchtvochtigheid 
van 75 % in het jaargemiddelde (kortstondig 
95 %) voorkomen. 

  

Aansluiting op de m&r-groep 
Aansluitoverzichten voor m&r-groep zie
Aansluitoverzichten en installatieschemata L38. 

  
Potentiaalvereffening aansluiten 
Het toestel in de locale potentiaalvereffening 
betrekken. 
1. Potentiaalvereffeningssysteem met de console van 

de basis- resp. zonnesysteem-groep verbinden (zie 
sticker "potentiaalvereffening" onder op de console).  
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Aansluitingen op de m&r-groep controleren 
Tevens de volgende onderdelen op de m&r-groep 
aansluiten resp. controleren: 
• Collectorvoeler (S8) 

• Buitenvoeler (S10) 
(Beschrijving van de montage: zie onderstaand) 

• Circulatiepomp (A5) (optie) 

• Circulatievoeler (S11) (optie) 

• Ruimtevoeler RF-SC2 
(voor referentieruimte verwarmingsgroep 1 resp. 
verwarmingsgroep 2, elk als optie; beschrijving van de 
montage op de volgende bladzijde) 

• Flowmeter VSG-S (S17) 
(optie, voor warmteregistratie in het zonnecircuit) 

• Flowmeter VSG-S (S18) 
(voor de warmwaterregeling) 

• Groepspompen (A3, A4) (optie) 
voor de gemengde en niet-gemengde 
verwarmingsgroepen 

• Aanvoervoeler (S12, S13) 
bij gemengde verwarmingsgroepen elk voor 
verwarmingsgroep 1 resp. 2 
(optie, beschrijving van de montage: zie onderstaand) 

• Aandrijving mengklep (A8 - A9, A10 - A11) 
(optie, voor verwarmingsgroep 1 resp. 
verwarmingsgroep 2; proefdraaien: zie onderstaand) 

  
Stroomverzorging aansluiten 
1. Stroomverzorgingskabel naar de m&r-groep geleiden 

en op de klemmen "Net PE/N/L" aansluiten. 
2. Kabel door de trekontlasting geleiden en borgen. 
  

Aansluiting van de buitenvoeler 
Buitenvoeler monteren 
  

 
De buitenvoeler (S10) meet de temperatuur aan 
de buitenwand van het huis. 
• De buitenvoeler bij voorkeur aan de noord- of 

noordoost-zijde van het gebouw positioneren. 
• Halverwege de voorgevel, ten minste echter op 

2,5 m hoogte (zie afb). 
  
1. Geschikte voelerkabel leggen (door de 

klant/installateur). 
2. Buitenvoeler aansluiten (polariteit is niet relevant). 
  

 
Afb. 25: Positie van de buitenvoeler 
  

Aansluiting van de menggroep (uitsluitend 
HKS-G) 
Proefdraaien van de verwarmingsgroepmengklep 
• De klemmen "open" en "dicht" van de klemmenstekker 

SM1 en SM2 geven de looprichting van de aandrijving 
aan. 

• Indien de mengklep in de verkeerde richting loopt, 
dienen de aansluitingen op deze klemmen verwisseld 
te worden. 

• Voorbeeld A8/A9: zwart op pin 9, bruin op pin 8 en 
blauw op N. 

• Voorbeeld A10/A11: zwart op pin 11, bruin op pin 10 
en blauw op N. 

  
Aanvoervoeler monteren 
  

 
De aanvoervoeler moet op de aanvoerleiding van 
de te mengen verwarmingsgroep achter de 
groepspomp geïnstalleerd worden. 

  
1. Controleren of het contactvlak op de aanvoerleiding 

blank is (ev. reinigen). 
2. Met warmtegeleidingspasta een goed thermisch 

contact tussen aanvoerleiding en aanvoervoeler tot 
stand brengen (leidingwand en voeleroppervlak met 
de warmtegeleidingspasta insmeren). 

3. Aanvoervoeler op de aanvoerleiding van het te 
mengen circuit bevestigen. 

  
De controle vindt kortstondig in de handmodus 
plaats, zie hoofdstuk „Controleren van de 
uitgangen“ in de bedieningsinstructies L35. 

  

Aansluiten van de ruimtevoeler 
Voelerbehuizing monteren 
  

GEVAAR 
Gevaar voor elektrische stroomstoot 
Gezondheidstechnische schade en mogelijk 
hartstilstaand mogelijk. 
• Installatie vóór werkzaamheden spanningsvrij 

schakelen en tegen onbedoeld opnieuw 
inschakelen beveiligen. 
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Afb. 26: Ruimtevoeler RF-SC2 
  

 
• De ruimtevoeler is in de relatief koudste te 

verwarmen ruimte te installeren. 
• Montage van de voeler niet in de directe 

omgeving van een warmtebron en niet in het 
bereik van een een raam uitvoeren. 

• In deze ruimte geen thermostaatventielen 
toepassen. 

  
1. Frontplaatje aan de onderkant met een 

schroevendraaier openklikken. 
2. Frontplaatje iets naar voren klappen en naar boven 

uithangen (zie afbeelding). 
3. Voelerbehuizing met de meegeleverde pluggen en 

schroeven op de wand monteren. 
  

 
Afb. 27: Voelerbehuizing openen 
  
Ruimtevoeler aansluiten 
De aansluiting vindt plaats met een twee-aderige 
kabel. De spanningsverzorging alsmede de 
gegevensoverdracht vindt vanuit de m&r-groep via 
deze kabel plaats. 
1. Aansluitkabel op de tweepolige klem van de 

ruimtevoeler met inachtneming van de polariteit 
aansluiten (zie foto). 

  

 
Afb. 28: Ruimtevoeler aansluiten 
  
Op m&r-groep aansluiten 
1. De twee-aderige kabel op één van de klemmenparen 

("R 1" tot "R 3") van de m&r-groep aansluiten 
(polariteit in acht nemen). 

De ruimtevoeler is van een verpoolbeveiliging voorzien 
zodat bij verkeerde polariteit geen schade ontstaat. 
  
Voelerbehuizing sluiten 
1. Voor het sluiten controleren, of stekker en pinstrook 

in lijn staan. 
Indien na het inschakelen van de installatie geen 
weergave op de display te zien is, dan zijn mogelijk de 
aansluitkabels verkeerd gepoold. 
2. Voelerbehuizing sluiten. 
  

Afsluiten van de aansluitwerkzaamheden 
Beschermingsdeksel van de m&r-groep sluiten 
1. Controleren, of alle kabels zorgvuldig gelegd zijn en 

dat tijdens het sluiten van de regelingsconsole geen 
kabels ingeklemd zijn. 

2. Trekontlastingen met gevoel vastdraaien. 
3. Controleren, of alle pinstroken op de m&r-groep 

geplaatst zijn.  
4. Beschermingsdeksel (1) van de m&r-groep op de 

regelingsconsole met twee schroeven  (2) 
bevestigen. 
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Afb. 29: Beschermingsdeksel bevestigen 
  

6.3 Vullen van de voorraadboiler 
6.3.1 Eisen aan het verwarmingswater 
in de voorraadboiler 

 
BELANGRIJK 
Maatregelen voor het vullen van de boiler 
• Om schade door ketelsteenvorming en corrosie 

aan de verwarmingsinstallatie te voorkomen is 
de kwaliteit van het vul- en navulwater van 
buitengewoon belang. 

• Vóór het vullen van de installatie moet een 
wateranalyse (volgens DIN 50930-6) van het 
vulwater beschikbaar zijn. Deze analyse kan 
bijv.  bij het verantwoordelijke 
waterleidingbedrijf opgevraagd worden. 

• Overschrijdt het water de richtwaarden van de 
VDI (zie onderstaand), dan dient het water 
behandeld te worden. 

  

Voorkomen van schade door 
ketelsteenvorming 
Oorzaken van de ketelsteenvorming 
Kalk (CaCO3) is in het water in de vorm van calcium-
hydrogeencarbonaat (Ca(HCO3)2) aanwezig en wordt bij 
omgevingstemperatuur door de in het water opgeloste 
"vrije koolzuren" in oplossing gehouden (kalk-koolzuur-
evenwicht). 
De oplosbaarheid van deze koolzuren in het water is 
echter temperatuurafhankelijk en daalt met een 
stijgende temperatuur. Dan ontwijkt het vrije koolzuur en 
kalk slaat neer. De kalk vormt dan vaste afscheiding - de 
zogenaamde ketelsteen. 
Belangrijk voor de omvang van de ketelsteenvorming is 
vooral de waterkwaliteit en de vul- / 
suppletiewaterhoeveelheid. Ketelsteenvorming in 
warmwater-verwarmingsinstallaties vindt hoofdzakelijk 
op de warmtewisselaaroppervlakken plaats. 
  
Schade door ketelsteenvorming 
Ketelsteen (kalkafzetting) zet zich vooral op de hete 
warmtewisselaaroppervlakken van de warmteopwekkers 

(ketel, zonne-warmtewisselaar) af en verhindert 
daardoor de warmteoverdracht en daarmee het 
warmtevermogen. 
Voor een economisch gebruik van de installaties dient 
dus de ontwikkeling van deze lagen zo gering als 
mogelijk gehouden te worden.  
  
Vereiste waterkwaliteit 
Ter voorkoming van schade geldt principieel de 
VDI 2035 - blad 1. Deze geeft bijv. voor installaties met 
een totaal verwarmingsvermogen ≤ 50 kW volgende 
richtwaarden voor het vul- en suppletiewater in de 
volgende tabel aan: 
  
Specifiek installatievolume 

Specifiek 
installatievolume 

Som 
alkaliën 
[mol/m³] 

Totale 
hardheid  

 
 [°dH] 

tussen 20 tot 50 l/kW voor de 
meeste SOLVIS-installateis ≤ 2 ≤ 11,2 

> 50 l/kW voor SOLVIS-
installaties met een grote 
voorraadboiler 

≤ 0,02 ≤ 0,11 

  

 
Gegevens in de verouderde eenheid "graad Duitse 
hardheid“ (°dH) kunnen bij benadering door met 
de factor 0,179 te vermenigvuldigen naar de 
eenheid mol/m³ worden omgerekend. 

  

Voorkomen van schade door corrosie 
Oorzaken waterzijdige corrosie 
Chemisch gezien is corrosie een reactie bestaande uit 
een anodische reactie van het oplossen van metaal en 
een (daarvan ruimtelijk gescheiden) kathodische 
reductie van het zuurstof. Daartussen stroomt een 
stroom van ionen door het water. 
Volgende eigenschappen bevorderen dit corrosieproces: 
• Het aanwezig zijn van zuurstof. 
• Elektrisch geleidende deklaag (blank metaal, geen 

anti-kalk/roest coating, vooral bij onthard / ontzout 
water). 

• Voldoende ionen voor toereikend elektrisch 
geleidingsvermogen.  

• Voldoende anionen (chloride-, sulfaat-, en nitraat-
ionen). 

• Weinig bufferende hydrogeencarbonaat-ionen (alleen 
bij zacht of onthard water het geval). 

  
Schade door waterzijdige corrosie (doorroesten) 
Ontstaan bij zuurstoftoevoer als gevolg van oppervlakte-, 
dal-, gat- of lasnaadcorrosie. 
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IJzercarbonaat-afzettingen op 
warmtewisselaaroppervlakken 
• Het verminderen van de warmteovergang kunnen 

scheurvormingen en thermische overbelasting als 
gevolg hebben. 

• Onstaan op gelijke wijze als ketelsteen (zie 
onderstaand); staal resp. ijzer reageert hier met 
koolzuur. 

  

Waterbehandeling 

 
BELANGRIJK 
Bij de waterbehandeling in acht nemen 
• Algemeen is de pH-waarde van het water van 

de SolvisMax op 8,2 tot 8,5 in te stellen (bijv. 
met natronloog voor het verhogen van de pH-
waarde). 

• Andere chemische additieven mogen in onze 
voorraadboilers wegens het gevaar voor 
sludgevorming niet gebruikt worden. 

 
WAARSCHUWING 
Gevaar bij omgang met logen en zuren 
Aantastingen aan handen en gezicht mogelijk. 
• Veiligheids-informatieblad in acht nemen. 
• De aangegeven beschermingsmaatregelen 

toepassen. 
  
Aanbevolen waterbehandeling 
Wij adviseren het systeem „Permasoft-ALU“ van de firma 
perma-trade Wassertechnik GmbH. Het principe is 
daarbij gebaseerd op demineraliserings-patronen, via 
welke de installatie afgevuld wordt.  
Werking: 
Door de combinatie van een speciaal afgestemd 
ionenwisselaarhars met extra pH-stabilisator wordt het 
water gedemineraliseerd en parallel op een pH-waarde 
tussen 8,2 en 8,5 gebracht. 
Daarmee bestaat een goede, duurzame bescherming 
tegen ketelsteenvorming en corrosie. Meerdere 
additieven voor het verwarmingswater zijn niet 
noodzakelijk. 
  
Navolgende patroonsoorten zijn geschikt: 
• permasoft 5000 ALU, type PT-PS 5000 ALU  
• permasoft 20000 ALU, type PT-PS 20000 ALU  
  
Meer informatie met betrekking tot dit thema kunt u bij 
de technische verkoop opvragen. 
  

Aftappen van de voorraadboiler 
Bij het aftappen van een voorraadboiler in acht nemen 
Indien aan de voorraadboiler onderhouds- of 
herstelwerkzaamheden nodig zijn, die het aftappen van 
de boiler noodzakelijk maken, dan dient nadien de boiler 
met behandeld water gevuld te worden. 
Alternatief kan het afgetapte water opgevangen en 
opnieuw gebruikt worden. 
  

6.3.2 Afvullen, ontluchten en afpersen 
(drukproef) 
Voorraadboiler afvullen 
1. Voorraadboiler met water vullen. 
2. Slang op de ontluchtingsaansluiting (boven) 

aansluiten, om eventueel overstromend water af te 
voeren (voorkomen van waterschade). 

  
Ontluchter monteren 
1. Meegelverde ontluchter in het aansluitingsstuk 

boven op de voorraadboiler schroeven. 
  

 
De tweede ontluchter is voor op de voorraadboiler 
reeds voorgemonteerd. 

  
Drukproef op de voorraadboiler uitvoeren 
  

BELANGRIJK 
Werkdruk van de voorraadboiler in acht nemen 
• Max. werkdruk van de voorraadboiler: 3 bar. 

  
1. Boiler tot aan een druk van ca. 2,5 - 3 bar vullen 
2. Meegeleverde slang op de ontluchter steken. 
3. Voorraadboiler zorgvuldig ontluchten 
4. Alle aansluitingen op dichtheid controleren  

(hiertoe ook de isolatie voor de aansluitkoppelingen 
aan de kant drukken). 

  

6.4 Montage van het toestel (deel 
2) 
Aanwijzingen vóór de montage van de 
voorraadboilerisolatie 
• Belangrijk: De kopie van het typeplaatje (in de 

enveloppe aan de boiler) dient vóór de montage van 
de isolatie verwijderd en bewaard te worden. Zij moet 
later goed zichtbaar op het toestel weer aangebracht 
worden. 

  

 
De boilerisolatie niet met geweld op de boiler 
drukken. 

  
• Door aan de zijkanten te kloppen de isolatie naar 

voren zover samenbrengen dat zij aansluitend 
eenvoudig gesloten kan worden. 

• De meegeleverde rubberen handschoenen gebruiken 
daarmee de isolatie niet vervuild wordt. 

• Voor een eerste bevestiging van de sluitlijst de 
aangebrachte rubberen ringen gebruiken. 

• Voor het eenvoudig sluiten en openen van de isolatie 
het meegeleverde hefboompje gebruiken. 

  
Boilerisolatie monteren 
1. Het onderste ronde bodemdeel (rond isolatiedeel 

met 3 uitsparingen voor de voorraadboilervoeten) 
onder het leidingwerk van de boiler leggen. 
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Afb. 30: Rond bodemdeel onder de boiler leggen 
  
2. De isolatiehelften om de boiler geleiden en vanuit 

een comfortabele positie als eerste aan de 
achterkant met elkaar verbinden. 

Bij het verbinden dient men er op te letten dat de lichte 
afsluitlijst met de sluitbeugels over de donkere afsluitlijst 
ligt. 
3. De eenmaal verbonden isolatiehelften daarna 

zodanig verschuiven dat zij aan de achterzijde van de 
boiler juist gepositioneerd zijn. 

4. Isolatie aan de voorzijde samenvoegen en met de 
rubberen ringen verbinden. Positie van de isolatie 
eventueel corrigeren zodat de uitsparing voor de 
flens vormvast en/of sluitend gepositioneerd is.  

  

 
Afb. 31: Lichte aansluitlijst over de donkere schuiven 
  
5. Isolatie met behulp van het hefboompje (gekantte 

strip) aan de metalen beugels sluiten. 
Door aan de zijkanten te kloppen kan de isolatie verder 
naar voren samengevoegd worden. 
6. De verticale afdeklijsten voor en achter op de 

klemsluitingen plaatsen (zonder foto). 
De afdeklijsten dienen zonder kracht geplaatst te 
kunnen worden. Is dit niet het geval dan kan de 
afdeklijst éénmaal gedraaid worden, omdat zij qua 
breedte verschillende uitsparingen heeft. 
  

 
Afb. 32: Metalen beugel met het hefboompje inhaken 
  
7. De rode voetrand vlak onder het leidingwerk 

doorschuiven en met de uitsparingen naar boven 
opstellen (foto). 

8. De uiteinden met elkaar verbinden zodat de voetrand 
rondom de isolatie opsluit. 

9. De twee ronde isolatiedelen boven op de boiler 
leggen waarbij het hardere deel bovenop ligt. 

10. De bovenste afdekking over de isolatie schuiven en 
zodanig richten dat de uitsparingen over de 
afdeklijsten liggen. 

  

 
Afb. 33: Voetrand met uitsparingen naar boven leggen 
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7 Inbedrijfstelling 
De inbedrijfstelling vindt plaats in de beschreven 
volgorde: 
  

 
Bij inbedrijfstelling van de installatie is het 
meegeleverde inbedrijfstellingsprotocol geheel in 
te vullen en bij de installatie te bewaren. 

  

 
Het zonnecircuit kan pas na het initialiseren van 
de SolvisControl gevuld worden, omdat de 
handmatige bediening van de zonnecircuitpomp 
eerder niet mogelijk is. 

  

7.1 Voorwaarden 
Voorwaarden controleren 
1. Voor de inbedrijfstelling de installatie van de 

veiligheidsvoorzieningen controleren. 
2. Controleren, of de voorraadboiler met water gevuld 

en volgens de voorschriften compleet ontlucht is. 
3. De correcte aansluiting van de spanningsvoorziening 

controleren. 
4. De koude verwarmingsinstallatie als eerste op de 

berekende voordruk van het expansievat (MAG) 
instellen zie hoofdstuk „Aansluitingen aan 
verwarmingszijde“, blz. 16. 

7.2 Configuratie van de 
SolvisControl 
SolvisControl configureren 
Voor de verdere inbedrijfstelling van de installatie is 
een configuratie van de SolvisControl noodzakelijk. 
Na de configuratie wordt de inbedrijfstelling op deze 
plaats voortgezet. 
1. SolvisControl configureren. 
  

 
Uitvoeren van alle beschreven stappen zie
hoofdstuk „Configuratie van de SolvisControl“ van 
de bedieningsinstructies L35. 

  

 
Een fundamentele inleiding in de bediening van 
de systeemregelaar zie hoofdstuk „Bediening 
van de SolvisControl“ van de 
bedieningsinstructies L30. 

  

7.3 Opwarmen van de 
verwarmingsinstallatie 
Verwarmingswater „thermisch inhiberen" 
Het verwarmingswater voor de inbedrijfstelling van het 
zonnecircuit op ca. 60 °C, gemeten aan de 
verwarmingsbuffer bovenin (S4), compleet opwarmen. 
Daardoor wordt voorkomen dat zich de nog aanwezige 
ketelsteenveroorzakers in het verwarmingswater op de 
zonne-warmtewisselaar concentreren. 
Door het instellen van de maximale 
aanvoertemperatuur voor de verbuikers wordt bereikt, 

dat zich de resterende ketelsteenvorming gericht en 
gelijkmatig over de warmtewisselaaroppervlakken 
verdeelt. 
Indien de verwarmingsgroepen dit 
temperatuurtechnisch gezien toelaten, dient de hoge 
aanvoertemperatuur ook onder pompenvollast door 
alle verwarmingscircuits gepompt te worden, teneinde 
het totale verwarmingswater te bereiken. 
1. Voor het circuleren van het voorraadboilervolume de 

warmwaterpomp (uitgang A2) tijdens het opwarmen 
op de SolvisControl op „IN“  (handmodus) schakelen 
(„Installateur Menu > Uitgangen > Handmodus“). 

2. Brander op maximaal vermogen instellen 
(„INSTALLATEUR Menu > Verwarming > 
Onderhoudsfunctie“). 

  

 
De actuele voelerwaarden worden op de 
SolvisControl afgelezen. 

  
Vuldruk van de verwarmingsinstallatie instellen 
1. Na het opwarmen van de installatie de vuldruk aan 

de voorraadboiler op de volgende manier instellen: 
  
• Vuldruk = 2,5 bar 
• Bedraagt het verschil tussen het hoogste punt van de 

verwarmingsradiatoren en de onderkant van de 
voorraadboiler meer dan 20 m, dient een 
systeemscheiding aangebracht te worden. 

  
2. Na meerdere dagen de vuldruk opnieuw controleren 

en eventueel ontluchten. 
  
Voorraadboiler ontluchten 
  

WAARSCHUWING 
Gevaar door stoom afblazen bij het ontluchten 
van de voorraadboiler 
Verbrandingen aan handen en gezicht mogelijk. 
• Slang en geschikte opvangbak voor een 

ontluchting zonder gevaar gebruiken. 
  
1. Slang op de ontluchter steken. 
2. Voorraadboiler zorgvuldig ontluchten. 
  

7.4 Basisinstelling (deel 1) 
Basisinstelling uitvoeren 
Voor de verdere inbedrijfstelling van de installatie is 
een basisinstelling voor verwarming, water en 
eventueel circulatie op de SolvisControl noodzakelijk. 
Na de basisinstellingen wordt de inbedrijfstelling op 
deze plaats voortgezet. 
1. SolvisControl basisinstellingen uitvoeren. 
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Uitvoeren van alle beschreven stappen 
volgens hoofdstuk „Basisinstelling verwarming, 
water en eventueel circulatie" van de 
bedieningsinstructies L35. 

  

7.5 Thermische mengklep 
instellen 
De thermische mengklep (TMV) op de 
warmwaterverzorging is af fabriek ingesteld. Het dient 
alleen dan geoptimaliseerd te worden, als de installatie 
in gebieden met hard drinkwater vanaf 14 °dH 
(calciumcarbonaatgehalte > 2,5 mol/m³) gebruikt wordt, 
om kalksedimenten tot een minimum terug te brengen. 
  

 
De actuele voelerwaarden worden op de 
SolvisControl afgelezen. 

  
Thermische mengklep instellen 
1. De voorraadboiler op ≥ 65 °C gemeten aan voeler S1 

(voorraadboiler bovenin) opwarmen. 
2. Kap van de „thermische mengklep“ afnemen (zie 

pijl). 
3. Na het bereiken van de voorraadboilertemperatuur 

van ≥ 65 °C, de warmwaterpomp (uitgang A2) 
(primaire circuit van de platenwarmtewisselaat) op 
de SolvisControl op „IN“  (handmodus) schakelen. 

4. Het warmwater-tapdebiet op een tappunt in de buurt 
op 3 liter/min. instellen.  

5. De instelling van de „thermische mengklep“ zodanig 
variëren dat zich een warmwatertemperatuur aan de 
voeler (S2) van 60 °C instelt. 

6. Het warmwater tappen beëindigen en de kap van de 
"thermische mengklep" terugplaatsen. 

7. Warmwaterpomp (uitgang A2) (prmaire circuit van de 
paltenwarmtewisselaar) op de SolvisControl op Auto  
(automatische modus) schakelen. 

  

 
Afb. 34: Kap van de TMV wegnemen 
  

 
Afb. 35: TMV instellen 
  

 
• Door deze instelling wordt aan de 

drinkwaterzijde een temperatuur van 60 °C ook 
bij klein tapvolumen niet overschreden en 
daarmee kalkafzettingen tot een minimum 
gereduceerd. 

• Het maximaal vermogen van de 
warmwatergroep wordt bij deze instelling iets 
beperkt, het leidt echter in de minste gevallen 
tot een verlies aan comfort. 

  

7.6 Inbedrijfstelling zonnecircuit 
SolvisMax Solo 

De inbedrijfstelling van het zonnecircuit bij de 
systemen „Pur- / Solo-“ is in hoofdstuk 
„Inbedrijfstelling“, montagehandleiding 
Zonnewarmte-overdrachtgroep P42 beschreven. 

  

SolvisMax Futur 

7.6.1 Zonnecircuit afvullen en spoelen 

WAARSCHUWING 
Gevaar voor afblazen (uittreden van hete 
stoom) tijdens werkzaamheden aan de zonne-
installatie 
Verbrandingen aan handen en gezicht mogelijk. 
• Werkzaamheden aan de zonne-installatie 

uitsluitend buiten de tijden van directe 
zonnestraling of met afgedekte collectoren 
uitvoeren.  

BELANGRIJK 
Zonnecircuitpomp niet met gesloten 
ventielen/kleppen gebruiken 
Beschadigen van de pomp mogelijk. 
• Vergewis u ervan dat voor het inschakelen van 

de zonnecircuitpomp klep (2) op de 
zonnecircuit-veiligheidsbalk en vulkraan (3) niet 
tegelijkertijd gesloten zijn. 
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Voor het afvullen en spoelen van het zonnecircuit 
uitsluitend het originele kant-en-klare 
warmtemedium Solvis Tyfocor LS-rot gebruiken. 

  

 
In de eerste stappen wordt het zonnecircuit incl. 
collector(en) gespoeld. De zonnesysteem-
warmtewisselaar in de voorraadboiler wordt niet 
gespoeld om deze tegen vervuiling te 
beschermen. Dan wordt de zonnesysteem-
warmtewisselaar samen met de collectoren 
gespoeld. 

  
Voorbereidende werkzaamheden 
1. Spoelslang op de spoelkraan (5) van de zonnecircuit-

aanvoer aansluiten. 
2. Het zonnefilter demonteren, met Tyfocor afvullen en 

weer inbouwen. 
3. Vulslang op de vulkraan (3) van het filter aansluiten. 

Wij adviseren de vulset te gebruiken, zie 
hoofdstuk „ Zonnecircuit“, blz. 38. 

4. Tyfocor-jerrycan met voldoende Tyfocor LS-rot boven 
het niveau van de zonnecircuitpomp opstellen (bijv. 
op een stoel). 

5. De vulslang tot op de bodem van de Tyfocor-jerrycan 
geleiden. De spoelslang bovenin de jerrycan laten 
laten eindigen (onder niveau spiegel).  

6. Vulkraan (3) op het filter en spoelkraan (5) op de 
zonnecircuit-aanvoer openen. 

7. Controleren, of het regelventiel  (6) in de 
zonnecircuit-retour volledig geopend is (eventueel 
openen). 

  

 
Afb. 36: Spoelkraan op de zonnecircuit-aanvoer 
  

 
Afb. 37: Vulkraan op het zonnecircuitfilter 
  

 
• Let er op, dat beide slanguiteinden zich altijd 

onder het vleoistofniveau bevinden. 
• Hiermede is de controle van opstijgende 

luchtbellen eenvoudiger en verhindert 
tegelijkertijd het leeglopen van het zonnecircuit, 
ook bij uitgeschakelde zonnecircuitpomp. 

  
Collectorcircuit afvullen en spoelen 
1. Klep op de zonnecircuit-veiligheidsbalk sluiten (2). 
2. Verwarmingsinstallatie met de hoofdschakelaar 

inschakelen. 
3. Zonnecircuitpomp (uitgang A1) op de SolvisControl in 

de handmodus op „IN“ instellen om de zonne-
installatie te vullen („INSTALLATEUR Menu > 
Uitgangen > Handmodus“) zie hoofdstuk 
„Controleren van de uitgangen“ van de 
bedieningsinstructies L35. 

4. Systeem ca. 30 minuten in omloop spoelen. 
De pomp zuigt de vloeistof uit de jerrycan, vult het 
systeem en drukt haar via de spoelkraan (zonnecircuit-
aanvoer) in de jerrycan terug. Daarbij worden 
verontreinigingen en ingesloten lucht uit het zonnecircuit 
gedrukt. 
5. Zonnecircuitpomp uitschakelen: (Uitgang A1) op de 

SolvisControl in de handmodus op „UIT“ instellen. 
6. Vulkraan (3) op het filter en spoelkraan (5) op de 

zonnecircuit-aanvoer sluiten. 
  



 7  Inbedrijfstelling 

 

SOLVIS  SolvisMax Futur / SolvisMax Solo · Technische wijzigingen voorbehouden  12.09 · M 20-NL 27
 

 
Afb. 38: Overzicht van de zonnesysteem-componenten 
  
Zonnesyteem-warmtewisselaar afvullen en spoelen 
1. Spoelslang van de spoelkraan (5) op de 

zonnesysteem-aanvoer wegnemen en op de 
spoelkraan (1) van de veiligheidsgroep op de 
zonnesysteem-retour aansluiten. 

2. Vulkraan (3) op het filter en spoelkraan (1) op de 
veiligheidsgroep openen. 

3. Zonnecircuitpomp (uitgang A1) op de SolvisControl in 
de handmodus op „IN“ instellen. 

4. Systeem ca. 15 minuten lang in omloop spoelen, tot 
geen luchtbellen meer uit de retourslang opstijgen. 

5. Verder met de drukproef van het zonnecircuit. 
  

7.6.2 Drukproef zonnecircuit 
Drukproef op het zonnecircuit uitvoeren 
De zonnesysteem-warmtewisselaar is zojuist gevuld en 
gespoeld, de slangen op de vul- (3) en spoelkraan (1) 
zijn nog gemonteerd en de zonnecircuitpomp is in de 
handmodus op „IN“ geschakeld. 
1. Voor de drukproef de spoelkraan (1) van de 

veiligheidsgroep sluiten. 
2. Een testdruk van ca. 3 bar opbouwen. 
3. Zodra de testdruk 3 bar bereikt heeft, de 

zonnecircuitpomp (uitgang A1) op de SolvisControl in 
de handmodus op „UIT“ instellen. 

4. Vulkraan (3) op het filter sluiten. 
5. Klep (2) op de zonnesysteem-veiligheidsbalk voor het 

filter openen. 
6. Zorgvuldig alle aansluitingen van het zonnecircuit op 

dichtheid resp. lekkage controleren (eventueel 
aansluitingen natrekken en drukproef herhalen). 

7. Na de drukproef de verhoogde druk binnen de 
installatie aan de spoelkraan (1) tot op de 
zonnesysteem-werkdruk aflaten. Nogmaals 
ontluchten van het zonnecircuit is niet noodzakelijk. 

  

 
• De stijgen van de systeemdruk op de 

manometer wordt na het bereiken van de 
zonnesysteem-expansievat-voordruk duidelijk 
langzamer.  

• Alleen op deze manier kan het functioneren van 
het zonnesysteem-expansievat gecontroleerd 
worden. 

  
Zonnecircuit-werkdruk instellen 
1. De zonnesysteem-werkdruk moet hoger dan de 

voordruk van het expansievat ingesteld worden, bij 
benadering 0,3 bar (bijv. voordruk 1,6 bar, 
zonnesysteem-werkdruk 1,9 bar). 

2. Bij een eenmaal bereikte zonnesysteem-werkdruk 
spoelkraan sluiten. 

  

 
Een nauwkeurig berekeningsprogramma voor de 
zonnesysteem-werkdruk is via de vakpartner-login 
op de SOLVIS-homepage te vinden 
(http://www.solvis.de onder 
Auslegungsprogramme 
(berekeningsprogramma's)) resp. bij de 
technische verkoop aan te vragen, zie tel.nr. 
blz. 4. 

  
3. Verwarmingsinstallatie met de hoofdschakelaar 

uitschakelen en daarna weer inschakelen. Daarmee 
wordt de zonnecircuitpomp (uitgang A1) op "AUTO" 
omgeschakeld. De flow wordt nu afhankelijk van de 
collectortemperatuur automatisch geregeld. 

  
Tyfocor-opvangbak opstellen. 
1. Een lege Tyfocor-LS-rood-jerrycan links achter in de 

console schuiven en de uitblaas- en aftapleiding erin 
hangen. 

  

 
Uit de veiligheidsklep kan zonnesysteemvloeistof 
uittreden als 4 bar in het zonnecircuit 
overschreden wordt. De jerrycan vangt de 
uittredende vloeistof op. 

  

7.7 Basisinstelling (deel 2) 
Basisinstelling uitvoeren 
Voor de verdere inbedrijfstelling van de installatie zijn 
nog afsluitende basisinstellingenen en controles 
noodzakelijk. Na de basisinstellingen wordt de 
inbedrijfstelling op deze plaats voortgezet. 
1. SolvisControl basisinstellingen uitvoeren. 
  

• Hoofdstuk „Basisinstelling zonnecircuit“ en 
• hoofdstuk „Plausibiliteitscontrole“ van de 

bedieningsinstructies L35 in acht nemen. 
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7.8 Afsluitende werkzaamheden 
en overdracht 

 
• Let er op dat de voorraadboiler en de console 

zorgvuldig zowel verticaal als horizontaal gericht 
zijn. 

• Dat maakt het precies aanbrengen van de 
isolatiemantels aan de voorzijde en zijkanten 
een stuk eenvoudiger. 

  
Bemanteling aan de zijkant  monteren 
1. De bemantelingen aan de zijkant (1) zodanig in de 

console inhangen dat ze op de beide onderste en op 
het bovenste dwarsprofiel zitten. 

  

 
Afb. 39: Bemanteling inhangen 
  
Bemanteling voorkant  monteren 
1. De bovenste bemanteling aan de voorkant, afb. 

41 (2), op de beide bemantelingen aan de zijkant 
plaatsen. 

2. De voorste bemanteling (3) op de console beneden 
rechts en links plaatsen. 

3. Bemanteling voorkant naar voren klappen, zodat zij 
zich met de bovenste bemanteling vertandt. De 
klemdelen aan de zijkanten dienen vast 
ineengesloten te zijn. 

  

 
In de leveringsomvang van de SolvisMax Solo 
bevindt zich een deksel voor het afsluiten van de 
zonnesysteem-doorvoer (4). 

  

 
Afb. 40: Bemanteling voorkant plaatsen 
  

 
Afb. 41: Bemanteling voorkant compleet monteren 
  
Warmwatertemperatuur controleren 
1. Warmwater-temperatuur aan een tappunt 

controleren. 
Indien het water niet warm genoeg is, zie ook 
hoofdstuk „Fouten verhelpen“ van de 
bedieningsinstructies L35. 

  
Typeplaatje aanbrengen 
1. Typeplaatje-kopie goed zichtbaar op de 

toestelbeamnteling plakken. 
2. Leidingen en kabels van een opschrift voorzien. 
3. Handleidingen bij de installatie achterlaten. 
  
Oplevering aan de installatiegebruiker 
1. Installatiegebruiker wegwijs maken in de bediening. 
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2. Instellingen voor verwarming, warmwater en 
circulatie verklaren. 
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8 Onderhoud 
Volgens de energiebesparingsverordening (EnEV) en om 
de aanspraak op garantie te behouden dienen jaarlijks 
onderhouds- en reinigingswerkzaamheden uitgevoerd te 
worden. 
  

 
• De onderhoudswerkzaamheden dienen door 

een vakspecialist uitgevoerd en in het 
onderhoudsprotocol gedocumenteerd te 
worden. 

• Het onderhoudsprotocol bij de installatie 
bewaren. 

  

8.1 Algemeen onderhoud 
Algemene toestand controleren 
1. De algemene toestand controleren. 
2. Verontreinigingen met een vochtige doek 

verwijderen. Geen agressieve of 
oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken! 

  
Regeling controleren 
1. Systeemregelaar op onberispelijk functioneren 

controleren (voelerwaarden, bedrijfsmodi en 
instellingswaarden). 

2. Het onberispelijk functioneren van de 
warmwaterbereiding en de circulatieregeling 
controleren. 

  
Mengermotor en menger controleren 
1. Mengermotoren en mengers op goed functioneren 

controleren (voelerwaarden, bedrijfsmodi 
automatisch, handbedrijf controleren). 

  
Pompen controleren 
1. Pompen op onberispelijk functioneren controleren 

(groepspompen, warmwaterpomp, 
zonnecircuitpomp). 

  
Voorraadboiler ontluchten 
  

 
WAARSCHUWING 
Gevaar door stoom afblazen bij het ontluchten 
van de voorraadboiler 
Verbrandingen aan handen en gezicht mogelijk. 
• Slang en geschikte opvangbak voor een 

ontluchting zonder gevaar gebruiken. 
  
1. Slang op de ontluchter steken. 
2. Voorraadboiler zorgvuldig ontluchten. 
  
pH-waarde verwarmingswater controleren 
1. pH-waarde van het verwarmingswater controleren en 

eventueel opnieuw instellen, zie hoofdstuk „0 
Waterbehandeling“, blz. 22. 

  

Eventueel warmwater-warmtewisselaar spoelen 
Alleen spoelen, indien vervuiling / verkalking afbreuk 
doen aan de ww-verzorging. 
  
1. Warmwater-warmtewisselaar aan de drinkwaterzijde 

met 20 %-aandeel mierenzuur tegen de flowrichting 
in spoelen. 

2. Perlatoren (sproeikoppen) aan de tappunten 
controleren, eventueel reinigen. 

3. Tappunten na de reiniging zorgvuldig spoelen. 
  

WAARSCHUWING 
Gevaar bij omgang met logen en zuren 
Aantastingen aan handen en gezicht mogelijk. 
• Veiligheids-informatieblad in acht nemen. 
• De aangegeven beschermingsmaatregelen 

toepassen. 
  
Voordruk op het expansievat (MAG) controleren 
1. Voordruk van het expansievat controleren en 

eventueel opnieuw instellen, zie “ Voordruk 
expansievat (MAG) instellen“, hoofdstuk „6.2.2 
Aansluitingen aan verwarmingszijde“, blz. 16. 

  
Vuldruk verwarmingsinstallatie controleren 
1. Vuldruk van de verwarmingsinstallatie controleren en 

eventueel corrigeren, zie „Vuldruk 
verwarmingsinstallatie controleren“, hoofdstuk „7.3 
Opwarmen van de verwarmingsinstallatie“, blz. 24. 

2. Alle aansluitingen op dichtheid resp. lekkage 
controleren (visuele controle). 

  
Veiligheidsfuncties controleren 
1. Veiligheidskleppen op functioneren en dichtheid in 

het verwarmings- en eventueel zonnecircuit 
controleren. 

  

8.2 Onderhoud van de zonne-
installatie 

 
Speciale aanwijzingen voor het onderscheiden 
van de Pur- bzw. Solo-voorraadboiler met 
zonnewarmte-overdrachtgroep als optie zijn in het 
onderhoudsprotocol te vinden.  

  

WAARSCHUWING 
Gevaar voor afblazen (uittreden van hete 
stoom) tijdens werkzaamheden aan de zonne-
installatie 
Verbrandingen aan handen en gezicht mogelijk. 
• Werkzaamheden aan de zonne-installatie 

uitsluitend buiten de tijden van directe 
zonnestraling of met afgedekte collectoren 
uitvoeren.  

  



 8  Onderhoud 

 

SOLVIS  SolvisMax Futur / SolvisMax Solo · Technische wijzigingen voorbehouden  12.09 · M 20-NL 31
 

Zonnesysteemvloeistof controleren (jaarlijks) 
1. Ontluchten van het zonnecircuit en tegelijkertijd een 

monster uit de spoelkraan zie afb. 43 (3)nemen. 
2. Sensorische controle uitvoeren. Bij een penetrante 

geur of donkerkleuring vervangen. 
3. Antivries met de antivries-refractometer controleren. 

(De bescherming tegen bevriezing mag -23 °C niet 
overschrijden). 

4. pH-waarde met lakmoesstrookje controleren. (Bij pH 
< 8,0 zonnesysteemvloeistof vervangen). 

5. Zonnecircuit-werkdruk controleren. 
  

 
Indien de zonnecircuit-werkdruk buiten de 
toelaatbare waarden ligt, dient de voordruk van 
het zonnesysteem-expansievat en de zonnecircuit-
werkdruk zoals in de tweejaarlijkse controle 
ingesteld te worden.  

  
Voordruk zonnesysteem-expansievat controleren  
(tweejaarlijks) 
1. Kapklep op het zonnesysteem-expansievat met 17  

mm steeksleutel sluiten (markering horizintaal). 
2. Aftapventiel met 6 mm steeksleutel openen en 

overdruk uit het expansievat aflaten. 
3. Voordruk aan het ventiel van het expansievat 

controleren en eventueel met stikstof navullen, zie 
“ Voordruk aan het zonnesysteem-expansievat 

instellen“, hoofdstuk „Montage van het toestel (deel 
1)“, blz. 9. 

4. Aftapventiel sluiten. 
5. Kapklep openen (markering verticaal). 
  

 
Afb. 42: Kapklep en aftapventiel   

1 Kapklepl 
2 Markering 
 
  
Zonnecircuitfilter vervangen 
  

 
Eerste vervanging 3 - 15 maanden na 
inbedrijfstelling (met eerste branderonderhoud), 
vervolgens tweejaarlijks resp. met het vervangen 
van de zonnesysteemvloeistof. 

  

1. Klep (2) op de zonnecircuit-veiligheidsbalk sluiten. 
2. Regelventiel (6) sluiten (sleuf voor schroevendraaier 

horizontaal). 
3. Zonnecircuitfilter volgens de beschrijving op het filter 

vervangen. 
  

 
Afb. 43: Zonnecircuitcomponenten 

1 Spoelkraan 
2 Klep (Zonnecircuit-veiligheidsbalk) 
3 Vulkraan 
4 Zonnecircuitfilter 
6 Regelventiel 
 
  
Zonnecircuit-werkdruk controleren 
1. Zonnesysteem-werkdruk van het zonnecircuit 

controleren en eventueel opnieuw instellen, zie “ 
Zonnesysteem-werkdruk instellen“, hoofdstuk 
„Drukproef zonnecircuit“, blz. 27. 

  
Flow (doorstroming) controleren 
1. Zonnecircuitpomp (uitgang A1) op de SolvisControl in 

de handmodus op „IN“ instellen („INSTALLATEUR 
Menu > Uitgangen > Handmodus“) zie hoofdstuk 
„Controleren van de uitgangen“ van de 
bedieningsinstructies L35. 

2. Flow op het regelventiel aflezen (gewenste waarde 
naargelang collectorgrootte ca. 2 - 3,5 l/min). 

3. (Uitgang A1) op de SolvisControl op „AUTO“ resetten. 
  
Zonnecircuit ontluchten 
1. Zonnecircuit via de spoelkraan (1) op de 

veiligheidsgroep ontluchten. 
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Zonnesysteem-groep controleren 
1. Onderdelen van de zonnesysteem-groep door een 

visuele controle op dichtheid controleren. 
  
Eventueel zonnesysteem-warmtewisselaar aan de zijde 
van de vooraadboiler spoelen 
Alleen spoelen, indien vervuiling / verkalking afbreuk 
doen aan de warmteoverdracht. 
  

 
WAARSCHUWING 
Gevaar bij omgang met logen en zuren 
Aantastingen aan handen en gezicht mogelijk. 
• Veiligheids-informatieblad in acht nemen. 
• De aangegeven beschermingsmaatregelen 

toepassen. 
  
1. Voorraadboiler geheel aftappen (indien mogelijk, de 

boilerinhoud voor het later afvullen opvangen). 
2. Kapjes op de spoelaansluitingen wegnemen en twee 

slangen aansluiten. 
3. Op de linker leiding (1) de aanvoer, op de rechter 

leiding (2) de retour aansluiten. 
4. Met water spoelen, tot het helder is. 
5. Met een spoelpomp en 20 %-aandeel mierenzuur 

spoelen. Spoeltijd ca. 15 min. (afhankelijk van de 
ernst van vervuiling / verkalking). De 
spoelvoorziening zodanig inrichten, dat de 
teruglopende vloeistof via een vat weer in omloop 
gebracht wordt. 

6. Zuur volledig aflaten. 
7. Voorraadboiler aansluitend met 50 tot 100 l 

verswater vullen, om aanwezige zuurresten in de 
voorraadboiler te verdunnen. 

8. Voorraadboiler nogmaals volledig aftappen. 
9. Slangen verwijderen, kapjes opschroeven. 
10. Voorraadboiler vullen en zorgvuldig ontluchten. 
  

 
Afb. 44: Spoelaansluitingen zonnesysteem-warmtewisselaar 
  
Voelerwaarden controleren 
1. Plausibiliteitskontrolle uitvoeren, zie hoofdstuk 

„Plausibiliteitscontrole“ van de bedieningsinstructies 
L35 

  
Collectoren controleren 
1. Collector(en), leidingwerk en de bijbehorende isolatie 

aan een visuele controle onderwerpen. 
2. De collectorbevestigingen op een onberispelijke 

positie en functie controleren. 
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9 Technische gegevens 
Volume en warmteverlies 
Voorraadboilergrootte 356 456 656 756 956 
Nominaal volume [l] 350 450 650 750 950 
Werkelijk volume [l] 392 475 650 722 913 

Warmwater beschikbaar volume [l] 
Economy 
Standaard 
Comfort 

93 93 149 166 
82 (1) 

195 (1) 
357 (1) 

Verwarmingsopslagvolume [l] 84 70 94 104 133 
Zonnesysteemvolume [l] 215 312 407 452 --  (2) 
Specifiek warmteverlies [W/K] 2,32 2,47 2,81 3,03 3,15 
Warmteverlies [kWh/24h] (3) 2,23 2,37 2,70 2,91 3,03 
(1) te selecteren aan de desbetreffende voelerposities voor „S1 voorraadboiler bovenin“ 
(2) is het resultaat van het verschil van verwarmingsopslagvolume + warmwatervolume in relatie tot het werkelijke volume 
(3) geldt voor 60°C voorraadboilertemperatuur en 20°C in de opstellingsruimte 
  
Afmetingen en prestatiegegevens 
Onderdeel of aansluiting Afmetingen of waarden 

Materiaal zonneboiler St 37-2, buitenzijde van grondverf voorzien, binnenzijde 
onbehandeld 

max. werkdruk zonneboiler 3 bar 
max. temperatuur in de zonneboiler 95 °C 
Ontluchteraansluiting boven / beneden ½" inw. 
Vul- en aftapaansluiting (flexibele geribde buis) 1 ¼" uitw. / 28 mm 
Aansluiting zonnecircuit-aanvoer / -retour 10 mm klemkoppeling 
Aansluiting zonnecircuit-aanvoer / -retour (Pur / Solo) 1 ¼" uitw.  
Spoelvoorziening zonne-warmtewisselaar (niet bij Pur / Solo)  ½" uitw. 
Aansluiting koud- en warmwater 28 mm haakse klemkoppeling 
Aansluiting verwarmingsaanvoer en -retour (flexibele geribde 
buis) 1 ¼" uitw. / 28 mm 

max. flow verwarmingscircuits in totaal 2.000 l/h  
Minimale shunt Niet noodzakelijk 
Drukverlies aan verwarmingswaterzijde geen meetbaar drukverlies 
max. aanvoertemperatuur 70 °C 
 
  
Warmwater-warmteoverdracht 
Onderdeel of aansluiting Waarden of type 

Tapwater-warmtewisselaar Platenwarmtewisselaar WWS-24, roestvaststaal 1.4401, 
gesoldeerd 

Toelaatbare werkdruk pww  16 bar 
Circulatiepomp warmwaterbereiding Type Wilo RS 15/7-1 
Max. drukverlies tapwaterzijde Bij 1.500 l/h 0,7 bar 
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Afmetingen van het systeem 
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Afb. 45: Vooraanzicht 
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Afb. 46: Bovenaanzicht 
  

Afb. 47: Zijaanzicht 
  

Afb. 48: Diagonale maat 
  

  



 9  Technische gegevens 

 

SOLVIS  SolvisMax Futur / SolvisMax Solo · Technische wijzigingen voorbehouden  12.09 · M 20-NL 35
 

Aansluitingen op de voorraadboiler 
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Afb. 49: Schematisch overzicht van de aansluitingen 

1 SolvisMax Futur 4 Verwarmingsretour 7 Zonnecircuit-retour  
2 SolvisMax Solo 5 Aansluiting ketel vul-en-aftap  8 Zonnecircuit-aanvoer 
3 Verwarmingsaanvoer 6 Spoelaansluitingen 9 Boilerisolatie 
 
  
Afmetingen en gewicht 
Voorraadboilergrootte 356 456 656 756 956 
Diameter zonder isolatie d 650 650 750 790 790 
Diameter met isolatie D 870 870 970 1.020 1.020 
Diameter aan de voet F 610 610 710 760 760 
Hoogte zonder isolatie h 1.511 1.761 1.833 1.823 2.213 
Hoogte met isolatie H 1.600 1.850 1.930 1.920 2.290 
Diepte met isolatie en regeling T 1.375 1.375 1.485 1.535 1.535 
Diagonale maat zonder isolatie k 1.525 1.770 1.845 1.840 2.235 
Aansluitmaat met isolatie R 840 840 950 1.000 1.000 
Minimale afstand naar voorkant 500 500 500 500 500 
Minimale afstand naar de zijkant en naar achterkant 300 300 300 300 300 
Totaal gewicht leeg [kg] incl. isolatie en afdekkap  ca. 150 ca. 162 ca. 183 ca. 196 ca. 206 
Alle maten in mm 
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Elektrische vermogensopname 
Omschrijving Vermogensopname 
Sluimerbedrijf 5 W 
Zonnecircuitpomp (toerental-afhankelijk) Nominaal vermogen 60 W (niet bij Pur / Solo)  
Warmwatercircuitpomp (toerental-afhankelijk) Nominaal vermogen 132 W 
Circulatiepomp door de klant/installateur te verzorgen 
Groepspomp door de klant/installateur te verzorgen 
 
 
Uitvoering bij geïntegreerde zonnesysteem-groep* 
Installatieonderdeel Waarden / type 
Groepspomp zonnecircuit Vleugelpomp  
Regelventiel Regelventiel DN 15; 1 tot 4 l/min 
Ontluchter handmatig 
Manometer 0 tot 6 bar 
Zonnesysteem-veiligheidsklep 4 bar, DN 15 
Drukschakelaar zonnecircuit Schakelpunt bij < 0,8 bar 

Zonnesysteem-warmtewisselaar Cu- buizenbundel-warmtewisselaar, in het lagen-laadsysteem 
geïntegreerd 

Vloeistofinhoud zonnesysteem-warmtewisselaar 0,5 l 
* zie hoofdstuk “Systeemvarianten“ blz. 6 
  
Technische gegevens SolvisControl 
Aansluiting, onderdeel, functie Eigenschappen, waarden 
Voedingsspanning 230 V~ / 50 – 60 Hz 
Fijnzekering M 6,3 A / 230 V~ | T 1,0 A / 230 V~ 
Omgevingstemperatuur 0 – 50°C 

Nominale stroombelasting A1, A2, A6, A7: ieder 230 V~ / 1 A; relaisuitgangen max. ieder 230 V~ / 3 A, 
som van de stroomwaarden niet hoger dan 6,3 A 

Vermogensopname ca. 5 W (in sluimerbedrijf, zonde pompen) 
Klokfunctie zonder stroomvoorziening 1 – 2 dagen zonder voeding 
Beschermingsklasse behuizing IP 30 

Voelertype temperatuurvoeler PTC 2 kOhm (behoudens zonnecircuit-aanvoer en -retour, buitenvoeler:  Pt 
1000) 

Temperatuurweergave –35 tot + 250°C 
Weergaveprecisie 0,1 K 
Meetnauwkeurigheid ± 1 K binnen het bereik 0 – 100°C 
Weergave „250“ Voeler niet aangesloten, voeler- of kabelbreuk 
Weergave ”–35” Voelerkortsluiting 
Melding: Delta-t zonnesysteem Zonnesysteemopbrengst te gering (fout in het zonnecircuit) 

Toerentalregeling A1: Fasesnijpunt of impulspakket 
A2, A6 en A7: Impulspakket 

Schakeluitgang 230 V~ A1 tot A13: 230 V~, A14 potentiaalvrij 
Analoge uitgang 0 – 10 V = O1 – O3 
Anti-blokkeerbeveiliging* Verwarmingsgroeppompen (vrij te selecteren voor A1 - A14, af fabriek uit) 
* Anti-blokkeerbeveiliging: De verwarmingsgroeppompen kunnen individueel op de SolvisControl zodanig ingesteld worden, dat zij 
op bepaalde dagen een in te stellen tijd lopen. Tijdstip en duur kunnen gewijzigd worden. 
  
Meetwaarden weerstand van de temperatuurvoeler 
Niet aangesloten voelers hebben bij verschillende 
temperaturen de in de tabel getoonde meetwaarden. 
Indien het vermoeden bestaat dat een voeler defect is 
kan de waarde van de weerstand met een meettoestel 
gecontroleerd worden. 
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Pt1000 
Temperatuur [°C] –10 0 10 20 25 30 40 50 60 
Weerstand [Ω] 961 1.000 1.039 1.078 1.097 1.117 1.155 1.194 1.232 
Temperatuur [°C] 70 80 90 100 110 120 130 140 150 
Weerstand [Ω] 1.271 1.309 1.347 1.385 1.423 1.461 1.498 1.536 1.573 
  

PTC (2 kΩ) 
Temperatuur [°C] - 10 0 10 20 25 30 40 50 60 
Weerstand [Ω] 1.495 1.630 1.772 1.922 2.000 2.080 2.245 2.417 2.597 
Temperatuur [°C] 70 80 90 100 110 120 130 140 150 
Weerstand [Ω] 2.785 2.980 3.182 3.392 3.607 3.817 3.915 4.008 4.166 
  
 
Voelertypen en hun toepassing 
Pt1000 
Zonnecircuit-aanvoer / -retour en buitenvoeler 
  
NTC (10 kΩ) 
Electronische veiligheids-temperatuurbegrenzer (eSTB) 
  
PTC (2 kΩ) 
Alle overige voelers. 
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10 Bijlage 
10.1 Toebehoren 
Alle toebehoren dienen individueel geselecteerd en extra 
besteld te worden. 
Overige toebehoren en reserveonderdelen vindt u in de 
Solvis prijslijst. 
  

10.1.1  Zonnecircuit 
Zonnesysteemvloeistof Tyfocor (LS-rot) 
Origineel warmtemedium Solvis Tyfocor LS-rood kant-en-
klaar voor het zonnecircuit. Geen ander medium 
gebruiken. 
  
Zonnesysteem-vulset Low-Flow (FÜLL-FZ) 
Slangset met filter voor het eenvoudig afvullen van het 
zonnecircuit. 
  
Collectortemperatuurvoeler (FKY-5,5) 
In iedere Solvis-zonne-installatie is een collectorvoeler 
FKY-5,5 noodzakelijk. De kabel is betsand tegen hoge 
temperaturen en 1,5 m lang. De voeler heeft een PTC 2 
kOhm-grafiek. 
  
Bliksembeveiligings-contactdoos (BD) 
Ter beveiliging van de regeling tegen overspanningen 
(bijv. bij locaal onweer), is de toepassing van een 
bliksembeveiligings-contactdoos (zo dicht mogelijk bij de 
collectorvoeler) absoluut noodzakelijk. 
  
Snelbouwleiding (SMR-10-XX) m (niet voor Pur / Solo) 
De snelbouwleiding is een flexibel, gereed geïsoleerd 
zonne-leidingsysteem (zonnesysteem-aanvoer en -retour 
plus voelerleiding). Het wordt in lengtes van 2 m, 15 m of 
25 m aangeboden. De leidingdiameter bedraagt 10 mm. 
  
Zonnesysteem-expansievat (SOL-XX) 
Ter beveiliging van het collectorcircuit met 18, 25, 35 of 
grotere volumen, bijv.: SOL-18, SOL-25, SOL-35. 
Noodzakelijke toebehoren vanaf 35 l en grotere 
zonnesysteem-expansievaten: pantserslang PZ-2000. 
  
Zonnesysteem-voorschakelvat (V-SOL-XX) 
Ter bescherming van het zonnesysteem-expansievat 
tegen ontoelaatbaar hoge temperatuurbelastingen 
tijdens het stilstaan van de installatie, binnen installaties 
met relatief korte leidinglengtes (bijv. dakcentrales). Voor 
het selecteren en dimensioneren zijn onze technische 
adviseurs u graag van dienst.   
V-SOL-5, V-SOL-12, V-SOL-18. 
  
Flowmeter (VSG-S-1,5) 
De systeemregelaar beschikt over een geïntegreerde 
warmtemeter voor het zonnecircuit. Voor zover deze 
toegepast dient te worden, moet in de retourleiding een 
flowmeter ingebouwd en op de systeemregelaar 
aangesloten worden.  De flowregelaar is berekend en 
geschikt voor doorstroomhoeveelheden (een debiet) tot 
1,5 m³/h. 

  

SolvisMax Solo 
Zonnewarmte-overdrachtgroep (SÜS-20) 
In combinatie met de SolvisMax zorgt de zonnewarmte-
overdrachtgroep voor de verbinding met de zonne-
installatie. Als centraal element dient een zonne-
warmtewisselaar waarop twee hydraulisch gescheiden 
circuits (zonnecollector en de zonneboiler) aangesloten 
zijn. De regeling van de zonnecircuit- en de 
buffercircuitpomp wordt door de systeemregelaar 
SolvisControl overgenomen. Beide pompen worden 
daarbij traploos geregeld. 
  

10.1.2  Warmwatercircuit 
Warmwatergroep  (WWS-36) 
Alleen bij voorraadboilergrootte 956. Tapvermogen tot 
36 l/min (bij 45 °C).  
Bestaand uit: 
• Tegenstroom-platenwarmtewisselaar 
• Circulatiepomp 
• Thermostatische mengklep 
• Zwaartekrachtrem 
• Handontluchter 
• Temperatuurvoeler (S2) voor de ww-bereiding 
• Isolatieschaal 
• Flowmeter VSG-W  
  
Warmwatergroep (WWS-24) 
Tapvermogen tot 24 l/min (bij 45 °C) 
Bestaand uit: 
• Tegenstroom-platenwarmtewisselaar 
• Circulatiepomp 
• Thermostatische mengklep 
• Zwaartekrachtrem 
• Handontluchter 
• Temperatuurvoeler (S2) voor de ww-bereiding 
• Isolatieschaal 
• Flowmeter VSG-W  
  
Temperatuurvoeler SolvisControl (TF-SC) 
PTC 2 kOhm-voeler als klemvoeler met 3 m 
aansluitkabel voor de aansluiting op de systeemregelaar 
SolvisControl. 
  

10.1.3  Verwarmingscircuit 
Menggroep begrenst (HKS-B-3,0) 
Voor een niet-gemengde verwarmingsgroep, bestaande 
uit: 
• Aanvoerstrang met hoog-efficiënte pomp 
• Retourstrang 
• Thermostatische mengklep 
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• Thermometer 
• Afsluitkranen 
• Isolatieschaal 
• Schroefverbindingen 
• Bevestigingsmateriaal 
Toepassingsgebied: meer dan 800 l/h  
  
Menggroep gemengd (HKS-G-2,5) 
Voor een gemengde verwarmingsgroep, bestaande uit: 
• Aanvoerstrang met hoog-efficiënte pomp 
• Retourstrang 
• Driewegmengklep met aandrijving 
• Isolatieschaal 
• Schroefverbindingen 
• Bevestigingsmateriaal 
Toepassingsgebied: 300 - 800 l/h 
  
Menggroep gemengd (HKS-G-6,3) 
Voor een gemengde verwarmingsgroep, bestaande uit: 
• Aanvoerstrang met hoog-efficiënte pomp 
• Retourstrang 
• Driewegmengklep met aandrijving 
• Isolatieschaal 
• Schroefverbindingen 
• Bevestigingsmateriaal 
Toepassingsgebied: meer dan 800 l/h 
  
Groepsverdeler van de verwarmingsgroep (VB-X) 
Voor de wandmontage van 2 of 3 menggroepen 
• Voor 2 menggroepen VB-2 
• Voor 3 menggroepen VB-3 volledige geïsoleerd 
  
Veiligheidsgroep (SG-H) 
Voor de verwarmingsgroep, bestaande uit: 
• Manometer 6 bar 
• Veiligheidsklep 3 bar met ¾" afblaasleiding 
• Afsluitkogelkraan 
• Vul- en aftapaansluiting 
• Aansluiting voor een expansievataansluiting ¾" AG 
  
Ruimtevoeler (RF-SC2) 
Met ruimtetemperatuurweergave. Voor het aansluiten op 
de systeemregelaar SolvisControl. Kan voor zowel 
gemengde als ook niet-gemengde verwarmingscircuits 
toegepast worden. 

  
Temperatuurvoeler SolvisControl (TF-SC) 
PTC 2 kOhm-voeler als klemvoeler met 3 m 
aansluitkabel voor de aansluiting op de systeemregelaar 
SolvisControl. 
  
Spuivoorziening (SAS-X) 
Voor inbouw in de verwarmingsretour. 
• Inbouw horizontaal SAS-H 
• Inbouw verticaal SAS-V 
• Passende isolatieschaal SAS 
  
Luchtafscheider (LA-X) 
Voor inbouw in de verwarmingsaanvoer. 
• Inbouw horizontaal LA-H 
• Inbouw verticaal LA-V 
• Passende isolatieschaal LA 
  
Opvangbak (AFW) 
Om onder de voorraadboiler te plaatsen bij 
vochtgevoelige vloeren.  
• Afmetingen: 145 x 120 x 6,5 cm 
  

10.1.4 Voorraadboiler 
Flensdeksel voor elektrische verwarmingselementen 
(FD-EVE) 
Flensdeksel met twee 1½" moffen (met binnendraad) 
voor het bedrijf van de voorraadboiler met elektrische 
verwarmingselementen. 
  
Elektro-verwarmingselement ("staaf", EHS-X) 
Voor de naverwarming van de voorraadboilerinhoud met 
elektrische energie. 
  
Volgende varianten zijn te verkrijgen: 
• EHS-3 met 3 kW vermogen 
• EHS-6 met 6 kW vermogen, alleen voor 

voorraadboilers vanaf 500 liter inhoud 
• EHS-9 met 9 kW vermogen, alleen voor 

voorraadboilers vanaf 750 liter inhoud 
  
Opvangbak (AFW) 
Om onder de voorraadboiler te plaatsen bij 
vochtgevoelige vloeren.  
• Afmetingen: 145 x 120 x 6,5 cm 
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10.2 Typeplaatje 
Ieder toestel heeft een productspecifiek typeplaatje, 
waarop de belangrijkste parameters vermeld zijn. In dit 
voorbeeld wordt e.e.a. verklaard. 

 

  

Solar- und Heizungspufferspeicher

Hersteller: SOLVIS GmbH & Co KG • D-38112 Braunschweig

   Nicht für Trinkwasser geeignet!

Tatsächlicher Inhalt:

- für Warmwasserbereitung:

- für Heizungspuffer:

Ausführung:

Max. Betriebsdruck:

Max. Temperatur:

SolvisMax Solo SL- ...

392 l, davon

93 l 

84 l

St 37-2,
innen roh, außen grundiert

PMS = 3 bar 

95 °C

0125
Herstelljahr:
Serien-Nummer:

Art.-Nr.:

Vorbereitet zur Integration eines Wärmeerzeugers

13551 (DE)   13840 (ES)   13949 (FR)
14031 (IT)     14109 (PT)   14218 (EN)

2009

1 

2 

3 4

5

6

7

9 

10 

8

 
Afb. 50: Voorbeeld typeplaatje SolvisMax Solo 

1 Type-omschrijving 5 Max. temperatuur 9 Serienummer 
2 Volume 6 Max. bedrijfsdruk 10 Bouwjaar 
3 Plaats van productie 7 Uitvoering   
4 Fabrikant 8 Artikelnummer   
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