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Montage SolvisFera 
De groot-oppervlak-collector 

 
 

 

 

 
Voor de montagevarianten: 
• Op het dak (hellingshoek: 20º tot 60º) 

• Plat dak (hellingshoek: 30º tot 60º) 

• Muur (hellingshoek: 45º tot 90º) 
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1 Informatie over deze montage-instructies 
Deze handleiding is voor u als vakman van een installa-
tiebedrijf bedoeld. Hier vindt u de noodzakelijke gege-
vens 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 techni-
sche 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 bui-
ten 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 appara-
tuur. © SOLVIS GmbH, Braunschweig. 
  

Onder vindt u een lijst met onze International Repre-
sentatives.
Wij vragen om uw begrip voor het feit dat de telefoon-
nummers voor installateurs zijn gereserveerd.
Geïnteresseerde gebruikers van installaties verzoeken 
wij contact op te nemen met de installateur.

 
   

  

Gebruikte symbolen 

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

  

 
WAARSCHUWING 
Gevaar met mogelijk zware gezondsheidstechni-
sche gevolgen. 

  

 
VOORZICHTIG 
Gevaar door middelzwaar of licht letsel mogelijk. 

  

ATTENTIE 
Gevaar voor beschadiging van toestel of installa-
tie. 

  

 
Praktische informatie, aanwijzingen en ergonomi-
sche 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 mili-
eu. 
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2 Aanwijzingen 
2.1 Veiligheidsaanwijzingen 

 
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 ar-
beidsongevallen in acht nemen en naleven. 

  

2.1.1 Algemeen 

 
GEVAAR 
Wees op uw hoede in de buurt van spanning-
voerende hoogspanningskabels 
Door het aanraken van hoogspanningskabels of 
een elektrische overslag kunnen brandwonden of 
kan hartfalen worden veroorzaakt. 
• Tijdens werkzaamheden in de buurt van hoog-

spanningskabels moet de veiligheidsafstand 
worden aangehouden. 

• De geldende veiligheidsafstanden en overige 
maatregelen tijdens het werk staan in de regels 
voor veiligheid en gezondheid van de branche-
organisatie. 

 
WAARSCHUWING 
Gevaar voor brandwonden door zonnestraling 
Gevaar voor brandwonden door vloeistofresten of 
lekkend stoom uit de collector mogelijk. 
Gevaar voor brandwonden door het aanraken van 
hete aansluitingen. 
• Werkzaamheden aan de collectoren uitsluitend 

buiten perioden van directe zonnestraling of 
met afgedekte collectoren uitvoeren. 

 
ATTENTIE 
Hete collector-onderzijde 
Beschadiging van de onderdelen onder de collec-
tor mogelijk. 
• Materialen moeten tegen temperaturen tot 

120 °C bestand zijn indien zij met de collector-
achterzijde in contact komen. 

• Is dit niet het geval dan dienen de materialen 
ruimtelijk en thermisch van de collector-
achterzijde worden gescheiden. 

 
ATTENTIE 
Montage-instructies in acht nemen 
Solvis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
schade of gevolgschade die door het niet in acht 
nemen van deze handleiding ontstaat. 
• Vóór bediening of installatie de montage-

instructies zorgvuldig doorlezen. 

• In geval van vragen staat de technische ver-
koop van Solvis graag met raad en daad ter be-
schikking. 

ATTENTIE 
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 onderdelen toepassen. 

WAARSCHUWING 
Voor werkzaamheden op het dak rekening hou-
den met: 
Gevaar voor letsel! 
• Voordat met de montage wordt begonnen moe-

ten eerst de lokale omstandigheden alsmede 
de eisen/voorwaarden met betrekking tot de 
bouw worden gecontroleerd. Eventueel een 
constructeur raadplegen. 

• Bij montages op het dak de voorgeschreven, 
niet-persoonsgebonden valbeveiligingen of op-
vangvoorzieningen opbouwen (conform DIN 
18338 Dakbedekkings- en dakafdichtings-
werkzaamheden en conform DIN 18451 Stei-
gerwerkzaamheden met vangnet). 

• Indien niet-persoonsgebonden valbeveiligingen 
op arbeidstechnische gronden niet aanwezig 
zijn, moeten valbeschermingsmiddelen worden 
gebruikt. 

• Uitsluitend goedgekeurde en gemarkeerde 
valbeschermingsmiddelen gebruiken: veilig-
heids- of opvanggordels, touwwerk of banden, 
valremmers, positioneringslijnen. Valbescher-
mingsmiddelen uitsluitend aan onderde-
len/bevestigingspunten met voldoende draag-
vermogen vastmaken! 

• Naast de aan de montage deelnemende per-
sonen moeten ook omstanders tegen vallende 
voorwerpen worden beschermd. 

• Bij het gebruik van ladders kunnen gevaarlijke 
situaties ontstaan als de ladder wegzakt, weg-
glijdt of omvalt. Geen beschadigde ladders ge-
bruiken. De juiste opstellingshoek van 68° - 
75° in acht nemen. Ladders beveiligen. 

• Tijdens de montage werkhandschoenen, helm 
en veiligheidsschoenen dragen. Tijdens boor- of 
slijpwerkzaamheden een veiligheidsbril dragen.

• Vocht tijdens de elektrische installatie vermij-
den. 

  

 
Werkzaamheden mogen uitsluitend door vak-
kundig personeel worden uitgevoerd 
• De installatie mag uitsluitend door geschoolde 

en vakkundige bedrijven worden geïnstalleerd 
en onderhouden. 

• Werkzaamheden aan elektrische voorzieningen 
mogen uitsluitend door elektriciens worden uit-
gevoerd. 
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Reglementair gebruik 
De zonnecollectoren mogen uitsluitend worden gebruikt 
voor het rechtstreekse opwarmen van drinkwater en de 
ondersteuning van de verwarmingsinstallatie. En dit 
uitsluitend met behulp van voor dit doel geschikte en 
voldoende grote warmtedragers tussen het gesloten 
zonnecircuit en de warmteafnemers. 

Ieder ander gebruik van deze collectoren, dat niet uitslui-
tend voor het hierboven beschreven doel is bedoeld, is 
niet toegestaan. Hiervoor moet schriftelijke toestemming 
of een verklaring van de fabrikant zijn afgegeven, die is 
afgestemd op dit op zichzelf staande geval. 
  
Iedere vorm van aanspraak op garantie is uitgesloten 
als: 
• de geleverde onderdelen onvakkundig gebruikt of 

ongeoorloofd veranderd worden 

• de daadwerkelijke montageprocedure van de monta-
gehandleiding afwijkt 

• de statische eisen en voorwaarden met betrekking tot 
sneeuw- en windbelasting niet in acht worden geno-
men. 

  

Uitsluiting van aansprakelijkheid 
In principe is aansprakelijkheid voor onvakkundige, on-
volledige of verkeerde informatie en alle daaruit ontsta-
ne schade uitgesloten.  
  

2.1.2 Voorschriften 
Onderstaande voorschriften in acht nemen 
• DIN 1052 Houten constructies 

• EN 1991 Effecten op dragende constructies 

• DIN EN 62305 Bliksembeveiligingsnorm 

• BGR 203 Dakwerkzaamheden 

• DIN EN 12975 Thermische zonne-energiesystemen en 
componenten (wordt waarschijnlijk in 2016 vervangen 
door de DIN EN ISO 9806 Solarenergie - Thermische 
zonnecollectoren) 

• DIN EN 1044 Hardsoldeersoorten 
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2.2 Bescherming tegen beschadigingen 
Transport van de collectoren 
De collectoraansluitingen mogen niet belast worden. 
Voor een transport van de collectoren volgens de voor-
schriften de Solvis collector-montagehandgreep gebrui-
ken. Het bij de montagehandgreep meegeleverde infor-
matieblad in acht nemen. 
  

Opslag van collectoren 
Bij de tussentijdse opslag moet de geleverde collector 
tegen de inwerking vocht worden beschermd, aangezien 
karton onvoldoende bescherming biedt wanneer het 
regent. De collectoren mogen uitsluitend onder dak wor-
den opgeslagen. 
  

 
ATTENTIE 
De onderstaande aanwijzingen gelden voor 
zowel de SolvisFera met glasplaat als zonder 
glasplaat 
De SolvisFera mag als volgt 14 dagen in de open 
lucht worden opgeslagen: 

  

90°

1

2 3

4

 
Afb. 1: Opslag van de SolvisFera in de open lucht 

1 Rechtop staand, tegen omvallen beveiligd. 
2 Met stevig, scheurbestendig afdekzeil als bescherming tegen de regen. 
3 Met afstandhouders voor de ventilatie achter het afdekzeil. Het afdekzeil mag niet op de collectoren liggen! 
4 Het afdekzeil goed vastsjorren tegen de wind. 
 

  

 
Bij montage met een kraan als eerste stap de 
glasplaten van de zonnecollectoren plaatsen. 

  
De omgang met glasplaten 
• Glasplaten mogen niet op scherpe randen worden 

gelegd 

• Glasplaten mogen niet puntsgewijs worden belast 

• Bij voorkeur glaszuigers gebruiken. 

• Schone (katoenen) handschoenen gebruiken 
  

Glasplaten van de zonnecollectoren opslaan 
Glasplaten van de zonnecollectoren eveneens schoon 
opslaan. De glasplaten nooit gedurende een langere 
periode dicht op elkaar leggen. Door de ontbrekende 
luchtcirculatie kunnen de glasplaten worden aangetast. 
  

De afzonderlijke aanwijzingen voor het behande-
len en de montage van het anti-reflectie glas moe-
ten absoluut worden opgevolgd, zie informa-
tieblad (E12) (wordt met het anti-reflectie glas 
meegeleverd). 
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ATTENTIE 
Corrosiegevaar 
• Het zonne-energiesysteem niet op koperen 

daken of onder onderdelen van koper monte-
ren. 

 
ATTENTIE 
Bij het vullen van het zonnecircuit op het vol-
gende letten 
• Zonnecircuit en collector(en) mogen alleen met 

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

• Andere warmtemedia zijn in dit systeem niet 
toegestaan en kunnen tot beschadiging van de 
zonnecircuit-componenten leiden. 

 
ATTENTIE 
Gevaar voor aanslag 
• Indien de collector al een keer met zonnesys-

teemvloeistof gevuld was mag hij niet meer in 
lege toestand aan de zon worden blootgesteld! 

  

2.3 Bescherming tegen overspan-
ning 

Bliksembeveiliging 
Controleren of er conform de bouwvoorschriften blik-
sembeveiligingsvoorzieningen moeten worden aange-
bracht. Bovendien kan door de adviseur of de verzeke-
ringsfirma een bliksembeveiliging worden voorgeschre-
ven. Met deze feiten dient uiteraard rekening gehouden 
te worden. 
  

 
ATTENTIE 
Bij bliksembeveiligingsvoorzieningen in acht 
nemen 
• De uitvoering en de installatie van bliksembe-

veiligingsvoorzieningen mag uitsluitend door 
dienovereenkomstig geschoolde vakmensen en 
conform de erkende technische regels worden 
uitgevoerd. 

• De algemene grondbeginselen van de bliksem-
beveiligingsnorm DIN EN 62305 moeten in 
acht worden genomen. 

  
Externe bliksembeveiliging 
De uitwendige bliksembeveiliging bestaat uit bliksemop-
vangers, bliksemafleiders en aardingsinstallatie. 

Indien reeds een bliksembeveiligingsvoorziening be-
schikbaar is, controleert de vakkundige planner of en 
hoe (scheidingsafstand) het geplande zonne-
energiesysteem binnen de bliksemopvangers kan wor-
den gepositioneerd. 
  
Dit geldt in het bijzonder ook: 

• indien een uitwendige bliksembeveiligingsvoorziening  
wordt vereist 

• indien bij vrij opgestelde zonne-energiesystemen op 
openbare bouwwerken een extra bliksembeveiliging 
noodzakelijk is (bijv. indien het bouwwerk duidelijk ho-
ger wordt) 

  
Interne bliksembeveiliging 
De interne bliksembeveiliging omvat de potentiaalveref-
fening en de overspanningsbeveiliging van elektrische 
apparaten. 

Er moet altijd een verbinding tussen de potentiaalveref-
fening van het huis en het ringleidingwerk van het zon-
nesysteem (aanvoer en retour) met de vereiste minimale 
doorsnede van 6 mm² worden gemaakt! 
  

 
Ook wanneer een bliksembeveiliging aanwezig is, 
moet de dompelsensor door middel van een blik-
sembeveiligingscontactdoos (zo dicht mogelijk bij 
de sensor) tegen overspanning beveiligd worden.

  

ATTENTIE 
Bij de bliksembeveiliging a.u.b. er op letten dat 
ook een, volgens de normen en voorschriften 
geïnstalleerde, bliksembeveiliging in geval van 
een blikseminslag geen absolute garantie tegen 
beschadigingen biedt! 

  

2.4 Afmetingen 
De afstand tussen de collectoren moet voor de montage 
van de collectorkoppelingen absoluut worden aange-
houden. Er wordt aan de collectorvoet gemeten. 
  

1

2 3

 
Afb. 2: De tussenafstand voor collectoren boven elkaar en 
naast elkaar wordt aan de collectorvoet gemeten 

1 Kopmaat (lengte en breedte bovenkant) 
2 Tussenafstand (horizontaal en verticaal onderkant) 
3 Voetmaat (lengte en breedte onderkant) 
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Afmetingen van en afstand tussen de collectoren 

Omschrijving F-552 F-652 F802 

Afstand naast elkaar 25 – 30 

Afstand boven elkaar 180 

Lengte (kopmaat) 3793 4735 5677 

Breedte (kopmaat) 1480 

Lengte (voetmaat ) 3780 4722 5664 

Breedte (voetmaat) 1467 
Alle maten in mm 

  

2.5 Opbouw en richten 
Het optimale rendement van een zonne-energiesysteem 
is alleen gegeven wanneer deze nauwkeurig op het zui-
den is gericht. De geadviseerde hellingshoek α van de 
collector ten opzichte van het horizontale vlak ligt afhan-
kelijk van de montagevariant tussen: 

• op het dak 20º tot 60º 

• op het platte dak 30º tot 60º 

• muur 45º tot 90º. Vanaf 60º met extra afdekking ter 
plaatse. Vanaf 75º slechts 3 m boven de grond. 

  

ATTENTIE 
Een hellingshoek van minder 20º vermijden 
Anders kan het rendement van het zonne-
energiesysteem verminderen of kan door het 
ontstaan van condens in de collector schade 
ontstaan. 
• De hellingshoek van de collector altijd groter 

dan 20º instellen. 

• Bij een hellingshoek van α < 20° moet reke-
ning met het ontstaan van condens worden ge-
houden. 
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2.6 Schaduwwerking bij montage op het platte dak of aan de muur 
Schaduwwerking 
Schaduw op het collectoroppervlak vermindert het ren-
dement van het zonne-energiesysteem en moet waar 
mogelijk worden vermeden. 

De schaduwwerking kan worden veroorzaakt door hoge 
gebouwen, schoorstenen, dakkapellen, hoge bomen enz. 

Bij de montage op het platte dak moeten bovendien 
voldoende grote tussenruimten worden aangehouden 
om een eigen schaduw door achter elkaar geplaatste 
collectoren te vermijden.  
  
Aan de hand van de afbeeldingen en de tabel kunnen de 
schaduwgerelateerde afstanden tussen de collector-
steunen voor platte daken worden bepaald. 

• Op afb. 3 staat de breedtegraad van de eigen loca-
tie vermeld. 

• Afhankelijk van de breedtegraad en de hellingshoek 
geeft de tabel aan, welke tussenafstanden moeten 
worden aangehouden. 
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55°

CZ

 
Afb. 3: Breedtegraden in Europa 

  

De afstand tussen de collectoren is afhankelijk van de breedtegraad 

Montage op het platte dak Montage aan de muur 

De afstand tussen de collectoren in [m] voor hellingshoek 
De afstand tussen de collectoren in [m] voor 

hellingshoek 

 30º 45º 60º 45º 60º 

Breedte-
graad 

Maat a Maat b Maat a Maat b Maat a Maat b Maat c Maat d Maat c Maat d 

55 3,64 6,20 5,14 7,24 6,30 7,78 1,71 3,80 1,21 3,77 

54 3,34 5,90 4,72 6,81 5,78 7,26 1,78 3,87 1,26 3,82 

52 2,86 5,42 4,05 6,14 4,96 6,44 1,93 4,02 1,36 3,93 

50 2,5 5,06 3,53 5,63 4,33 5,81 2,10 4,19 1,48 4,05 

48 2,21 4,78 3,13 5,22 3,83 5,31 2,30 4,39 1,62 4,19 

46 1,98 4,54 2,80 4,89 3,43 4,91 2,53 4,62 1,79 4,35 

44 1,79 4,35 2,53 4,62 3,09 4,57 2,80 4,89 1,98 4,54 

42 1,62 4,19 2,30 4,39 2,81 4,29 3,13 5,22 2,21 4,78 

40 1,48 4,05 2,10 4,19 2,57 4,05 3,53 5,63 2,50 5,06 

38 1,36 3,93 1,93 4,02 2,36 3,84 4,05 6,14 2,86 5,42 

36 1,26 3,82 1,78 3,87 2,18 3,66 4,72 6,81 3,34 5,90 
  

dc



b
a



 
Afb. 4: Schaduwgerelateerde afstanden en hoeken 
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3 Hydraulische varianten 
De SolvisFera is verkrijgbaar in drie hydraulische varian-
ten, die qua schakeling en doorsnede van de absorber-
buizen verschillen. Daardoor kan per systeem een opti-
maal rendement worden gerealiseerd. De volgende vari-
anten zijn verkrijgbaar: 

• SolvisFera Integral (I) 
– apertuuroppervlak  tot 12,9 m²  
– kan alleen horizontaal gemonteerd worden  
– 180º draaibaar (aansluitingen rechts of links)  
– voor systemen met geïntegreerde warmtewisselaar 
voor zonnecollectoren 

• SolvisFera Standard (S) 
– apertuuroppervlak van meer 12,9 m²  
– kan alleen horizontaal gemonteerd worden  
– 180º draaibaar (aansluitingen rechts of links)  
– voor systemen zonder geïntegreerde warmtewisse-
laar voor zonnecollectoren 

• SolvisFera Diagonal (D) 
– apertuuroppervlak van meer 12,9 m²  
– kan alleen horizontaal gemonteerd worden  
– geschikt voor lange, loodrechte rijen  
– twee uitvoeringen: „LR“ en „RL“  
– voor systemen zonder geïntegreerde warmtewisse-
laar voor zonnecollectoren . 

  

Bij de bestelling van de Diagonal-collectoren dient het 
aantal van de varianten RL resp. LR te worden bepaald. 
Zij kunnen op de bouwplaats niet meer worden gewij-
zigd! 
  

 
Let er a.u.b. op dat onze Integral-collectoren zijn 
afgestemd op de bijbehorende voorraadvaten met 
gepatenteerde gelaagde laadsystemen. Deze 
kunnen niet op een andere manier worden ge-
bruikt. 

  
De positie van de extra te bestellen dompelsensor kan 
bij alle hydraulische varianten ter plaatse worden vastge-
legd. 
  

ATTENTIE 
Uitzettingen in lengterichting door warmteont-
wikkeling 
Lekkages door optredende spanningen mogelijk. 
• Uitsluitend flexibele aansluitleidingen in het 

collectorveld monteren. 

• Advies: De aangeboden aansluitsets gebruiken.
  

 

F-xx2-I

F-xx2-S

F-xx2-D-LR

F-xx2-D-RL

 
Afb. 5: Overzicht van de collectorvarianten SolvisFera 

  
Noodzakelijke leidingdiameter 

Leidingdiameter* bij Uitvoering 
Low-Flow-werking High-Flow-werking 

Geldig voor enkelvoudige leidinglengen 
tot 25 m en apertuuroppervlakken tot* 

SolvisFera Integral DN 8 (10 x 0,75) – 12 m² 

SolvisFera Standard DN 16 (18 x 1) DN 25 (28 x 1,5) 20 m² 

SolvisFera Diagonal DN 25 (28 x 1,5) DN 40 (42 x 1,5) 40 m² 
*Leidingdiameters gelden uitsluitend voor de aangegeven leidinglengten en apertuuroppervlakken. Bij de afdeling Technische ver-
koop kunnen de leidingdiameters voor andere installatieomstandigheden worden opgevraagd. 
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3.1 SolvisFera Integral    
Benodigde onderdelen voor één collector 
• 1x collector (F-552-I, F-652-I of F-802-I, incl. haakse 

aansluiting) alsmede de bij de montagevariant beho-
rende montageset 

• 1x dompelsensor SEN-T-180-PT 

• 1x bliksembeveiligingscontactdoos BD 

• 1x set flexibele aansluitleidingen, bijv. ASS-RO-10-FX 
  

3

1

2 SR SV
 

Afb. 6: SolvisFera Integral 

1 flexibele haakse aansluiting 
2 SEN-T-180-PT + BLS-SEN 
3 set flexibele aansluitleidingen, bijv. ASS-RO-10-FX 
SR Zonnecircuitretour 
SV Zonnecircuitaanvoer 
 

  
 
Benodigde onderdelen voor twee collectoren naast 
elkaar 
• 2x collector (F-552-I, F-652-I of F-802-I, incl. haakse 

aansluitingen) alsmede de bij de montagevariant be-
horende montagesets 

• 1x dompelsensor SEN-T-180-PT 

• 1x bliksembeveiligingscontactdoos BD 

• 1x parallelschakelingsset VB-F-I-P-N 

• 1x set flexibele aansluitleidingen, bijv. ASS-RO-10-FX 
  

4
3

2

1

2
SRSV

 
Afb. 7: SolvisFera Integral, parallelschakeling (naast elkaar) 

1 flexibele haakse aansluiting 
2 SEN-T-180-PT + BLS-SEN (naar keuze rechts/links) 
3 VB-F-I-P-N 
4 set flexibele aansluitleidingen, bijv. ASS-RO-10-FX 
SR Zonnecircuitretour 
SV Zonnecircuitaanvoer 
 

  
 
Benodigde onderdelen voor twee collectoren boven 
elkaar 
• 2x collector (F-552-I, F-652-I of F-802-I, incl. haakse 

aansluitingen) alsmede de bij de montagevariant be-
horende montagesets 

• 1x dompelsensor SEN-T-180-PT 

• 1x bliksembeveiligingscontactdoos BD 

• 1x parallelschakelingsset VB-F-I-P-N 

• 1x set flexibele aansluitleidingen, bijv. ASS-RO-10-FX 
  

1

2

4

3
SR

SV

 
Afb. 8: SolvisFera Integral, parallelschakeling (boven elkaar) 

1 flexibele haakse aansluiting 
2 SEN-T-180-PT + BLS-SEN (op de bovenste collector) 
3 set flexibele aansluitleidingen, bijv. ASS-RO-10-FX 
4 VB-F-I-P-UE 
SR Zonnecircuitretour 
SV Zonnecircuitaanvoer 
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3.2 SolvisFera Standard    
Benodigde onderdelen voor serieschakeling 
Toegestaan bij een specifieke flow van 12 - 15 l/m²h 
(LowFlow-werking)): 

6 st. F-552-S, 5 st. F-652-S, 4 st. F-802-S. 
  

• 4x collector (F-552-S, F-652-S of F-802-S) alsmede de 
bij de montagevariant behorende montagesets 

• 1x dompelsensor SEN-T-180-PT 

• 1x bliksembeveiligingscontactdoos BD 

• 2x collectorkoppeling VB-F-S/D-UE 

• 2x collectorkoppeling VB-F-S/D-N-E 

• 1x set flexibele aansluitleidingen, bijv. ASS-RO-18-FX 
  
Optie: 

• 1x set reductieringen, bijv. VB-SMR-18/15 
  

3

SR SV

4

1

2

 
Afb. 9: SolvisFera Standard, serieschakeling 

1 SEN-T-180-PT + BLS-SEN  
2 VB-F-S/D-N-E 
3 ASS-RO-18-FX 
4 VB-F-S/D-UE 
SR Zonnecircuitretour 
SV Zonnecircuitaanvoer 
 

  
 
Benodigde onderdelen voor parallelschakeling 
• 4x collector (F-552-S, F-652-S of F-802-S) alsmede de 

bij de montagevariant behorende montagesets 

• 1x dompelsensor SEN-T-180-PT 

• 1x bliksembeveiligingscontactdoos BD 

• 2x collectorkoppeling VB-F-S/D-UE 

• 2x parallelschakeling VB-F-S/D-P 

• 2x collectorkoppeling VB-F-S/D-N-E 
  
Optie: 

• 1x set reductieringen, bijv. VB-SMR-18/15 
  
Optie voor montage in het dak: 

• 1x set flexibele aansluitleidingen, bijv. ASS-RO-18-FX 
  

4

2
3

3

11

SR

SV

 
Afb. 10: SolvisFera Standard, parallelschakeling 

1 SEN-T-180-PT + BLS-SEN (naar keuze rechts/links) 
2 VB-F-S/D-N-E 
3 VB-F-S/D-P 
4 VB-F-S/D-UE 
SR Zonnecircuitretour 
SV Zonnecircuitaanvoer 
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3.3 SolvisFera Diagonal    
Benodigde onderdelen voor serieschakeling 
Toegestaan bij een specifieke flow van 12 - 15 l/m²h 
(LowFlow-werking)): 

  

9 st. F-552-D, 8 st. F-652-D, 7 st. F-802-D. 
  

• 4x collector (F-552-D, F-652-D of F-802-D) alsmede de 
bij de montagevariant behorende montagesets 

• 1x dompelsensor SEN-T-180-PT 

• 1x bliksembeveiligingscontactdoos BD 

• 2x collectorkoppeling VB-F-S/D-N-E 

• 2x collectorkoppeling VB-F-S/D-N 

• 1x set flexibele aansluitleidingen, bijv. ASS-RO-18-FX 

F-xx2-D-LR
2

F-xx2-D-RL

34 41
SR SV

 
Afb. 11: SolvisFera Diagonal, serieschakeling (naast elkaar) 

1 SEN-T-180-PT + BLS-SEN 
2 VB-F-S/D-N-E 
3 VB-F-S/D-N 
4 Set aansluitleidingen, bijv. ASS-RO-18-FX 
SR Zonnecircuitretour 
SV Zonnecircuitaanvoer 
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4 Montage op het dak 
4.1 Leveringsomvang 

1

3

2

 
Afb. 12: Set rails voor montage op het dak (collector en opbouw-dakbeugels worden niet meegeleverd) 

1 Klemrail 3 Klem collectorrand 
2 Inbusbout M8 x 15   
 

  
Gereedschapslijst 
• inbussleutel mt. 6, tot min. 10 cm verlengd 

• ratel met verlengstuk, dopsleutel 17 mm 

• moersleutel: SW 12, 13, 14, 15, 17 (2x), 27 

• bahco, waterpomptang 

• potlood, viltstift of krijt  

• duimstok, rolmaat 10 m 

• spatlijn, waterpas 

• rubber hamer, hamer 

• kabelhaspel, veiligheidsbril 

• accuschroef-boormachine en/of boormachine 

• Torx-bit 25 en 40 alsmede inbus-bit mt. 6 

• gereedschapskist met dakhaak 

• zuignappen voor collectorpanelen 
  



4  Montage op het dak 

 

16 SolvisFera · Technische wijzigingen voorbehouden  09.16 · E 15-NL  SOLVIS

 

4.2 Statische eisen, voorwaarden en afmetingen 

4.2.1 Rand- en hoekgebieden 
In het randgebied van het dak ontstaan grotere statische 
belastingen. 
  

 
ATTENTIE 
Gevaar van overbelasting van de houders bin-
nen de randgebieden 
• In verband met de verhoogde statische belas-

ting mag het zonne-energiesysteem zonder 
speciaal getroffen maatregelen niet tot in de 
randgebieden steken (EN 1991). 

• Wanneer het zonne-energiesysteem tot in het 
randgebied  steekt, moeten ter plaatse ge-
schikte maatregelen voor de stabilisatie wor-
den getroffen. 

  
Het randgebied aan de zijkant (e) geldt voor de montage 
zonder schuine opstelling met een hellingshoek vanaf 
20°. 

Bij daken met een hellingshoek van minder dan 30° 
moet bovendien een randgebied aan de onderkant en 
bovenkant van het dak (e') in acht worden genomen. 
  
Randgebied aan de zijkant (e): 

e = b * 0,1
e = h * 0,2

 
  
Eventueel randgebied onder/boven (e’): 

e' = l  * 0,1
e' = h * 0,2

 
  

Vanuit de berekeningen moet steeds de laagste waarde 
als minimale maat voor het randgebied (e en eventueel 
e’) worden aangehouden. 
  

α

l
b

h

e
e

e'

e'

 
Afb. 13: Randgebieden van het dak 

α Dakhelling 
b Breedte van het gebouw 
h Hoogte van het gebouw 
l Lengte van het gebouw 
e Randgebied aan de zijkant 
e’ Randgebied onder/boven 
 

  

4.2.2 Statische uitvoering 

 
In geval van vragen staat de technische verkoop 
van Solvis graag met raad en daad ter beschik-
king. 
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4.3 Montage dakbeugels en rails 

2 5

1

67

4

14
6

7
*

14
8

0
*

*

15
0

0

10
0

0
 - 14

0
0

10
0

 - 2
5

0

3

25 - 30*

180*

30 Nm 100 - 250

 
Afb. 14: Montage van de dakbeugels en de klemrails. 
Het type dakbeugel is afhankelijk van de soort dakbedekking. De met de dakbeugels meegeleverde montagehandleiding in acht 
nemen! 
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1 Overstek boven, is gegeven  5 Opbouw-dakbeugel 
2 Afstand tot de rand tab. „Maximale afstand tussen de 

rails“, blz. 23 
6 Voetmaat tab. „Afmetingen collectoren en afstanden“, 

blz. 9 
3 Randklem 7 Afstand tussen de rails tab. „Max. afst. tussen de rails“, 

blz. 23 
4 Klemrail   
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4.4 Montage collector(en) 

17 Nm

50 - 4
00

50 - 4
00

 
Afb. 15: Bevestiging van een collector op de klemrails 
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5 Montage op het platte dak en aan de muur 
5.1 Leveringsomvang 

7

1

46

5

3

3
2

 
Afb. 16: Set rails voor montage op het dak van SolvisFera (collector en opbouw-dakbeugels worden niet meegeleverd) 

1 Collectorsteun voor op het platte dak 5 Klembeugel (incl. betonschroef en plug) 
2 Klem collectorrand (voor boven) 6 Moer M8 met borgvertanding 
3 Inbusbout M8 x 15 A2 7 Bout M8 x 40 A2 
4 Middenklem collector (voor onder)   
 

  
Gereedschapslijst 
• inbussleutel mt. 6, tot min. 10 cm verlengd 

• ratel met verlengstuk, dopsleutel 17 mm 

• moersleutel: SW 12, 15, 21, 27 

• bahco, waterpomptang, knijptang 

• potlood, viltstift of krijt  

• duimstok, rolmaat 10 m 

• spatlijn, waterpas 

• rubber hamer, hamer 

• kabelhaspel, veiligheidsbril 

• accuschroef-boormachine en/of boormachine 

• Torx-bit 25 en inbus-bit mt. 6 

• metaalboren 3 en 10 mm, diverse steen-/houtboren 

• gereedschapskist met dakhaak 

• zuignappen voor collectorpanelen 
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5.2 Statische eisen, voorwaarden en afmetingen 

5.2.1 Rand- en hoekgebieden 
In het randgebied van het dak ontstaan grotere statische 
belastingen. 
  

 
ATTENTIE 
De minimale afstand tot de rand in nemen 
• Op platte daken moet een minimale afstand tot 

alle geplaatste constructies van 1 m tot de dak-
rand worden aangehouden. 

  

h

l

b

e‘

e

e ≥ 1m

e‘ ≥ 1m

 
Afb. 17: Minimale afstanden naar de zijkant van het gebouw 

  

5.2.2 Statische uitvoering 

 
In geval van vragen staat de technische verkoop 
van Solvis graag met raad en daad ter beschik-
king. 
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5.3 Montage met gewichten 
Verdeling van de ballast 

25%

75%

α = 60°α = 45°

33,3%

66,6%

α = 30°

50%

50%

 
Afb. 18: Verdeling van de ballast bij een hellingshoek α = 30°/45°/60° 

  

 
ATTENTIE 
Gevaar door overbelasting van de constructie 
• Aangezien de complete installatie (zonnecollec-

toren + steunen + ballast) een aanzienlijke ge-
wichtsbelasting tot gevolg heeft, moet de stati-
ca van de dragende constructie absoluut vóór 
aanvang van de installatiewerkzaamheden ge-
controleerd worden. 

  
Ballast 
De ballast kan uit willekeurig materiaal bestaan. Bepa-
lend is dat zij gedurende de levenscyclus van de collec-
toren een permanente bescherming tegen windbelastin-
gen biedt. 
  

 
Voorbeeld van de verdeling van de ballast 

= 360 Kg

= 1080 Kg

+

+

+

+

+

+

= 1440 Kg

= 360 Kg

= 90 Kg

 
Afb. 19: Voorbeeld van de verdeling van de ballast 
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5.4 Opstelling 

b

a

b

a

 
Afb. 20: Tussenafstanden collectorsteunen voor platte daken 

a Afstand tussen de steunen  
b Collectoroverstek 
(a), (b) zie tab. „Aantal benodigde collectorsteunen voor 
platte daken en tussenafstanden“, blz. 23 
  
Aantal benodigde collectorsteunen voor platte daken 
en tussenafstanden 

SolvisFera Omschrijving 
F-552  F-652  F-802 

Aantal collectorsteunen voor 
platte daken  

3 4 5 

Afstand tussen de collector-
steunen (a) ± 100 [mm]  

1.240 1.170 1.120 

Collectoroverstek (b) [mm]  620 580 560 

 

Aantal collectorsteunen voor 
platte daken  

4 5 6 

Afstand tussen de collector-
steunen (a) ± 80 [mm]  

950 950 950 

Collectoroverstek (b) [mm]  475 475 475 

 

Aantal collectorsteunen voor 
platte daken  

5 6 7 

Afstand tussen de collector-
steunen (a) ± 50 [mm]  

740 780 800 

Collectoroverstek (b) [mm]  370 390 400 
 

  
Vastleggen van de plaatsingshoek 

Plaatsingshoek instellen  Plaatsingshoek (= 
hellingshoek) α [º]  C [mm]  

In te korten maat 
voor S [mm] 1) 

25   105  360  

30   278  360  

35   525  360  

40   89  - 

45   274  - 

50   486  - 

55   734  - 

60   1071  - 
1) Bij een plaatsingshoek van minder dan 40º moet de steunrail 
S met de aangegeven maat worden ingekort. 

  

α

s

c

1989

1673

 
Afb. 21: Collectorsteunen voor platte daken, afmetingen en 
plaatsingshoeken 

  

max. 200 max. 200max. 200

12
3

 
Afb. 22: Opbouw van de collectorsteunen voor platte daken 

1 2 3  
  

5.4.1 Vlakken met een kleine hellings-
hoek 

Vlakken met een kleine hellingshoek vormen ten aanzien 
van de collectorsteunen voor platte daken een speciaal 
geval. 
  

 
In geval van vragen staat de technische verkoop 
van Solvis graag met raad en daad ter beschik-
king. 

  
Indien de collectoren met behulp van collectorsteunen 
voor platte daken op vlakken met een kleine hellings-
hoek (hellingshoek van het dak ten opzichte van het 
horizontale vlak = γ) worden gemonteerd, is een plaat-
singshoek (= β) van de collectorsteunen voor platte da-
ken van maximaal 20º toegestaan. De totale hellings-
hoek van de collector α ten opzichte van het horizontale 
vlak mag niet groter zijn dan 60º. 
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Vastleggen van de plaatsingshoek - speciaal geval 

Plaatsingshoek instellen  
Plaatsingshoek β [º]  

C [mm]  
In te korten maat 

voor S [mm]1) 

10   168  690  

15   271  690  

20   464  690  
1) Bij een plaatsingshoek van minder dan 20º moet de steunrail 
S met de aangegeven maat worden ingekort. Na het inkorten 
een gat van 8 mm in de steunrail boren (dezelfde plaats als het 
oorspronkelijke boorgat). 

  

α = β + γ 
α > 20°  

γ

s

C α β

 
Afb. 23: Hoek ten opzichte van vlakken met een kleine hel-
lingshoek 

  

5.5 Montage aan de muur 
Montagevarianten 

Solvis-collectoren 

Hangend aan de muur 

tot een hoogte van 3 m 
α = 90º 

alle hoogtes 
75  > α > 45º 

max.
3 m

α = 90°

 

α

α

 
 

Bij montage aan de muur tot een hellingshoek van 74º 
worden de collectorsteunen voor platte daken op voorbe-
reide profielen geschroefd en rechtstreeks met behulp 
van pluggen bevestigd, indien de muur voldoende draag-
vermogen heeft. Daarvoor worden in het midden van de 
bodemrail gaten geboord.  

Bij geïsoleerde buitengevels moet op voldoende druk-
vastheid van de ondergrond worden gelet. Geschikte 
bevestigingsmiddelen zijn verkrijgbaar bij leveranciers 
van warmte-isolatiesystemen. 

De bevestigingsmiddelen (pluggen enz.) moeten aan de 
statische eisen en voorwaarden voldoen en geschikt zijn 
voor het type muur waarin zij geplaatst worden. 
  

Minimale belastbaarheid van de pluggen 
• 2 kN bij gebouwen met een hoogte tot 8 m 

• 3 kN bij gebouwen met een hoogte van 8 tot 20 m 
  

 
De reeds bestaande onderconstructie valt onder 
de verantwoordelijkheid van de constructeur en 
de uitvoerende bouwonderneming. 

  

2

3

1

4

100
100

< 45°< 75°

20 - 180

200

 
Afb. 24: Montage van de steunen tegen de muur 

α Hellingshoek 
1 Bodemrail 
2 Steunrail 
3 Steunrail 
4 Qua constructie en statica door de opdrachtgever te ver-

zorgen verbinding  
  
De collector waar mogelijk in een hoek ten opzichte van 
de muur monteren. Daarbij de in de montagehandleiding 
vermelde steunen gebruiken. 

Bij hoeken van meer dan 60º (bijv. montage loodrecht 
tegen de muur) moeten de collectoren ter plaatse van 
een afdekplaat worden voorzien. Bij zware regen kan 
anders water door de ventilatieopeningen binnendrin-
gen. Bovendien moet het plaatmateriaal tegen weersin-
vloeden zijn beschermd.  

Wanneer de afdekking door het dak voldoende is, mag 
de afdekplaat vervallen. 
  

75°- 60°

3

1

2

 
Afb. 25: Collector met afdekplaat 

1 Afdekplaat (ter plaatse) 
2 Collector 
3 Collectorsteunen voor platte daken 
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5.6 Montage van de collectorsteunen voor platte daken 

5.6.1 Montage op stalen draagbalken 

 
Afb. 26: Montage van de collectorsteunen voor platte daken op stalen draagbalken 

  

5.6.2 Montage op betonsteen 

Ø12

 
Afb. 27: Montage van de collectorsteunen voor platte daken op betonsteen 
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5.6.3 Montage op set voor trapeziumplaten 

1/3

2/3

Ø 5,2

m
ax

 3
0

Ø 5

Ø 5

m
ax

 3
0

 
Afb. 28: Montage van de collectorsteunen voor platte daken op trapeziumplaat, met set voor trapeziumplaten 

  

 
ATTENTIE 
Tijdens het boren rekening houden met de dak-
bedekking 
Vochtschade in de constructie mogelijk. 
• Voorzichtig boren 

• Een bescherming op de dakbedekking leggen. 
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5.7 Montage collector(en) 

1

2

 
Afb. 29: Bevestiging van een collector op de collectorsteunen voor platte daken 
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6 Paneelmontage 

 
De afzonderlijke aanwijzingen voor het behande-
len en de montage van het anti-reflectie glas moe-
ten absoluut worden opgevolgd, zie informa-
tieblad (E12) (wordt met het anti-reflectie glas 
meegeleverd). 

  

 
Bij montage met een kraan als eerste stap de 
glasplaten van de zonnecollectoren plaatsen. 

  

Klemprofielen en afdekkarton verwijderen 

1. De schroeven van de klemprofielen verwijderen. 

2. De klemprofielen op de collectorranden met behulp 
van een moersleutel of vergelijkbaar gereedschap 
losmaken en verwijderen. 

3. Het afdekkarton verwijderen. 
  

 
Afb. 30: Klemprofielen en afdekkarton verwijderen 

  

 
Bij veel wind de klemprofielen segmentsgewijs 
verwijderen, aangezien het losliggende karton 
anders gemakkelijk weg kan waaien. 

  

De glaspanelen plaatsen 

1. Het glaspaneel eerst onder in het aluminium profiel 
plaatsen (glashouders). 

2. Het glaspaneel langzaam op het profiel laten zakken. 
Controleer of het glaspaneel goed op zijn plek zit. 

  

 
Afb. 31: De glaspanelen plaatsen 

1 Glaspaneel 
2 Aluminium profiel onder 
  

De klemprofielen monteren 

1. Beginnend aan de kopse kant, de klemprofielen 
achtereenvolgens rondom plaatsen (1e, 2e, etc.). 

2. De profielen uitlijnen. 

Pas wanneer alle klemprofielen zijn uitgelijnd mogen 
deze worden vastgeschroefd! 

3. De klemprofielen met behulp van de Torx-schroeven 
bevestigen. 

  

 
Afb. 32: De klemprofielen aanbrengen, uitlijnen, vastschroeven 

  

ATTENTIE 
De schroeven kunnen doordraaien 
Daardoor kan niet worden gegarandeerd dat de 
glaspanelen goed vast zitten. 
• Het maximale aanhaalmoment van 3 Nm aan-

houden! 

• Wanneer gebruik wordt gemaakt van een ac-
cuschroef-boormachine, met de stand van het 
laagste aanhaalmoment beginnen. 

  

Schroefbanden gebruiken 

1. De schroef plaatsen. 

2. De band over de schroefkop trekken. 

3. De schroef voorzichtig tot aan het einde indraaien. 

4. De accuschroef-boormachine opnemen en de band 
van de bit trekken. 
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Afb. 33: De schroef plaatsen, de band lostrekken 

  

 
Afb. 34: De schroef indraaien (de band niet mee vastdraaien). 

  

De afdeklijsten van de dwarsdrager monteren 

1. De afdeklijsten van de dwarsdrager plaatsen en 
vastschroeven. 

  

 
Afb. 35: De afdeklijsten van de dwarsdrager monteren 
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7 Hydraulische aansluiting 
7.1 Integral-collector F-552-I, F652-I en F-802-I 

7.1.1 Een afzonderlijke Integral-
collector 

3

1

2 SR SV
 

Afb. 36: SolvisFera Integral 

1 flexibele haakse aansluiting 
2 SEN-T-180-PT + BLS-SEN 
3 set flexibele aansluitleidingen, bijv. ASS-RO-10-FX 
SR Zonnecircuitretour 
SV Zonnecircuitaanvoer 
 

  

 
ATTENTIE 
Bij de montage in acht nemen 
• De transportbeveiligingen op de collectoraan-

sluitingen voor het aansluiten verwijderen! 

• De knelkoppelingen kunnen doordraaien. 
Daarom niet meer dan één omwenteling bij het 
vastdraaien! 

• De geribbelde buizen raken beschadigd wan-
neer deze getordeerd worden. Daarom moeten 
tijdens het vastdraaien de flexibele aansluitin-
gen op het sleutelvlak worden tegengehouden. 

  

De collector op het zonnecircuit aansluiten 

1. De transportbeveiliging verwijderen. 
  

 
Afb. 37: Aansluiting buitenkant: zonnecircuitaanvoer 

1 Transportbeveiliging (moet worden verwijderd) 
2 Zonnecircuitretour 
3 Zonnecircuitaanvoer 
  
2. De onderste aansluitingen op de collector bijv. met 

flexibele aansluitleidingen (bijv. de set aansluitlei-
dingen ASS-RO-10-FX)  en met behulp van knelkop-
pelingen verbinden.  

3. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

4. De flexibele leidingen van de zonnecircuit-aanvoer/-
retour op het zonnecircuit aansluiten (bijv. met be-
hulp van de Solvis-snelmontageleiding). 

  

 
Afb. 38: Flexibele aansluiting met isolatie 

  
5. Aansluitend alle leidingen van het zonnesysteem 

zodanig isoleren, dat ze overeenkomstig  bestand zijn 
tegen hoge temperat. (deze stap vervalt wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van Solvis-snelmontageleiding).  

  

De haakse aansluitingen plaatsen 

1. Op de vrije aansluitingen van de collector een haakse 
aansluiting plaatsen.  

2. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

  

 
Afb. 39: De haakse aansluitingen gemonteerd 

  
3. De haakse aansluitingen met de kap isoleren. Daar-

bij de kant met de smallere lip (1) naar beneden 
houden. 
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Afb. 40: De afdekkap plaatsen 

  

 
De Solvis Integral-collectoren zijn in combinatie 
met de Solvis-Low-Flow-techniek zelfontluchtend. 
Daarom kunnen de ontluchters op het bovenste 
punt van de leiding van het zonnesysteem ach-
terwege blijven. 

  
Overige werkzaamheden 

 
Voor de verdere montage een drukproef uitvoe-
ren, zie hfst. „Inbedrijfstelling van het zonne-
circuit“, montagehandleiding van het Solvis-Max-
systeem. 

  
Aansluitend de dompelsensor monteren, zie hfst. 
„Sensormontage“, blz. 45. 
  

7.1.2 Twee Integral-collectoren naast 
elkaar (uitsluitend F-552-I, F-652-
I) 

4
3

2

1

2
SRSV

 
Afb. 41: SolvisFera Integral, parallelschakeling (naast elkaar) 

1 flexibele haakse aansluiting 
2 SEN-T-180-PT + BLS-SEN (naar keuze rechts/links) 
3 VB-F-I-P-N 
4 set flexibele aansluitleidingen, bijv. ASS-RO-10-FX 
SR Zonnecircuitretour 
SV Zonnecircuitaanvoer 
 

  

ATTENTIE 
Bij de montage in acht nemen 
• De transportbeveiligingen op de collectoraan-

sluitingen voor het aansluiten verwijderen! 

• De knelkoppelingen kunnen doordraaien. 
Daarom niet meer dan één omwenteling bij het 
vastdraaien! 

• De geribbelde buizen raken beschadigd wan-
neer deze getordeerd worden. Daarom moeten 
tijdens het vastdraaien de flexibele aansluitin-
gen op het sleutelvlak worden tegengehouden. 

  

De collector op het zonnecircuit aansluiten 

1. De transportbeveiliging verwijderen. 
  

 
Afb. 42: Aansluiting buitenkant: zonnecircuitaanvoer 

1 Transportbeveiliging (moet worden verwijderd) 
2 Zonnecircuitretour 
3 Zonnecircuitaanvoer 
  
2. De zonnecircuitretour en de zonnecircuitaanvoer 

worden met behulp van passende parallelschroef-
koppelingen verbonden.  

3. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 
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4. Op dezelfde manier met de aansluitingen voor de 
zonnecircuitretour te werk gaan, waardoor de aan-
sluitingen altijd recht verbonden zijn. 

5. De aansluitingen isoleren. 
  

 
  

 
  

 
  

 
Afb. 43: Parallelschroefkoppeling verbinden 

6. Met behulp van flexibele aansluitleidingen (bijv. de 
set aansluitleidingen ASS-RO-10-FX) de zonnecir-
cuitaanvoer en -retour op de parallelschroefkoppe-
ling aansluiten. 

7. De flexibele leidingen van de zonnecircuit-aanvoer/-
retour op het zonnecircuit aansluiten (bijv. met be-
hulp van de Solvis-snelmontageleiding). 

8. Aansluitend alle leidingen van het zonnesysteem 
zodanig isoleren, dat ze overeenkomstig  bestand zijn 
tegen hoge temperat. (deze stap vervalt wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van Solvis-snelmontageleiding).  

  

De haakse aansluitingen plaatsen 

1. Plaats haakse aansluitingen op de vrije aansluitingen 
van de collectoren.  

2. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

  

 
Afb. 44: De haakse aansluitingen gemonteerd 

  
3. De haakse aansluitingen met de kap isoleren. Daar-

bij de kant met de smallere lip (1) naar beneden 
houden. 

  

 
Afb. 45: De afdekkap plaatsen 

  

 
De Solvis Integral-collectoren zijn in combinatie 
met de Solvis-Low-Flow-techniek zelfontluchtend. 
Daarom kunnen de ontluchters op het bovenste 
punt van de leiding van het zonnesysteem ach-
terwege blijven. 

  
Overige werkzaamheden 

Voor de verdere montage een drukproef uitvoe-
ren, zie hfst. „Inbedrijfstelling van het zonne-
circuit“, montagehandleiding van het Solvis-Max-
systeem. 

  
Aansluitend de dompelsensor monteren, zie hfst. 
„Sensormontage“, blz. 45. 
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7.1.3 Twee Integral-collectoren boven 
elkaar (uitsluitend F-552-I, F-652-
I) 

1

2

4

3
SR

SV

 
Afb. 46: SolvisFera Integral, parallelschakeling (boven elkaar) 

1 flexibele haakse aansluiting 
2 SEN-T-180-PT + BLS-SEN (op de bovenste collector) 
3 set flexibele aansluitleidingen, bijv. ASS-RO-10-FX 
4 VB-F-I-P-UE 
SR Zonnecircuitretour 
SV Zonnecircuitaanvoer 
 

  

 
ATTENTIE 
Bij de montage in acht nemen 
• De transportbeveiligingen op de collectoraan-

sluitingen voor het aansluiten verwijderen! 

• De knelkoppelingen kunnen doordraaien. 
Daarom niet meer dan één omwenteling bij het 
vastdraaien! 

• De geribbelde buizen raken beschadigd wan-
neer deze getordeerd worden. Daarom moeten 
tijdens het vastdraaien de flexibele aansluitin-
gen op het sleutelvlak worden tegengehouden. 

  

De collector op het zonnecircuit aansluiten 

1. De transportbeveiliging verwijderen. 
  

 
Afb. 47: Aansluiting buitenkant: zonnecircuitaanvoer 

1 Transportbeveiliging (moet worden verwijderd) 
2 Zonnecircuitretour 
3 Zonnecircuitaanvoer 
  

2. De aansluitingen tussen de collectoren kruislings 
met de parallelkoppeling van de geribbelde buis ver-
binden. 

3. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

  

 
Afb. 48: Kruislings geïnstalleerde parallelschroefkoppeling 

  
4. Met een flexibele aansluitleiding (bijv. de set aan-

sluitleidingen ASS-RO-10-FX) de zonnecircuitaanvoer 
(SV) aansluiten (loopt van de buitenste aansluiting 
naar de bovenste collector). Op de andere leiding de 
zonnecircuitretour flexibel aansluiten. 

5. De flexibele leidingen van de zonnecircuit-aanvoer/-
retour op het zonnecircuit aansluiten (bijv. met be-
hulp van de Solvis-snelmontageleiding). 

6. Aansluitend alle leidingen van het zonnesysteem 
zodanig isoleren, dat ze overeenkomstig  bestand zijn 
tegen hoge temperat. (deze stap vervalt wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van Solvis-snelmontageleiding).  

  

De haakse aansluitingen plaatsen 

1. Plaats haakse aansluitingen op de vrije aansluitingen 
van de collectoren.  

2. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

  

 
Afb. 49: De haakse aansluitingen gemonteerd 

  
3. De haakse aansluitingen met de kap isoleren. Daar-

bij de kant met de smallere lip (1) naar beneden 
houden. 
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Afb. 50: De afdekkap plaatsen 

  

 
De Solvis Integral-collectoren zijn in combinatie 
met de Solvis-Low-Flow-techniek zelfontluchtend. 
Daarom kunnen de ontluchters op het bovenste 
punt van de leiding van het zonnesysteem ach-
terwege blijven. 

  
Overige werkzaamheden 

Voor de verdere montage een drukproef uitvoe-
ren, zie hfst. „Inbedrijfstelling van het zonne-
circuit“, montagehandleiding van het Solvis-Max-
systeem. 

  
Aansluitend de dompelsensor monteren, zie hfst. 
„Sensormontage“, blz. 45. 
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7.2 Standaardcollector F-552-S, F652-S en F-802-S 

7.2.1 Een afzonderlijke Standard-collector 

3

1
2

SR

SV

 
Afb. 51: SolvisFera Standard 

1 VB-F-S/D-N-E 
2 SEN-T-180-PT + BLS-SEN 
3 VB-F-S/D-N 
SR Zonnecircuitretour 
SV Zonnecircuitaanvoer 
 

  

 
ATTENTIE 
Bij de montage in acht nemen 
• De transportbeveiligingen op de collectoraan-

sluitingen voor het aansluiten verwijderen! 

• De knelkoppelingen kunnen doordraaien. 
Daarom niet meer dan één omwenteling bij het 
vastdraaien! 

• De geribbelde buizen raken beschadigd wan-
neer deze getordeerd worden. Daarom moeten 
tijdens het vastdraaien de flexibele aansluitin-
gen op het sleutelvlak worden tegengehouden. 

  

Collectoren op het zonnecircuit aansluiten 

1. De bovenste aansluiting op de collector voorzien van 
steunhulzen en door middel van knelkoppelingen 
met een flexibele aansluiting met SFE-kraan (bijv. 
collectorkoppeling VB-F-S/D-N-E) verbinden. 

2. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

3. De onderste aansluiting met de collectorkoppeling 
VB-F-S/D-N verbinden (zoals in stap 1 is beschreven. 

  

 
Afb. 52: Onderste aansluiting: Zonnecircuitretour 

4. De flexibele leidingen van de zonnecircuit-aanvoer/-
retour op het zonnecircuit aansluiten (bijv. met be-
hulp van de Solvis-snelmontageleiding). 

5. Aansluitend alle leidingen van het zonnesysteem 
zodanig isoleren, dat ze overeenkomstig  bestand zijn 
tegen hoge temperat. (deze stap vervalt wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van Solvis-snelmontageleiding).  

  
Overige werkzaamheden 

Voor de verdere montage een drukproef uitvoe-
ren, zie hfst. „Inbedrijfstelling“, montagehand-
leiding zonnewarmte-overdrachtsgroep (P39 tot 
P42). 

  
Aansluitend de collectorsensor monteren, zie hfst. 
„Sensormontage“, blz. 45. 
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7.2.2 Twee Standard-collectoren boven 
elkaar (serieschakeling) 

1

4

2

3

SR

SV

 
Afb. 53: SolvisFera Standard serieschakeling (boven elkaar) 

1 VB-F-S/D-N-E 
2 SEN-T-180-PT + BLS-SEN (op de bovenste collector) 
3 Collectorkoppeling, bijv. VB-F-S/D-UE 
4 VB-F-S/D-N 
SR Zonnecircuitretour 
SV Zonnecircuitaanvoer 
  

 
ATTENTIE 
Bij de montage in acht nemen 
• De transportbeveiligingen op de collectoraan-

sluitingen voor het aansluiten verwijderen! 

• De knelkoppelingen kunnen doordraaien. 
Daarom niet meer dan één omwenteling bij het 
vastdraaien! 

• De geribbelde buizen raken beschadigd wan-
neer deze getordeerd worden. Daarom moeten 
tijdens het vastdraaien de flexibele aansluitin-
gen op het sleutelvlak worden tegengehouden. 

  

Collectoren op het zonnecircuit aansluiten 

1. De bovenste aansluiting op de collector voorzien van 
steunhulzen en door middel van knelkoppelingen 
met een flexibele aansluiting met SFE-kraan (bijv. 
collectorkoppeling VB-F-S/D-N-E) verbinden. 

2. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

3. De onderste aansluiting met de collectorkoppeling 
VB-F-S/D-N verbinden (zoals in stap 1 is beschreven. 

  

 
Afb. 54: Onderste aansluiting: Zonnecircuitretour 

4. De flexibele leidingen van de zonnecircuit-aanvoer/-
retour op het zonnecircuit aansluiten (bijv. met be-
hulp van de Solvis-snelmontageleiding). 

5. Aansluitend alle leidingen van het zonnesysteem 
zodanig isoleren, dat ze overeenkomstig  bestand zijn 
tegen hoge temperat. (deze stap vervalt wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van Solvis-snelmontageleiding).  

  

Collectoren verbinden 

Bij in serie geschakelde collectoren als volgt te werk 
gaan: 

1. Collectorkoppeling VB-F-S/D-UE op de onderste van 
de boven elkaar staande collectoraansluitingen 
plaatsen.  

2. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

  

 
Afb. 55: VB-F-S/D-UE op de onderste aansluiting geschroefd 

  
3. De collectorkoppeling VB-F-S/D-UE op de bovenste 

collectoraansluiting plaatsen.  

4. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 
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Afb. 56: VB-F-S/D-UE op de bovenste aansluiting schroeven 

  
5. Aansluitend alle leidingen van het zonnesysteem 

zodanig isoleren, dat ze overeenkomstig  bestand zijn 
tegen hoge temperat. (deze stap vervalt wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van Solvis-snelmontageleiding).  

  
Overige werkzaamheden 

 
Voor de verdere montage een drukproef uitvoe-
ren, zie hfst. „Inbedrijfstelling“, montagehand-
leiding zonnewarmte-overdrachtsgroep (P39 tot 
P42). 

  
Aansluitend de collectorsensor monteren, zie hfst. 
„Sensormontage“, blz. 45. 
  

7.2.3 Twee Standard-collectoren naast 
elkaar (serieschakeling) 

1

3

2SR SV

 
Afb. 57: SolvisFera Standard serieschakeling (naast elkaar) 

1 VB-F-S/D-N-E 
2 SEN-T-180-PT + BLS-SEN 
3 ASS-RO-18-FX 
SR Zonnecircuitretour 
SV Zonnecircuitaanvoer 
 

  

ATTENTIE 
Bij de montage in acht nemen 
• De transportbeveiligingen op de collectoraan-

sluitingen voor het aansluiten verwijderen! 

• De knelkoppelingen kunnen doordraaien. 
Daarom niet meer dan één omwenteling bij het 
vastdraaien! 

• De geribbelde buizen raken beschadigd wan-
neer deze getordeerd worden. Daarom moeten 
tijdens het vastdraaien de flexibele aansluitin-
gen op het sleutelvlak worden tegengehouden. 

  

Collectoren op het zonnecircuit aansluiten 

1. De onderste aansluitingen van de beide collectoren 
voorzien van steunhulzen en door middel van de 
knelkoppeling met de flexibele aansluitingen (bijv. 
de set aansluitleidingen ASS-RO-18-FX) verbinden.  

2. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

3. De flexibele leidingen van de zonnecircuit-aanvoer/-
retour op het zonnecircuit aansluiten (bijv. met be-
hulp van de Solvis-snelmontageleiding). 
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Afb. 58: Flexibele set aansluitleidingen met isolatie 

  
4. Aansluitend alle leidingen van het zonnesysteem 

zodanig isoleren, dat ze overeenkomstig  bestand zijn 
tegen hoge temperat. (deze stap vervalt wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van Solvis-snelmontageleiding).  

  

Collectoren verbinden 

Bij in serie geschakelde collectoren als volgt te werk 
gaan: 

1. De collectorkoppelingen VB-F-S/D-N-E op de naast 
elkaar staande collectoraansluitingen plaatsen.  

2. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

  

 
Afb. 59: Verbinding van de collectoren naast elkaar 

  
3. Aansluitend alle leidingen van het zonnesysteem 

zodanig isoleren, dat ze overeenkomstig  bestand zijn 
tegen hoge temperat. (deze stap vervalt wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van Solvis-snelmontageleiding).  

  
Overige werkzaamheden 

 
Voor de verdere montage een drukproef uitvoe-
ren, zie hfst. „Inbedrijfstelling“, montagehand-
leiding zonnewarmte-overdrachtsgroep (P39 tot 
P42). 

  
Aansluitend de collectorsensor monteren, zie hfst. 
„Sensormontage“, blz. 45. 
  

7.2.4 Twee Standard-collectoren naast 
elkaar (parallelschakeling) 

1

2
3

SR

SV

2

4

 
Afb. 60: SolvisFera Standard parallelschakeling (naast elkaar) 

1 VB-F-S/D-N-E 
2 VB-F-S/D-P 
3 SEN-T-180-PT + BLS-SEN (naar keuze rechts/links) 
4 VB-F-S/D-N 
SR Zonnecircuitretour 
SV Zonnecircuitaanvoer 
 

  

ATTENTIE 
Bij de montage in acht nemen 
• De transportbeveiligingen op de collectoraan-

sluitingen voor het aansluiten verwijderen! 

• De knelkoppelingen kunnen doordraaien. 
Daarom niet meer dan één omwenteling bij het 
vastdraaien! 

• De geribbelde buizen raken beschadigd wan-
neer deze getordeerd worden. Daarom moeten 
tijdens het vastdraaien de flexibele aansluitin-
gen op het sleutelvlak worden tegengehouden. 

  

Collectoren op het zonnecircuit aansluiten 

1. De aansluitingen van de beide collectoren boven en 
onder met elk een collectorkoppeling parallelscha-
keling VB-F-S/D-P op elkaar aansluiten. 

2. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

3. Het bovenste leidinguiteinde voorzien van een 
steunhuls en door middel van knelkoppelingen met 
een flexibele aansluiting met SFE-kraan (bijv. col-
lectorkoppeling VB-F-S/D-N-E) verbinden.  

4. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

5. Het onderste leidinguiteinde met een flexibele collec-
toraansluiting (bijv. collectorkoppeling VB-F-S/D-N) 
verbinden. 

6. De flexibele leidingen van de zonnecircuit-aanvoer/-
retour op het zonnecircuit aansluiten (bijv. met be-
hulp van de Solvis-snelmontageleiding). 
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7. Aansluitend alle leidingen van het zonnesysteem 
zodanig isoleren, dat ze overeenkomstig  bestand zijn 
tegen hoge temperat. (deze stap vervalt wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van Solvis-snelmontageleiding).  

  

Overige werkzaamheden 
Voor de verdere montage een drukproef uitvoe-
ren, zie hfst. „Inbedrijfstelling“, montagehand-
leiding zonnewarmte-overdrachtsgroep (P39 tot 
P42). 

  
Aansluitend de collectorsensor monteren, zie hfst. 
„Sensormontage“, blz. 45. 
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7.3 Diagonal-collectoren F-552-D, F652-D en F-802-D 

7.3.1 Meerdere Diagonal-collectoren boven elkaar 

1

4

2

SR

SV F-xx2-D-RL

F-xx2-D-LR

3

 
Afb. 61: SolvisFera Diagonal boven elkaar 

1 VB-F-S/D-N-E 
2 SEN-T-180-PT + BLS-SEN (op de bovenste collector) 
3 Collectorkoppeling, bijv. VB-F-S/D-UE 
4 Collectorkoppeling, bijv. VB-F-S/D- N 
SR Zonnecircuitretour 
SV Zonnecircuitaanvoer 
 

  

 
ATTENTIE 
Bij de montage in acht nemen 
• De transportbeveiligingen op de collectoraan-

sluitingen voor het aansluiten verwijderen! 

• De knelkoppelingen kunnen doordraaien. 
Daarom niet meer dan één omwenteling bij het 
vastdraaien! 

• De geribbelde buizen raken beschadigd wan-
neer deze getordeerd worden. Daarom moeten 
tijdens het vastdraaien de flexibele aansluitin-
gen op het sleutelvlak worden tegengehouden. 

  

Collectoren op het zonnecircuit aansluiten 

1. De bovenste aansluiting op de collector voorzien van 
steunhulzen en door middel van knelkoppelingen 
met een flexibele aansluiting met SFE-kraan (bijv. 
collectorkoppeling VB-F-S/D-N-E) verbinden. 

2. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

3. De onderste aansluiting met de collectorkoppeling 
VB-F-S/D-N verbinden (zoals in stap 1 is beschreven. 

  

 
Afb. 62: Onderste aansluiting: Zonnecircuitretour 

4. De flexibele leidingen van de zonnecircuit-aanvoer/-
retour op het zonnecircuit aansluiten (bijv. met be-
hulp van de Solvis-snelmontageleiding). 

5. Aansluitend alle leidingen van het zonnesysteem 
zodanig isoleren, dat ze overeenkomstig  bestand zijn 
tegen hoge temperat. (deze stap vervalt wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van Solvis-snelmontageleiding).  

  

Collectoren verbinden 

Bij in serie geschakelde collectoren als volgt te werk 
gaan: 

1. Collectorkoppeling VB-F-S/D-UE op de onderste van 
de boven elkaar staande collectoraansluitingen 
plaatsen.  

2. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

  

 
Afb. 63: VB-F-S/D-UE op de onderste aansluiting geschroefd 

  
3. De collectorkoppeling VB-F-S/D-UE op de bovenste 

collectoraansluiting plaatsen.  

4. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 
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Afb. 64: VB-F-S/D-UE op de bovenste aansluiting schroeven 

  
5. Aansluitend alle leidingen van het zonnesysteem 

zodanig isoleren, dat ze overeenkomstig  bestand zijn 
tegen hoge temperat. (deze stap vervalt wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van Solvis-snelmontageleiding).  

  
Overige werkzaamheden 

Voor de verdere montage een drukproef uitvoe-
ren, zie hfst. „Inbedrijfstelling“, montagehand-
leiding zonnewarmte-overdrachtsgroep (P39 tot 
P42). 

  
Aansluitend de collectorsensor monteren, zie hfst. 
„Sensormontage“, blz. 45. 
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7.3.2 Meerdere Diagonal-collectoren naast elkaar 

F-xx2-D-LR
2

F-xx2-D-RL

34 41
SR SV

 
Afb. 65: SolvisFera Diagonal, serieschakeling (naast elkaar) 

1 SEN-T-180-PT + BLS-SEN 
2 VB-F-S/D-N-E 
3 VB-F-S/D-N 
4 Set aansluitleidingen, bijv. ASS-RO-18-FX 
SR Zonnecircuitretour 
SV Zonnecircuitaanvoer 
 

  

 
ATTENTIE 
Bij de montage in acht nemen 
• De transportbeveiligingen op de collectoraan-

sluitingen voor het aansluiten verwijderen! 

• De knelkoppelingen kunnen doordraaien. 
Daarom niet meer dan één omwenteling bij het 
vastdraaien! 

• De geribbelde buizen raken beschadigd wan-
neer deze getordeerd worden. Daarom moeten 
tijdens het vastdraaien de flexibele aansluitin-
gen op het sleutelvlak worden tegengehouden. 

  

Collectoren op het zonnecircuit aansluiten 

1. De onderste aansluiting van de beide collectoren 
voorzien van steunhulzen en door middel van de 
knelkoppeling met een flexibele aansluiting (bijv. de 
set aansluitleidingen KA-S) verbinden.  

2. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

  

 
Afb. 66: Onderste aansluiting: Zonnecircuitretour 

3. De flexibele leidingen van de zonnecircuit-aanvoer/-
retour op het zonnecircuit aansluiten (bijv. met be-
hulp van de Solvis-snelmontageleiding). 

4. Aansluitend alle leidingen van het zonnesysteem 
zodanig isoleren, dat ze overeenkomstig  bestand zijn 
tegen hoge temperat. (deze stap vervalt wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van Solvis-snelmontageleiding).  

  

Collectoren verbinden 

Bij in serie geschakelde collectoren als volgt te werk 
gaan: 

1. De collectorkoppelingen VB-F-S/D-N-E op de naast 
elkaar staande collectoraansluitingen plaatsen.  

2. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

  

 
Afb. 67: Verbinding van de collectoren naast elkaar 

  
3. Aansluitend alle leidingen van het zonnesysteem 

zodanig isoleren, dat ze overeenkomstig  bestand zijn 
tegen hoge temperat. (deze stap vervalt wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van Solvis-snelmontageleiding).  
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Overige werkzaamheden 

 
Voor de verdere montage een drukproef uitvoe-
ren, zie hfst. „Inbedrijfstelling“, montagehand-
leiding zonnewarmte-overdrachtsgroep (P39 tot 
P42). 

  
Aansluitend de collectorsensor monteren, zie hfst. 
„Sensormontage“, blz. 45. 
  

7.3.3 Meerdere Diagonal-collectoren in 
veldmontage 

1

2

3SR

F-xx2-D-LR

F-xx2-D-LR

F-xx2-D-RL

F-xx2-D-RL SV

4

2

 
Afb. 68: Collectorveld met vier Diagonal-collectoren 

1 VB-F-S/D-N-E 
2 flexibele aansluiting, bijv. KV-F-Ü 
3 SEN-T-180-PT + BLS-SEN 
4 ASS-RO-18-FX 
SR Zonnecircuitretour 
SV Zonnecircuitaanvoer 
 

  

ATTENTIE 
Bij de montage in acht nemen 
• De transportbeveiligingen op de collectoraan-

sluitingen voor het aansluiten verwijderen! 

• De knelkoppelingen kunnen doordraaien. 
Daarom niet meer dan één omwenteling bij het 
vastdraaien! 

• De geribbelde buizen raken beschadigd wan-
neer deze getordeerd worden. Daarom moeten 
tijdens het vastdraaien de flexibele aansluitin-
gen op het sleutelvlak worden tegengehouden. 

  

Collectoren op het zonnecircuit aansluiten 

1. De onderste aansluitingen van de beide collectoren 
voorzien van steunhulzen en door middel van de 
knelkoppeling met de flexibele aansluitingen (bijv. 
de set aansluitleidingen ASS-RO-18-FX) verbinden.  

2. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

3. De flexibele leidingen van de zonnecircuit-aanvoer/-
retour op het zonnecircuit aansluiten (bijv. met be-
hulp van de Solvis-snelmontageleiding). 
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Afb. 69: Flexibele set aansluitleidingen met isolatie 

  
4. Aansluitend alle leidingen van het zonnesysteem 

zodanig isoleren, dat ze overeenkomstig  bestand zijn 
tegen hoge temperat. (deze stap vervalt wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van Solvis-snelmontageleiding).  

  

Collectoren verbinden 

Bij in serie geschakelde collectoren als volgt te werk 
gaan: 

1. Collectorkoppeling VB-F-S/D-UE op de onderste van 
de boven elkaar staande collectoraansluitingen 
plaatsen.  

2. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

  

 
Afb. 70: VB-F-S/D-UE op de onderste aansluiting geschroefd 

  
3. De collectorkoppeling VB-F-S/D-UE op de bovenste 

collectoraansluiting plaatsen.  

4. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

  

 
Afb. 71: VB-F-S/D-UE op de bovenste aansluiting schroeven 

  
5. Aansluitend alle leidingen van het zonnesysteem 

zodanig isoleren, dat ze overeenkomstig  bestand zijn 
tegen hoge temperat. (deze stap vervalt wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van Solvis-snelmontageleiding).  

  

Collectoren verbinden 

Bij in serie geschakelde collectoren als volgt te werk 
gaan: 

1. De collectorkoppelingen VB-F-S/D-N-E op de naast 
elkaar staande collectoraansluitingen plaatsen.  

2. De knelkoppelingen handvast aandraaien en met 
een steeksleutel maximaal één omwenteling vast-
draaien (tegenhouden). 

  

 
Afb. 72: Verbinding van de collectoren naast elkaar 

  
3. Aansluitend alle leidingen van het zonnesysteem 

zodanig isoleren, dat ze overeenkomstig  bestand zijn 
tegen hoge temperat. (deze stap vervalt wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van Solvis-snelmontageleiding).  

  
Overige werkzaamheden 

Voor de verdere montage een drukproef uitvoe-
ren, zie hfst. „Inbedrijfstelling“, montagehand-
leiding zonnewarmte-overdrachtsgroep (P39 tot 
P42). 

  
Aansluitend de collectorsensor monteren, zie hfst. 
„Sensormontage“, blz. 45. 
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8 Sensormontage 

 
Voor de correcte werking van de installatie is het 
belangrijk om de juiste positie van de sensor in 
acht te nemen. 

• De sensor moet altijd op de collectorzijde met 
de zonnecircuitaanvoer worden gemonteerd. Zie 
hiervoor hfst. „Hydraulische varianten“, blz. 
11. 

  

Sensor monteren 

1. De onderdelen van de PG-koppeling op de dompel-
sensor schuiven. 

  

 
Afb. 73: De PG-koppeling op de dompelsensor schuiven 

  

 
De dompelsensor wordt altijd aan de uitgang van 
de zonnecircuitaanvoer geïnstalleerd. 

  
2. De stop naast de collectoraansluiting (zonnecircuit-

aanvoer) verwijderen. 

3. De sensor tot aan de aanslag in de sensorbuis ste-
ken. 

4. Het voorste gedeelte van de PG-koppeling op de 
collectorbehuizing vastschroeven. 

5. De wartelmoer vastdraaien. 
  

 
Afb. 74: De dompelsensor ca. 12 cm naar binnen stekken 

  

 
De sensor moet evt. met behulp van de regeling 
via de functie Collectorstart geactiveerd worden.

  

Bliksembeveiligingscontactdoos monteren 

1. Ter bescherming van de regeling tegen overspanning  
zo dicht mogelijk bij de collector (bijv. onder het dak) 
een bliksembeveiligingscontactdoos plaatsen. 

2. De sensorkabel vervolgens via de aansluiting van de  
verder naar de regeling verlengen. 

  

ATTENTIE 
Bij verlenging van de sensorkabel in acht ne-
men 
• De toegepaste kabel moet dusdanig tempera-

tuur- en UV-stabiel zijn, als voor deze toepas-
sing noodzakelijk is. 

• Gebruik uitsluitend afgeschermde kabels. 

• Kies een beschermbuis die bestand is tegen 
knaagdieren en mechanische belasting. 

• Verlengen tot 50 m:  
(2-aderig, 0,75 mm²) 

• Meer dan 50 m verlengen:  
(2-aderig, 1,50 mm²) 

  
Afsluitende werkzaamheden 

ATTENTIE 
Bij montage aan de muur moet rekening met 
een hellingshoek van meer dan 60° worden 
gehouden 
Anders kan het rendement van het zonne-
energiesysteem verminderen of tot totale uitval 
door vochtschade leiden. 
• Collectoren boven ter plaatse van een geschik-

te afdekplaat voorzien. 

• Zie hiervoor hfst. „Montage aan de muur“, 
blz. 24. 
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9 Inbedrijfstellen 

 
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 uit-

sluitend buiten de tijden van directe zonnestra-
ling of met afgedekte collectoren uitvoeren.  

 
ATTENTIE 
Bij het vullen van het zonnecircuit op het vol-
gende letten 
• Zonnecircuit en collector(en) mogen alleen met 

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

• Andere warmtemedia zijn in dit systeem niet 
toegestaan en kunnen tot beschadiging van de 
zonnecircuit-componenten leiden. 

  

Bedrijfsdruk zonnecircuit instellen 

1. De bedrijfsdruk van het zonnesysteem moet ca. 0,3 
bar hoger dan de voordruk van het expansievat wor-
den ingesteld (bijv. voordruk 1,6 bar, bedrijfsdruk 
van het zonnesysteem 1,9 bar). 

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

  
De collector kan met bij een bedrijfsdruk tot 4 bar wor-
den gebruikt. Hoe hoger de druk, des te sneller het 
warmtemedium beschadigd raakt. Dat komt omdat het 
medium ook bij hogere temperaturen nog altijd vloeibaar 
is. 
  

 
Een berekeningsprogramma voor de configuratie 
van expansievat en evt. voorschakelvat evenals 
voor het bepalen van de voor- en installatievul-
druk is te vinden onder de vakpartner-login op de 
SOLVIS-homepage (http://www.solvis.de onder 
Auslegungsprogramme (berekeningsprogram-
ma´s)) of kan bij de technische verkoop worden 
aangevraagd. 

  

 
Afvullen, drukproef en inbedrijfstelling van de 
installatie overeenkomstig hoofdstuk „Inbe-
drijfstelling“ uit de montage-instructies van het 
desbetreffende systeem. 
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10 Onderhoud 
De pH-waarde van het warmtemedium moet jaarlijks met 
geschikte middelen gecontroleerd worden. 
  

 
Onderhoud van de installatie conform het hfst. 
„Onderhoud en reiniging“ in de montagehandlei-
ding en de onderhoudsprotocollen van het betref-
fende systeem. 
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11 Buitenbedrijfstelling 
Indien de installatie gedurende langere tijd of definitief 
buiten bedrijf moet worden gesteld, moet deze eerst 
worden geleegd. De zonnesysteemvloeistof opvangen en 
volgens voorschrift afvoeren. 

Bij langdurige buitenbedrijfstelling en gelijktijdig leegma-
ken van de installatie is het raadzaam ervoor te zorgen, 
dat er zo weinig mogelijk vloeistofresten in de collectoren 
achterblijven. 
  
Bij de demontage van de installatie moeten de veilig-
heidsvoorschriften in acht worden genomen, zie hfst. 
„Veiligheidsaanwijzingen“, blz.5. 
  

 
WAARSCHUWING 
Gevaar voor brandwonden door zonnestraling 
Gevaar voor brandwonden door vloeistofresten of 
lekkend stoom uit de collector mogelijk. 
Gevaar voor brandwonden door het aanraken van 
hete aansluitingen. 
• Werkzaamheden aan de collectoren uitsluitend 

buiten perioden van directe zonnestraling of 
met afgedekte collectoren uitvoeren. 

  
Milieuvriendelijke recycling 
Oude Solvis-collectoren kunnen gratis bij de fabriek wor-
den ingeleverd; deze worden dan door ons teruggeno-
men en milieuvriendelijk gerecycled. 
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12 Technische gegevens 
12.1 Algemene karakteristieke grootheden 
Karakteristieke grootheden collector SolvisFera 

Omschrijving Eenheid F-552 F-652 F-802 

Afmeting (bruto oppervlak) mm (m²) 3793 x 1480 x 105 (5,61) 4735 x 1480 x 105 (7,01) 5677 x 1480 x 105 (8,4) 

Apertuuroppervlak* m² 5,16 6,45 7,74 

Absorberoppervlak m² 5,25 6,58 7,91 

Totaal gewicht kg 109 132 154 

Gewicht zonder glasplaten kg 69 82 94 

CE-keurmerk – ✓ ✓ ✓ 
Glastransmissie % > 91 

Type absorber – Aluminium met Miro-Therm®-coating (absorptie 95 %, emissie 5 %) 

Solar-Keymark-register-nr. – 011-7S1132 F 

Solar-Keymark-certificaat – zie http://www.dincertco.de/de/recherche_ueber_die_register_nr_.html 
* nuttig oppervlak volgens EN 12975 

  

12.2 Aansluitmaten 
Hartmaten van de aansluitingen 
Zie voor de positie van de aansluitingen hfst. 
„Hydraulische varianten“, blz. 11. 
  

 
Op iedere kant van de leidingaansluiting zit een 
huls voor dompelsensor. 

  

F-xx2-I F-xx2-S
F-xx2-D

11

Afb. 75: Hartmaten van de aansluitingen 

1 Dompelbuis voeler 
  
  

12.3 Hydraulische karakteristieke grootheden 
Hydraulisch schema SolvisFera 

Integral Standaard Diagonal Omschrijving Een-
heid F-552 F-652 F-802 F-552 F-652 F-802 F-552 F-652 F-802 

Inhoud warmtemedium l 2,54 3,15 3,74 3,35 3,94 4,53 4,20 5,20 6,20 

Hydraulisch systeem – 18 buizen serieel doorstroomd
2x 9 parallelle buizen serieel 

doorstroomd 
18 buizen parallel door-

stroomd 

Nominale flow l/hm² 
8 - 15 low-flow (bij een interne 
warmtewisselaar voor zonne-

collectoren) 

10 - 25 low-flow (bij een externe warmtewisselaar voor zonne-
collectoren) 

Aansluitingen (knelring) mm 10 18 
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12.4 Drukverlies 
Integral 
• 18 buizen serieel doorgestroomd 

• Zonnesysteemvloeistof LS-rood 

• Gemiddelde collectortemperatuur 40 °C 
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Afb. 76: Drukverliescurve SolvisFera Integral 

V Volumestroom in [l/h] 
Δp Drukverlies in [mbar] 

  
  
Standaard 
• 2x 9 parallelle buizen serieel doorstroomd 

• Zonnesysteemvloeistof LS-rood 

• Gemiddelde collectortemperatuur 40 °C 
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Afb. 77: Drukverliescurve SolvisFera Standard 

V Volumestroom in [l/h] 
Δp Drukverlies in [mbar] 

  
  
Diagonal 
• 18 buizen parallel doorstroomd 

• Zonnesysteemvloeistof LS-rood 

• Gemiddelde collectortemperatuur 40 °C 
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Afb. 78: Drukverliescurve SolvisFera Diagonal 

V Volumestroom in [l/h] 
Δp Drukverlies in [mbar] 
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13 Bijlage 
13.1 Sneeuw- en windbelastingszones 
Voor de statische uitvoering van de onderconstructie is 
het noodzakelijk om de regiogerelateerde meerbelasting 
door sneeuw en wind te kennen en in acht te nemen. Dit 
wordt aan de hand van de sneeuw- en windbelastingszo-
nes bepaald. 

Alleen dan is een veilige opbouw van het zonne-
energiesysteem mogelijk. 

Alle gegevens gelden voor de toepassing van het zonne-
energiesysteem op gebouwen tot een max. hoogte van 
25 m. Als basis geldt de totale belasting door sneeuw en 
wind volgens DIN 1991. 

De onderstaande kaarten bieden een eerste overzicht 
over de verdeling van de sneeuw-  en windbelastingszo-
nes . 

De betreffende classificatie van de reguliere sneeuwbe-
lasting voor de betreffende regio moet bij de verant-
woordelijke autoriteiten worden opgevraagd. 

 
Is de reguliere sneeuwbelasting volgens de ver-
antwoordelijke autoriteiten op de plaats van op-
stelling hoger dan de in de EN 1991 aangegeven 
sneeuwbelasting, dan verzoeken wij u contact met 
Solvis op te nemen (bijvoorbeeld Riet in 
hoek/hoogte van het Fichtelgebergte enz.). 
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Abb. 79: Verdeling van sneeuw en windbelasting zones in Nederland 

A Sneeuwbelastingszones B Windbelastingszones 
 

  
 

13.2 Toebehoren 
Alle toebehoren zijn opgenomen in de prijslijst van Solvis. 
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13.3 Typeplaatje 
Ieder toestel heeft een productspecifiek typeplaatje, 
waarop de belangrijkste parameters vermeld zijn. In dit 
voorbeeld wordt e.e.a. verklaard. 

 

  

 
Afb. 80: Voorbeeld typeplaatje SolvisFera 

1 Type-omschrijving 5 Toelaatbare werkdruk 9 Volume warmtewisselaar 
2 Artikelnr.-Productiejaar-Serienr. 6 Gewicht 10 Bruto oppervlak en collectoropper-

vlak 
3 Fabrikant en plaats van productie 7 Stilstandstemperatuur 11 Keymark-registratie 
4 Maximaal vermogen 8 Keuringsdruk 12 Overeenstemmingssymbool 
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