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Ombouwset schottenpomp (paletten) / 
zonnecircuitfilter - Montage 
Voor de voorraadvatseries: 03/04, 05 en 06 
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• Inbedrijfstelling 
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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

 
   

  

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. 
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2 Belangrijke aanwijzingen 

 
Veiligheidsinstructies in acht nemen 
Dit is van groot belang voor uw eigen veiligheid 
• Vóór het begin van de werkzaamheden met de 

veiligheidsinstructies vertrouwd raken. 
• De desbetreffende veiligheidsbepalingen en 

geldende voorschriften ter voorkoming van 
arbeidsongevallen in acht nemen en naleven.  

• Tevens gelden de aanwijzingen en 
veiligheidsinstructies zoals beschreven in de 
reeds beschikbare documentatie van de 
installatie. 

 
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.  

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

schakelen en tegen onbedoeld opnieuw 
inschakelen beveiligen. 

BELANGRIJK 
Bij het vullen van het zonnecircuit op het 
volgende letten 
• Zonnecircuit en collector(en) mogen alleen met 

het originele, kant-en-klare warmtemedium 
Solvis Tyfocor LS-rood gevuld en gespoeld 
worden. 

BELANGRIJK 
Bij kort zonnesysteem-leidingwerk in acht 
nemen  
Bij zonnesysteem-leidingwerk met een lengte 
korter dan 5 m in combinatie met hoge 
collectortemperaturen is het gevaar van 
stoomslag aanwezig (bijv. bij 
dakverwarmingscentrales). 
• Hiertoe is een speciale zwaartekrachtrem 

("keerklep") in de retour van het zonnesysteem 
te monteren. 

  

 
  
 
Welke ombouwset voor welke installatie? 

Serie (SX/SÖ/SI): 03/04 05 06 
Uitgangssituatie 
m.b.t. installatie Tandwielpomp Schottenpomp Tandwielpomp Schottenpomp Schottenpomp 

Ombouwset 
Art.nr.: 17411 
Schottenpomp met 
filter 

Art.nr.: 17412 
Pompkop met filter 

Art.nr.: 17409 
Schottenpomp met 
filter 

Art.nr.: 17410 
Pompkop met filter 

Art.nr.: 17437 
Pompkop met 
filter 

Beschrijving van de  
montage 

Bladzijde 5 (tot 
04/97)  
Bladzijde 9 (tot 
05/97) 

Bladzijde 5 (tot 
04/97)  
Bladzijde 9 (tot 
05/97) 

Bladzijde 13 Bladzijde 14 Bladzijde 16 

 

  

 
De schottenpomp is met een magneetkoppeling 
uitgerust. In uitzonderlijke gevallen kan de pomp 
tot stilstand komen ondanks dat de motor loopt. 
In dit geval is de magneetkoppeling ontkoppeld. 
Teneinde de magneetkoppeling weer te koppelen 
dient de pomp kort uit- en weer ingeschakeld te 
worden. 
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3 Voorraadvatseries 03 en 04 (tot 04/97) 
3.1 Installatie met tandwielpomp 
Tandwielpomp incl. flexibele geribde buizen 
demonteren 
1. Verwarmingsinstallatie met de hoofdschakelaar 

uitschakelen. 
2. De afsluiter op de regelklep (1) en de kogelkraan 

achter de pomp sluiten. 
3.  Aftapslang op de vulkraan (2) aansluiten. 
4. Voor het druk aflaten de vulkraan op de pomp 

openen. 
5. Elektrische voedingskabel op de pomp afklemmen. 
6. Koppeling aan de onderzijde van de regelklep 

losdraaien (regelklep vasthouden om meedraaien te 
voorkomen). 

7. Koppeling aan de bovenzijde van de kogelkraan 
losdraaien (kogelkraan vasthouden om meedraaien 
te voorkomen). 

8. Pomp met de flexibele geribde buizen wegnemen. 
  

 
Afb.  1: tandwielpomp met flexibele geribde buizen 

  
Schottenpomp monteren 
1. Nieuwe pomp op de steunplaat monteren. 
2. Kabel van de nieuwe pomp via de centraaldoos op 

de kabel van de oude pomp aansluiten. 
3. Verder met het inbouwen van het filter, zie

hoofdstuk „Inbouwen van het filter“, blz. 6. 
  

 
Afb.  2: schottenpomp gemonteerd 

  

3.2 Installatie met schottenpomp 
Pompkop uitwisselen 
1. Verwarmingsinstallatie met de hoofdschakelaar 

uitschakelen. 
2. De afsluiter op de regelklep (1) en de kogelkraan 

achter de pomp sluiten. 
3. Aftapslang op de vulkraan (2) aansluiten. 
4. Voor het druk aflaten de vulkraan op de pomp 

openen. 
5. Koppeling aan de onderzijde van de regelklep 

losdraaien (regelklep vasthouden om meedraaien te 
voorkomen). 

6. Koppeling aan de bovenzijde van de kogelkraan 
losdraaien (kogelkraan vasthouden om meedraaien 
te voorkomen). 

7. De klemring om de pompkop losdraaien. 
8. Pomp met de flexibele geribde buizen wegnemen. 
  

 
Afb.  3: schottenpomp met flexibele geribde buizen 
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Afb.  4: pompkop en flexibele geribde buizen verwijderd 

  
9. De nieuwe pompkop 90° gedraaid plaatsen en met 

de klemring monteren. 
10. Verder met het inbouwen van het filter, zie

hoofdstuk „Inbouwen van het filter“, blz. 6. 
  

 
Afb.  5: nieuwe pompkop 90° gedraaid geplaatst 

  

3.3 Inbouwen van het filter 

 
BELANGRIJK 
Minimale insteekdiepte van de leidingen in 
acht nemen 
• Let er op, dat de leidingeinden minimaal 10 

mm in de koppelingen worden geschoven (in de 
regelklep minimaal 15 mm). 

  
Zonnecircuitfilter inbouwen 
  

 
• De kegel van de regelklep en het reduceerstuk 

moeten tegen elkaar liggen.  
• Bij sommige regelkleppen kan het nodig zijn het 

reduceerstuk met het korte uitstekende deel als 
eerste te plaatsen. 

  
1. Reduceerstuk (1) 18 - 10 mm op de regelklep 

plaatsen en vooralsnog handvast vastdraaien. 

2. De binnenconus van de regelklep op vervuiling 
controleren en eventueel schoonmaken. 

3. De 18 mm leidingklem (2) aan de onderzijde van de 
regelklep vervangen door de 10 mm leidingklem. 

  

 
Afb.  6: reduceerstuk en leidingklem 

  
4. Leiding met regelklep en perszijdige aansluiting van 

de pomp op elkaar aansluiten. 
5. De knelkoppelingen vooralsnog handvast 

vastdraaien. 
  

 
Afb.  7: leiding op pomp (perszijde) aansluiten 

  
6. De filterhouder zoals op de foto te zien is aan de 

console inhaken. 
  

 
Afb.  8: filterhouder inhaken 
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1 Filterhouder 
2 Spoelkraan 
 

  
7. Haakse knelkoppeling zodanig op de filterkop steken 

dat de filterhouder nog daartussen past. 
8. De knelkoppeling vervolgens zo stevig vastdraaien 

dat het gevulde filter niet kan wegglijden. 
9. Het nieuwe zonnecircuitfilter vóór de montage met 

zonnesysteemvloeistof Tyfocor LS-rood afvullen.  
10. Het filter in de filterhouder inhaken. 
11. De gebogen verbindingsleiding op de aansluiting aan 

de zijkant van het filter en de zuigzijdige aansluiting 
van de pomp aansluiten.  

12. De knelkoppelingen vooralsnog handvast 
vastdraaien. 

  

 
Afb.  9: filter en leiding op pomp (perszijde) aansluiten 

  
13. Reduceerstuk 15 - 10 mm in de haakse 

knelkoppeling van het filter plaatsen. 
  

 
Afb.  10: reduceerstuk in de haakse knelkoppeling van het 
filter 

  
14. Reduceerstuk ½” - 10 mm op de kogelkraan 

monteren (kogelkraan vasthouden om meedraaien te 
voorkomen). 

  

 
Afb.  11: reduceerstuk op de kogelkraan monteren 

  
15. Het lange leidingstuk (zonder 180°-boog) met 

haakse knelkoppelingen van het filter en de 
kogelkraan aansluiten. 

16. De knelkoppelingen vooralsnog handvast 
vastdraaien. 

17. Filter en aansluitleidingwerk richten en op 
spanningsvrije montage controleren. 

18. Alle knelkoppelingen met één slag vastdraaien. 
  

 
Afb.  12: lange leidingstuk achter het filter monteren 

1 Kogelkraan 
2 Vulkraan 
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3.4 Inbedrijfstelling 
Voorbereidende werkzaamheden 
1. Spoelslang op de spoelkraan van de zonnecircuit-

aanvoer aansluiten. 
2. Vergewis u ervan dat het zonnecircuitfilter met 

Tyfocor afgevuld is (eventueel afvullen). 
3. Vulslang op de vulkraan van het filter aansluiten. (Wij 

adviseren een vulset te gebruiken) 
4. Tyfocor-jerrycan met voldoende Tyfocor LS-rood 

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 vloeistofspiegel).  

6. Vulkraan op het filter en spoelkraan op de 
zonnecircuit-aanvoer openen. 

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

8. Kogelkraan sluiten. 
  
Verder zie hoofdstuk „Inbedrijfstelling zonnecircuit“, 
blz. 21. 
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4 Voorraadvatseries 03 en 04 (vanaf 05/97) 
4.1 Installatie met tandwielpomp 
Tandwielpomp incl. flexibele geribde buizen 
demonteren 
1. Verwarmingsinstallatie met de hoofdschakelaar 

uitschakelen. 
2. De afsluiter op de regelklep (1) en de kogelkraan (2) 

sluiten. 
3. Aftapslang op de vulkraan (3) aansluiten. 
4. Voor het druk aflaten de vulkraan op de pomp 

openen. 
5. Elektrische voedingskabel op de pomp afklemmen. 
6. Koppeling aan de onderzijde van de regelklep 

losdraaien (regelklep vasthouden om meedraaien te 
voorkomen). 

7. Koppeling aan de onderzijde van de 
vuilvangerbehuizing losdraaien (vuilvanger 
vasthouden om meedraaien te voorkomen). 

8. Pomp met de flexibele geribde buizen wegnemen. 
  

 
Afb.  13: tandwielpomp met flexibele geribde buizen 

  
Schottenpomp monteren 
1. Nieuwe pomp op de steunplaat monteren. 
2. Kabel van de nieuwe pomp via de centraaldoos op 

de kabel van de oude pomp aansluiten. 
3. Verder met het inbouwen van het filter, zie

hoofdstuk „Inbouwen van het filter“, blz. 10. 
  

 
Afb.  14: schottenpomp gemonteerd 

  

4.2 Installatie met schottenpomp 
Pompkop uitwisselen 
1. Verwarmingsinstallatie met de hoofdschakelaar 

uitschakelen. 
2. De afsluiter op de regelklep (1) en de kogelkraan 

achter de pomp sluiten. 
3. Aftapslang op de vulkraan (2) aansluiten. 
4. Voor het druk aflaten de vulkraan op de pomp 

openen. 
5. Koppeling aan de onderzijde van de regelklep 

losdraaien (regelklep vasthouden om meedraaien te 
voorkomen). 

6. Koppeling (4) aan de onderzijde van de 
vuilvangerbehuizing losdraaien (vuilvanger 
vasthouden om meedraaien te voorkomen). 

7. De klemring om de pompkop losdraaien. 
8. Pomp met de flexibele geribde buizen voorzichtig 

wegnemen. 
  

 
Afb.  15: schottenpomp met flexibele geribde buizen 

  



4  Voorraadvatseries 03 en 04 (vanaf 05/97) 

 

10 Schottenpomp (paletten) - zonnecircuitfilter · Technische wijzigingen voorbehouden  04.10 · S 33-NL  SOLVIS

 

 
Afb.  16: pompkop en flexibele geribde buizen verwijderd 

  
9. De nieuwe pompkop 90° gedraaid plaatsen en met 

de klemring monteren. 
10. Verder met het inbouwen van het filter, zie

hoofdstuk „Inbouwen van het filter“, blz. 10. 
  

 
Afb.  17: nieuwe pompkop 90° gedraaid geplaatst 

  

4.3 Inbouwen van het filter 

 
BELANGRIJK 
Minimale insteekdiepte van de leidingen in 
acht nemen 
• Let er op, dat de leidingeinden minimaal 10 

mm in de koppelingen worden geschoven (in de 
regelklep minimaal 15 mm). 

  
Zonnecircuitfilter inbouwen 
  

 
• De kegel van de regelklep en het reduceerstuk 

moeten tegen elkaar liggen.  
• Bij sommige regelkleppen kan het nodig zijn het 

reduceerstuk met het korte uitstekende deel als 
eerste te plaatsen. 

  
1. Reduceerstuk (1) 18 - 10 mm op de regelklep 

plaatsen en vooralsnog handvast vastdraaien. 
2. De binnenconus van de regelklep op vervuiling 

controleren en eventueel schoonmaken. 

3. De 18 mm leidingklem (2) aan de onderzijde van de 
regelklep vervangen door de 10 mm leidingklem. 

  

 
Afb.  18: reduceerstuk en leidingklem 

  
4. Leiding met regelklep en perszijdige aansluiting van 

de pomp op elkaar aansluiten. 
5. De knelkoppelingen vooralsnog handvast 

vastdraaien. 
  

 
Afb.  19: leiding op pomp (perszijde) aansluiten 

  
6. De filterhouder, zoals op de foto te zien is, aan de 

console inhaken. 
  

 
Afb.  20: filterhouder inhaken 

1 Filterhouder 
2 Spoelkraan 
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7. Haakse knelkoppeling zodanig op de filterkop steken 

dat de filterhouder nog daartussen past. 
8. De knelkoppeling vervolgens zo stevig vastdraaien 

dat het gevulde filter niet kan wegglijden. 
9. Het nieuwe zonnecircuitfilter vóór de montage met 

zonnesysteemvloeistof Tyfocor LS-rood afvullen.  
10. Het filter in de filterhouder inhaken. 
11. De gebogen verbindingsleiding op de aansluiting aan 

de zijkant van het filter en de zuigzijdige aansluiting 
van de pomp aansluiten.  

12. De knelkoppelingen vooralsnog handvast 
vastdraaien. 

  

 
Afb.  21: filter en leiding op pomp (zuigzijde) aansluiten 

  
13. Reduceerstuk 15 - 10 mm in de haakse 

knelkoppeling van het filter plaatsen. 
  

 
Afb.  22: reduceerstuk in de haakse knelkoppeling van het 
filter 

  
14. Reduceerstuk ½” - 10 mm op de vuilvangerbehuizing 

met meegeleverde pakking monteren (vuilvanger 
vasthouden om meedraaien te voorkomen). 

  

 
Afb.  23: reduceerstuk op de vuilvanger monteren 

  
15. Het lange leidingstuk (met 180°-boog) met haakse 

knelkoppelingen van het filter en de vuilvanger 
aansluiten. 

16. De knelkoppelingen vooralsnog handvast 
vastdraaien. 

17. Filter en aansluitleidingwerk richten en op 
spanningsvrije montage controleren. 

18. Alle knelkoppelingen met één slag vastdraaien. 
  

 
Afb.  24: lange leidingstuk achter het filter monteren 

1 Kogelkraan 
2 Vulkraan 
 

  

4.4 Inbedrijfstelling 
Voorbereidende werkzaamheden 
1. Spoelslang op de spoelkraan van de zonnecircuit-

aanvoer aansluiten. 
2. Vergewis u ervan dat het zonnecircuitfilter met 

Tyfocor afgevuld is (eventueel afvullen). 
3. Vulslang op de vulkraan van het filter aansluiten. (Wij 

adviseren een vulset te gebruiken) 
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4. Tyfocor-jerrycan met voldoende Tyfocor LS-rood 
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 vloeistofspiegel).  

6. Vulkraan op het filter en spoelkraan op de 
zonnecircuit-aanvoer openen. 

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

8. Kogelkraan sluiten. 
  
Verder zie hoofdstuk „Inbedrijfstelling zonnecircuit“, 
blz. 21. 
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5 Voorraadvatserie 05 
5.1 Installatie met tandwielpomp 
Tandwielpomp incl. flexibele geribde buizen 
demonteren 
1. Verwarmingsinstallatie met de hoofdschakelaar 

uitschakelen. 
2. Regelklep (1) en kogelkraan op de manometer (2) 

sluiten. 
3. Aftapslang op de vulkraan (3) aansluiten. 
4. Voor het druk aflaten de vulkraan op de pomp 

openen. 
  

 
Afb.  25: tandwielpomp met flexibele geribde buizen 

  
1. Elektrische aansluiting afklemmen: 
• Bij SolvisMax (SX/SÖ): pompaansluiting in de 
regelingsconsole losmaken.  
• Bij Stratos Integral (SI): stekker voor de 
pompaansluiting uit de SI-Control lostrekken. 
  

 
Afb.  26: elektrische aansluiting bij de SX losmaken 

  
1. Montagebouten en steunplaat van de pomp op de 

voorraadvatconsole demonteren. 
2. Koppeling aan de onderzijde van de regelklep (1) 

losdraaien (regelklep vasthouden om meedraaien te 
voorkomen). 

3. Koppeling aan de onderzijde van de kogelkraan (2) 
losdraaien (kogelkraan vasthouden om meedraaien 
te voorkomen). 

4. Pomp met de flexibele geribde buizen wegnemen. 
  

 
Afb.  27: koppeling op de regelklep losdraaien 

  
Schottenpomp monteren 
1. De nieuwe montagebouten met afstandsstukken 

vanaf rechts vooralsnog met een paar slagen in de 
getapte gaten van de voorraadvatconsole draaien 
(nog niet vastdraaien). 

2. De nieuwe pomp met de voorgemonteerde 
houderplaat tussen boutkop en afstandsstuk 
plaatsen (allereerst in het bovenste sleufgat inhaken, 
dan in het onderste gat laten glijden) en vastdraaien. 

3. Verder met het inbouwen van het filter, zie  blz. 
14. 

  

 
Afb.  28: nieuwe pomp monteren 

  

 
• De kegel van de regelklep en het reduceerstuk 

moeten tegen elkaar liggen.  
• Bij sommige regelkleppen kan het nodig zijn het 

reduceerstuk met het korte uitstekende deel als 
eerste te plaatsen. 

  
1. Reduceerstuk 18 - 10 mm op de regelklep plaatsen 

en vooralsnog handvast vastdraaien. 
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2. De binnenconus van de regelklep op vervuiling 
controleren en eventueel schoonmaken. 

  

 
Afb.  29: reduceerstuk op de regelklep monteren 

  
3. Rechte leidingstuk met regelklep en perszijdige 

aansluiting van de pomp op elkaar aansluiten. 
4. De knelkoppelingen vooralsnog handvast 

vastdraaien. 
5. Verder met het inbouwen van het filter, zie

hoofdstuk „Inbouwen van het filter“, blz. 14. 
  

 
Afb.  30: rechte leidingstuk op pomp (perszijde) aansluiten 

  

5.2 Installatie met schottenpomp 
Pompkop uitwisselen 
1. Verwarmingsinstallatie met de hoofdschakelaar 

uitschakelen. 
2. Regelklep (1) en kogelkraan (2) sluiten. 
3. Aftapslang op de vulkraan (3) aansluiten. 
4. Voor het druk aflaten de vulkraan op de pomp 

openen. 
5. Koppeling (4) aan de onderzijde van de kogelkraan 

losdraaien (kogelkraan vasthouden om meedraaien 
te voorkomen). 

6. Koppeling (5) aan de perszijde van de pomp 
losdraaien. 

7. Spanring op de pompkop losnemen. 
8. Pompkop incl. vulkraan en leiding aan de zuigzijde 

verwijderen. 

  

 
Afb.  31: schottenpomp in de zonnesysteem-groep 

  

 
Afb.  32: pompkop verwijderd 

  
9. De nieuwe pompkop in de oude positie plaatsen (de 

perszijdige leiding van de regelklep naar de pomp 
staat recht). 

10. Richten en klemring vastdraaien. 
11. De leiding aan de perszijde van de pomp weer 

monteren. 
12. Verder met het inbouwen van het filter, zie

hoofdstuk „Inbouwen van het filter“, blz. 14. 
  

5.3 Inbouwen van het filter 

BELANGRIJK 
Minimale insteekdiepte van de leidingen in 
acht nemen 
• Let er op, dat de leidingeinden minimaal 10 

mm in de koppelingen worden geschoven (in de 
regelklep minimaal 15 mm). 

  
Overgangsstuk monteren 
1. Overgangsstuk met meegeleverde pakking op de 

kogelkraan monteren. 
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Afb.  33: overgangsstuk monteren 

  
Zonnecircuitfilter inbouwen 
1. Het nieuwe zonnecircuitfilter vóór de montage met 

zonnesysteemvloeistof Tyfocor LS-rood afvullen.  
2. Haakse knelkoppeling op de filterkop steken. 
3. De knelkoppeling op het filter met het reduceerstuk 

op de kogelkraan vooralsnog slechts zo stevig 
vastdraaien dat het gevulde filter niet kan 
wegglijden. 

4. De leiding op de aansluiting aan de zijkant van het 
filter en de zuigzijdige aansluiting van de pomp 
aansluiten (eventueel leiding en isolatie op de juiste 
lengte afkorten!). 

5. Filter en aansluitleidingwerk richten en op 
spanningsvrije montage controleren. 

6. Alle knelkoppelingen met één slag vastdraaien. 
  

 
Afb.  34: filter en leiding op pomp (zuigzijde) aansluiten 

1 Kogelkraan 
2 Vulkraan 
3 Regelklep 
 

  

5.4 Inbedrijfstelling 
Voorbereidende werkzaamheden 
1. Spoelslang op de spoelkraan van de zonnecircuit-

aanvoer aansluiten. 
2. Vergewis u ervan dat het zonnecircuitfilter met 

Tyfocor afgevuld is (eventueel afvullen). 
3. Vulslang op de vulkraan van het filter aansluiten. (Wij 

adviseren een vulset te gebruiken) 
4. Tyfocor-jerrycan met voldoende Tyfocor LS-rood 

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 vloeistofspiegel).  

6. Vulkraan op het filter en spoelkraan op de 
zonnecircuit-aanvoer openen. 

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

8. Kogelkraan sluiten. 
  
Verder zie hoofdstuk „Inbedrijfstelling zonnecircuit“, 
blz. 21. 
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6 Voorraadvatserie 06 
Leiding aan zuigzijde demonteren 
1. Verwarmingsinstallatie met de hoofdschakelaar 

uitschakelen. 
2. Regelklep (1) en kogelkraan (2) op de manometer 

sluiten. 
3. Aftapslang op de vulkraan (3) aansluiten. 
4. Voor het druk aflaten de vulkraan op de pomp 

openen. 
5. Koppeling aan de onderzijde van de kogelkraan 

losdraaien (kogelkraan vasthouden om meedraaien 
te voorkomen). 

6. Beide koppelingen (4) op de pomp losdraaien. 
7. De leiding aan de zuigzijde van de pomp wegnemen. 
8. Het reduceerstuk op de kogelkraan demonteren 

(kogelkraan vasthouden om meedraaien te 
voorkomen). 

  

 
Afb.  35: leiding en reduceerstuk demonteren 

  
Zonnecircuitpomp verplaatsen 
De zonnecircuitpomp dient 25 mm naar beneden 
verplaatst te worden. 
1. Zonnecircuitpomp van de console losschroeven. 
Bij consoles tot 02/06 
2. 25 mm onder de bestaande boorgaten een nieuw gat 

(Ø 4,8 mm) boren.  
Bij consoles vanaf 02/06 
Voor het verplaatsen en monteren van de 
zonnecircuitpomp zijn hier de boorgaten reeds aanwezig.  
3. Zonnecircuitpomp in de onderste montagegaten 

steken en vastdraaien. 
  

 
Afb.  36: zonnecircuitpomp verplaatsen 

  
Pompkop uitwisselen 
1. Spanring op de pompkop losnemen. 
2. Pompkop wegnemen. 
  

 
Afb.  37: pompkop verwijderd 

  
3. De nieuwe pompkop in de oude positie plaatsen 

(leiding perszijde van de regelklep naar de pomp 
recht richten) en met de klemring monteren. 

4. De leiding aan de perszijde van de pomp weer 
monteren. 

  

6.1 Inbouwen van het filter 

BELANGRIJK 
Minimale insteekdiepte van de leidingen in 
acht nemen 
• Let er op, dat de leidingeinden minimaal 10 

mm in de koppelingen worden geschoven (in de 
regelklep minimaal 15 mm). 

  
Overgangsstuk monteren 
1. Overgangsstuk met meegeleverde pakking op de 

kogelkraan monteren. 
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Afb.  38: overgangsstuk monteren 

  
Zonnecircuitfilter inbouwen 
1. Het nieuwe zonnecircuitfilter vóór de montage met 

zonnesysteemvloeistof Tyfocor LS-rood afvullen.  
2. Haakse knelkoppeling op de filterkop steken. 
3. De knelkoppeling op het filter met het reduceerstuk 

op de kogelkraan vooralsnog slechts zo stevig 
vastdraaien dat het gevulde filter niet kan 
wegglijden. 

4. De leiding op de aansluiting aan de zijkant van het 
filter en de zuigzijdige aansluiting van de pomp 
aansluiten.  

5. Filter en aansluitleidingwerk richten en op 
spanningsvrije montage controleren. 

6. Alle knelkoppelingen met één slag vastdraaien. 
  

 
Afb.  39: filter en leiding op pomp (zuigzijde) aansluiten 

1 Kogelkraan 
2 Vulkraan 
 

  

6.2 Inbedrijfstelling 
Voorbereidende werkzaamheden 
1. Spoelslang op de spoelkraan van de zonnecircuit-

aanvoer aansluiten. 
2. Vergewis u ervan dat het zonnecircuitfilter met 

Tyfocor afgevuld is (eventueel afvullen). 

3. Vulslang op de vulkraan van het filter aansluiten. (Wij 
adviseren een vulset te gebruiken) 

4. Tyfocor-jerrycan met voldoende Tyfocor LS-rood 
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 vloeistofspiegel).  

6. Vulkraan op het filter en spoelkraan op de 
zonnecircuit-aanvoer openen. 

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

8. Kogelkraan sluiten. 
  
Verder zie hoofdstuk „Inbedrijfstelling zonnecircuit“, 
blz. 21. 
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7 Aanpassingen voor oudere installaties 
7.1 Chipuitwisseling regeling SI-
Control 

 
Geldt voor installaties tot serie 05, voor 
regelingsversie SI-Control 3.3 

  
Chipuitwisseling 
1. Verwarmingsinstallatie met de hoofdschakelaar 

uitschakelen. 
2. Deksel van de printplaat losnemen (4 

kruiskopschroefjes). 
3. Bandkabel voorzichtig van de netprintplaat 

lostrekken. 
4. Deksel aan de achterzijde van de printplaat 

losnemen (3 kruiskopschroefjes). 
5. Printplaat van het deksel losnemen (2 

kruiskopschroefjes), door de draaischakelaar 
voorzichtig door het boorgat te drukken 
(draaischakelaar kan niet losgetrokken worden 
omdat hij gelijmd is). 

6. Programma-chip met geschikt gereedschap 
verwijderen of met behulp van een schroevendraaier 
aan de zijkanten voorzichtig liften. Nieuwe chip 
monteren. 

  

Programm-ChipKerbe

 
Afb.  40: vooraanzicht van de printplaat 

  
7. Deksel van de printplaat weer monteren (de 

omgekeerde volgorde van de bovenstaand 
beschreven stappen). 

8. SI-Control inschakelen. 
9. Controle van de ingebouwde versie: weergave bij 

draaikeuzeschakelaar op versie: bijv. "A 3.1" (3.1 = 
versienummer). 

  
Reset uitvoeren! 
1. De beide blauwe toetsen (“+” en “-”) ingedrukt 

houden, terwijl de voedingsspanning wordt 
ingeschakeld, totdat de normale weergave verschijnt. 
Dientengevolge worden de nieuwe chipfuncties 
geactiveerd. Deze parameters stemmen overeen met 
de fabrieksparameters voor de SolvisMax van de 
serie xx5 (met ww-bereiding voor het isoleren). Voor 
alle andere voorraadvaten zijn wijzigingen nodig 

welke normaliter vóór de uitlevering in onze fabriek 
worden uitgevoerd: 

  
SX (serie 04): Code 8, parameter A van 10 

op 0 
 Code 8, parameter Lin op tAb 

SX, SÖ (serie 05): geen wijzigingen 
SI (serie 04): Code 8, parameter A van 10 

op 0 
 Code 8, parameter Lin op tAb 
 Code 32, parameter E van 0 

op 5 
 Code 32, parameter A van 0 

op 23 
SI (serie 05): Code 32, parameter E van 0 

op 5 
 Code 32, parameter A van 0 

op 23 
 

  

7.2 Aanpassen van de 
regelingstechniek 
Voorwaarden voor de instelling 
• Een deskundig uitgevoerde montage 
• Een deskundig gespoeld en ontlucht zonnecircuit  
• Correct ingestelde veiligheidsinrichtingen 
• Een koud zonnesysteem 
  

7.2.1 Regeling SI-Control 
De hieronder vermelde instellingswerkzaamheden aan 
de regeling zijn in ieder geval noodzakelijk en worden als 
volgt uitgevoerd: 
  

BELANGRIJK 
Regelventielen moeten geopend zijn 
• Regelventielen moeten vanwege de aan te 

houden toerentalregeling van de pomp volledig 
geopend zijn. 

  
Standaardtrap op "10" instellen 
1. Draaiknop op de stand "Standard-Stufe Solarpumpe" 

instellen. 
2. Door de toetsen "+" of "-" in te drukken de 

weergegeven waarde op 10 instellen. 
  
Maximale trap zonnecircuit op "20" instellen 
1. Draaiknop op de stand "Version" instellen. 
2. Druk de gele invoertoets gedurende ca. 5 seconden 

in totdat de weergave "S   0" of "E   0" verschijnt. 
3. Door de toetsen "+" of "-" in te drukken het getal 16 

(code voor het zonnecircuit) invoeren. 
4. De gele invoertoets zolang ingedrukt houden totdat 

de weergave omspringt. De eerste parameter in het 
zonnecircuit van de regeling wordt nu weergegeven. 
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5. Door kort op de invoertoets te drukken kan naar de 
volgende parameter worden gesprongen.  Na de 
laatste parameter van dit niveau springt de weergave 
weer naar de eerste parameter. De parameter "S" 
dient gekozen te worden. 

6. De waarde "S" door de toets "+" te bedienen op de 
waarde 20 instellen. 

7. Door met de draaiknop te draaien keert u in het 
weergave-niveau van de regeling terug. 

8. De gewijzigde waarde door het kiezen van de code 
40 (zie bovenstaande beschrijving voor het kiezen 
van de parameters), selectie van de parameter 
"Store" en vervolgens het tegelijkertijd indrukken van 
de beide blauwe toetsen opslaan. 

  
De maximale collectortemperatuur begrenzen 
  

 
• Onze installaties worden met een maximale 

collectortemperatuur van 120 °C uitgeleverd 
(vroeger 130 °C). 

• Wij adviseren bij een te hoog ingestelde waarde 
deze waarde te verlagen. 

  
1. Draaiknop op de stand "Version" instellen. 
2. Druk de gele invoertoets gedurende ca. 5 seconden 

in totdat de weergave "S   0" of "E   0" verschijnt. 
3. Door de toetsen "+" of "-" in te drukken het getal 16 

(code voor het zonnecircuit) invoeren. 
4. De gele invoertoets zolang ingedrukt houden totdat 

de weergave omspringt. De eerste parameter in het 
zonnecircuit van de regeling wordt nu weergegeven. 

5. Door kort op de invoertoets te drukken kan naar de 
volgende parameter worden gesprongen.  Na de 
laatste parameter van dit niveau springt de weergave 
weer naar de eerste parameter. De parameter "U" 
dient gekozen te worden. 

6. De waarde "U" door de toets "-" te bedienen op de 
waarde 12 instellen. 

7. Door met de draaiknop te draaien keert u in het 
weergave-niveau van de regeling terug. 

8. De gewijzigde waarde door het kiezen van de code 
40 (zie bovenstaande beschrijving voor het kiezen 
van de parameters), selectie van de parameter 
"Store" en vervolgens het tegelijkertijd indrukken van 
de beide blauwe toetsen opslaan. 

  
Instellingen controleren 
1. Controle van de 4 regelcircuits op juiste modus 

("AUT" of "AUS").  Zie hiertoe het hoofdstuk  
„Inbedrijfstelling van het zonnecircuit“ in de 
montagehandleiding van de zonne-installatie. 

2. Instelling van de gewenste waarden bijv. voor 
circulatie, nominale (gewenste) 
warmwatertemperatuur enz. 

  

7.2.2 Regeling SolvisControl 1 

 
Afb.  41: SolvisControl 1 

  
De hieronder beschreven instelling van het minimale en 
maximale pomptoerental op de SolvisControl is in ieder 
geval noodzakelijk: 
  

Een inleiding in de bediening van de SolvisControl 
vindt u in de meegeleverde bedieningsinstructies 
van uw verwarmingsinstallatie. 

  

BELANGRIJK 
Regelventielen moeten geopend zijn 
• Regelventielen moeten vanwege de aan te 

houden toerentalregeling van de pomp volledig 
geopend zijn. 

  
Minimaal toerentalniveau bepalen 
Teneinde een minimale flow te waarborgen moet het 
toerental van de zonnecircuitpomp worden aangepast 
aan het werkelijke drukverlies van het zonnecircuit bij 
een koude zonne-installatie. 
1. In het hoofdmenu "Benutzer" selecteren. 
2. "Fachmann" selecteren, code 0064 invoeren en 

bevestigen. 
3. Zonnecircuitpomp in het menupunt "Ausgänge" A1 op 

"HAND/EIN" instellen.  (Het toerentalniveau loopt op 
naar de maximale waarde 30). 

4. Toerental nu trapsgewijs verlagen en tegelijkertijd 
het schoepenwiel (ventilatie) van de 
zonnecircuitpomp observeren. 

5. Als het schoepenwiel begint vast te lopen, het 
toerental weer trapsgewijs verhogen tot zich een 
rustig en gelijkmatig bedrijf van de zonnecircuitpomp 
(geen slingerende vlotter in de regelklep) instelt. 

6. Bij het op deze wijze vastgestelde toerentalniveau 
een veiligheidstoeslag van één trap optellen en de 
waarde noteren (echter minimaal op de waarde 10 
instellen). 

7. Zonnecircuitpomp weer in de modus "AUTO" 
schakelen. 

  
Pomptoerental instellen 
1. In het hoofdmenu "Benutzer" selecteren. 



7  Aanpassingen voor oudere installaties 

 

20 Schottenpomp (paletten) - zonnecircuitfilter · Technische wijzigingen voorbehouden  04.10 · S 33-NL  SOLVIS

 

2. "Fachmann" selecteren, code 0064 invoeren en 
bevestigen. 

SolvisControl tot versie 1.9: 
3. • In het menu "Funktionsübersicht"->„Solarregelung" 

de optie ”SOLAR PAR” selecteren. 
• Serviceparameter“ selecteren. 

SolvisControl vanaf versie A 1.39: 
4. • Menu „Funktionen“ oproepen. 

• „PID-REGELUNG“ selecteren. 
5. Voor de regelgrootheid "minimal" de voorgaand 

vastgestelde waarde invoeren (echter minimaal de 
waarde 10). 

6. Voor de regelgrootheid "maximal" de waarde op 30 
laten staan. 

  
De maximale collectortemperatuur begrenzen 
  

 
• Onze installaties worden met een maximale 

collectortemperatuur van 120 °C uitgeleverd 
(vroeger 130 °C). 

• Wij adviseren bij een te hoog ingestelde waarde 
deze waarde te verlagen. 

  

1. In het hoofdmenu "Benutzer" selecteren. 
2. "Fachmann" selecteren, code 0064 invoeren en 

bevestigen. 
SolvisControl tot versie 1.9: 
3. In het menu "Funktionsübersicht" de optie 

"Solarregelung" selecteren. 
SolvisControl vanaf versie A 1.39: 
4. In het menu "Funktionen" de optie "Solarregelung" 

selecteren. 
5. De maximale collectortemperatuur van 130 °C naar 

120 °C reduceren. 
  
Veiligheidskopie aanmaken 
1. Menu "DATENVERWALTUNG" selecteren. 
2. "Sicherheitskopie anlegen" selecteren. 
3. Selectie van "Nein" naar "Ja" wijzigen en bevestigen. 
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8 Inbedrijfstelling zonnecircuit 

 
BELANGRIJK 
Vóór het afvullen van het zonnecircuit het 
volgende in acht nemen 
• Externe afvulpompen kunnen de schottenpomp 

beschadigen en mogen niet voor het afvullen 
van het zonnecircuit worden gebruikt. 

• Afvullen en spoelen uitsluitend met de 
schottenpomp uitvoeren. 

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

de zonnecircuitpomp de kogelkraan en 
vulkraan niet tegelijkertijd gesloten zijn. 

  

 
• 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. Verwarmingsinstallatie met de hoofdschakelaar 

inschakelen. 
2. Zonnecircuitpomp op de regeling in de handmatige 

bediening schakelen om de zonne-installatie te 
vullen. 

3. Systeem ca. 30 minuten in omloop laten 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. 
4. Het handmatig bedrijf van de zonnecircuitpomp op 

de regeling uitschakelen.  
  
Drukproef op het zonnecircuit uitvoeren 
1. Voor het uitvoeren van de drukproef de spoelkraan 

sluiten. 
2. Zonnecircuitpomp op de regeling in de handmatige 

bediening schakelen om de zonne-installatie te 
vullen. 

3. Een testdruk van ca. 3 bar opbouwen. 
4. Zodra de testdruk 3 bar bereikt heeft, de 

zonnecircuitpomp op de regeling in het handmatig 
bedrijf uitschakelen. 

5. Vulkraan op het filter sluiten. 
6. Kogelkraan openen. 
7. Zorgvuldig alle aansluitingen van het zonnecircuit op 

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

8. Na de drukproef de verhoogde druk binnen de 
installatie aan de spoelkraan 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. 
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