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1. Inleiding
Geachte klant,
Het verheugt ons dat u voor een zonnesysteem van Schüco heeft gekozen. Met uw keuze voor dit
hoogwaardige en duurzame product kunt u uw energiekosten verlagen en een bijdrage aan een beter
milieu leveren.
1.1

Opmerkingen bij deze documentatie
Deze documentatie is bestemd voor vaklieden. Met de informatie op de volgende pagina's kunt u zich
vertrouwd maken met de handleiding en het product. Lees voor de installatie en inbedrijfstelling eerst
deze montage-instructies/gebruiksaanwijzing aandachtig door. Voor schade die ontstaat door het niet in
acht nemen van deze handleiding zijn wij, Schüco International KG, niet aansprakelijk.
Deze documentatie maakt deel uit van de installatie. Bewaar ook na de installatie en inbedrijfstelling
de documenten binnen handbereik, zodat de informatie steeds beschikbaar is.

1.2

Opmerkingen bij de geldende wetten, verordeningen en technische regels
Bij het bouwen van zonne-installaties moeten de voor het betreffende land geldende wetten en
verordeningen op regionaal, nationaal, Europees of internationaal niveau in acht worden genomen.
Globaal genomen gelden de algemeen erkende regels van de techniek, die normaal gesproken in de
vorm van normen, richtlijnen, voorschriften, bepalingen en technische regels door regionale en nationale
organisaties, energiebedrijven, vakverenigingen en commissies van specialisten voor het betreffende
vakgebied zijn geformuleerd.

1.3

Vereiste beroepservaring en kennis van de vaklieden
Schüco gaat ervan uit dat de montage uitsluitend wordt uitgevoerd door deskundig gekwalificeerd en
geautoriseerd personeel met een erkend bewijs van opleiding (van een regionale of nationale organisatie)
of met de overeenkomstige kennis voor het betreffende vakgebied.
Bij de montage moeten de regels conform de stand van de techniek en de wettelijke voorschriften in
acht worden genomen.
Elektrotechnische aansluitingen mogen uitsluitend door daarvoor opgeleid vakpersoneel worden
uitgevoerd. De geldende voorschriften (VDE 0100, VDE 0185, VDE 0190 etc.) moeten daarbij in
acht worden genomen, evenals bijzondere plaatselijke (bouw-) voorschriften.
Vóór de eerste montage adviseren we u om aan een training in ons opleidingscentrum deel te nemen.
Als minimumeis geldt echter een instructie ter plaatse door onze servicemonteurs.

1.4

Instrueren van de exploitant van de installatie
Instrueer de exploitant van de installatie over:
• het juiste gebruik en de functies van de installatie/van het apparaat,
• de juiste en zuinigste instelling van de temperaturen,
• de noodzaak van regelmatig onderhoud,
Geef deze montage-instructies en gebruiksaanwijzing in bewaring aan
de degene die de installatie bedient.
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1.5

Servicenummers voor vaklieden
Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met onze
technische service voor vaklieden:

6

Land

Service

D

Tel.:
+0521 / 783 - 400
Fax:
+0521 / 783 - 7242
E-mail: Technische-Hotline-solar@schueco.com

GB

Tel.:

+44 19 08 28 91 88

ES

Tel.:

+44 19 08 28 91 88

F

Tel.:
+33 1 34 84 24 30
Fax : +33 1 34 84 24 03
E-mail: support-solaire@schueco.com

I

Tel.:
+39 049 739 2000
Fax:
+39 049 739 2302
E-mail: ats@schueco.it

PO

Tel:
		

+34 902 108 183
+34 918 948 446

NL

Tel.:

+31 297 233 670

BE en LU

Tel.:

+32 87 63 96 26

CZ

Tel.:

+42 02 33 08 14 11

SK

Tel.:

+421 2 48 26 96 01

GR

Tel.:

+30 21 09 60 63 00
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2. Veiligheid
Om te voorkomen dat u zichzelf of anderen in gevaar brengt en voor een
storingsvrije werking van het product, is het belangrijk de veiligheidsvoorschriften
in deze gebruiksaanwijzing na te leven.

2.1

Opbouw van de veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsvoorschriften in de tekst worden aangegeven met een
waarschuwingssymbool.
• Signaalwoorden geven de risicograad aan.
• Onder het signaalwoord wordt op het soort/gevolg en de bron van het
gevaar gewezen.
• Opmerkingen over het voorkomen van gevaren worden aangegeven
met een pijl (►).

Signaalwoord
- Soort/gevolgen van het gevaar
- Bron van het gevaar
►►Maatregelen ter voorkoming van het gevaar

2.2

Gradaties van het risico
Hierna vindt u aanvullende informatie over de betekenis van de
signaalwoorden die in deze handleiding worden gebruikt.

Gevaar
Hier wordt op een direct dreigend gevaar gewezen.
►►Als deze waarschuwing wordt genegeerd leidt dit tot de dood of ernstig
letsel.

Waarschuwing
Hier wordt op een mogelijk dreigend gevaar gewezen.
►►Als deze waarschuwing wordt genegeerd kan dit leiden tot de dood of
ernstig letsel.

Let op
Hier wordt op een gevaarlijke situatie gewezen.
►►Als deze waarschuwing wordt genegeerd kan dit leiden tot licht
letsel of materiële schade.

Opmerking
Wijst op een gebruiksadvies.

09.2011
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2.3

Beoogd gebruik
De Schüco combiboilers TTE 600 FA 1, TTE 750 FA 1 en TTE 1000 FA 1 zijn bestemd
voor het bereiden van warm drinkwater en verwarmingsondersteuning. Ze zijn een combinatie
van een verwarmingsbuffertank en een boiler voor de toevoer van drinkwater.
Het nominale volume bedraagt 600, 750 of 1000 liter.
Een ander of verder strekkend gebruik geldt als niet beoogd.
Door ondeskundig gebruik kan er levensgevaar of gevaar voor letsel ontstaan voor de gebruiker
of voor derden, er kan schade optreden aan het apparaat/de installatie of er kan andere materiële
schade ontstaan. Voor hieruit resulterende schade is de fabrikant/leverancier niet aansprakelijk.
Het risico draagt uitsluitend de gebruiker.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysische,
sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij deze personen
onder toezicht staan van iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is of dat ze instructies
kregen over het correcte gebruik van het apparaat.
Op kinderen moet toezicht worden gehouden zodat ze zeker niet met het apparaat kunnen spelen!

8
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3.
3.1

Omvang van de levering, transport en plaatsing
Omvang van de levering
In de onderstaande tabel is de omvang van de levering van de combiboiler inclusief artikelnummer van alle
losse onderdelen vermeld:
TTE 600 FA 1

TTE 750 FA 1

TTE 1000 FA 1

Combiboiler

272 986

272 987

272 988

Boilertank

272 059

272 061

272 063

Isolatie

272 060

272 062

272 064

Montage-instructies en
gebruiksaanwijzing

256 149

256 149

256 149

Optioneel verkrijgbaar:
•
•
•

terugstroomsensorgroep
elektrische verwarmingsstaaf
transportwagen

Door de klant ter beschikking te stellen materiaal:
•
•

dichtmateriaal, warmte-isolatiemateriaal
algemeen installatie-/montagegereedschap voor verwarming/water/sanitair

Vereist gereedschap en hulpmiddelen
•
•
•
•
•
•
•
•

09.2011

potlood/krijt
duimstok/meetlint
steeksleutel
platte spantang/ratel
schroevendraaier (sleuf/kruiskop)
algemeen installatiegereedschap water- en verwarmingstechniek
accuschroevendraaier/boormachine
transportwagen voor de boiler

256 149 - V04
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3.2

Transport
De boiler alleen verpakt opslaan en transporteren, verwijder de verpakking van
de boiler pas op de definitieve standplaats.
Houdt u bij het transport en de plaatsing rekening met de onderstaande gegevens:
Afmetingen, gewichten en omgevingstemperatuur
Nominaal volume
Hoogte (zonder/met isolatie)
Diameter (zonder/met isolatie)

571 l

770 l

923 l

1865 mm / 1970 mm

1905 mm / 2010 mm

2055 mm / 2160 mm

650 mm / 890 mm

750 mm / 990 mm

790 mm / 1030 mm

Dikte isolatie

120 mm

120 mm

120 mm

Kantelmaat (excl. transportmiddelen)

1885 mm

1938 mm

2088 mm

Gewicht van de lege boiler

140 kg

165 kg

185 kg

Gewicht van de gevulde boiler

740 kg

915 kg

1175 kg

Omgevingstemperatuur
(transport en opslag)

-20 - +50° C

Tip
Leg kabels of draagriemen om de boiler en maak deze aan de
boileraansluitingen en aan de transportwagen vast.

3.3

Plaatsing

Let op
Gevaar voor milieu en product!
►►Boiler uitsluitend in een tegen vorst beschermde ruimte plaatsen.
►►Maximale draagkracht van de standplaats niet overschrijden!
►►Op een vlakke ondergrond plaatsen!

Houd rekening met de benodigde ruimte voor installaties!
Kies een standplaats voor de boiler met voldoende afstand tot de wand.
Om het warmteverlies zo gering mogelijk te houden, kiest u een standplaats
zo dicht mogelijk bij een warmtegenerator.

10
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Ga bij de plaatsing als volgt te werk:
1.

Open de verpakkingen. Gebruik daarvoor geen scherpe voorwerpen!

Opmerking
De verpakking bestaat uit karton, hout en gekenmerkte kunststof. Voer deze volgens
de algemeen geldende wettelijke en technische voorschriften af. Neem de voor
het milieu relevante eisen met betrekking tot recycling, hergebruik en afvoer van
grondstoffen en onderdelen volgens de officiële voorschriften in acht.

09.2011

2.

Verwijder de warmte-isolatie.

3.

Verwijder de transportborgschroeven
(M12 – ze verbinden aan de onderkant van de pallet met de boiler).

4.

Plaats de boiler met de solaire zijde naar voren, om het zonnestation en de zonneregelaar te kunnen bedienen. De boiler moet verticaal staan en mag niet wankelen.

256 149 - V04
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4.

Productbeschrijving
De Schüco combiboilers TTE 600 FA 1, TTE 750 FA 1 en TTE 1000 FA 1 zijn bestemd voor
het bereiden van warm drinkwater en verwarmingsondersteuning. Ze zijn een combinatie van
een verwarmingsbuffertank en een boiler voor de toevoer van drinkwater.
Het nominale volume bedraagt 600, 750 of 1000 liter.
Deze Schüco combiboiler is een driezoneboiler, waarin het reservebereik met een scheidingsplaat wordt
gescheiden van het zonnebereik. Daardoor wordt een vermenging van de boilerinhouden voorkomen.

4.1

Overzicht van de componenten

4

3

1

5
2
6
5

Legenda – boileroverzicht
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1

Warmte-isolatie, schaal 1

2

Warmte-isolatie, schaal 2

3

Warmte-isolatie, dekselschijf

4

Warmte-isolatie, afdekkap

5

Warmte-isolatie, afsluitrand

6

Temperatuursensorkanaal

09.2011

1

2
3

12

11

4
5

10
9

6

7
8

Nr. Schroefdraad

Benaming

1

Rp ½

Ontluchting

2

G1

Drinkwateruitgang (warm water)

3

G1

Toevoer laden warm water / toevoer
vastestofboiler

4

G1

Retour laden warm water

5

G1

Verwarmingscircuit toevoer 1)

6

G1

--- 2)

7

G1

Drinkwateringang (koud water)

8

G1

Verwarmingscircuit retour / retour
vastestofboiler / aansluiting MAG

9

Rp 1 ½

Elektrische verwarmingsstaaf verwarmen

10

G¾

Solaire aansluiting: retour (rechts)

11

G¾

Solaire aansluiting: toevoer (links)

12

Rp 1 ½

Elektrische verwarmingsstaaf warm water

1) In combinatie met de Schüco hydraulische module:
toevoer verwarmen met zonne-energie / toevoer ontdooien
2) In combinatie met de Schüco hydraulische module:
retour verwarmen met zonne-energie / retour ontdooien

Lees bij de aansluiting van de hydraulische module STE 610/611
ook de montage-instructies en gebruiksaanwijzing van de hydraulische module.

09.2011
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4.2

Technische gegevens
Warm water - stortvermogen
De onderstaande tabel geeft een overzicht van het stortvermogen van
de drie boilervolumes onder verschillende voorwaarden.
TTE 600
Voorwaarden
Laadtemperatuur

15 l/min

146 l

10 l/min

186 l

15 l/min

115 l

10 l/min

148 l

Boiler compleet 60°C

15 l/min

362 l

Boiler compleet 55°C

15 l/min

Reservevolume 55°C

TTE 1000

Stortvermogen

Tapvermogen

Reservevolume 60°C

TTE 750

352 l
Continuvermogen

Toevoer vereiste temperatuur 55°C

DW van 10°C
naar 45°C

Toevoer vereiste temperatuur 55°C

DIN 4708 T3

13 l/min
Capaciteitskengetal
1,4
Warmteverlies

Warmteverlies in 24 uur

DIN 4753 T8

3,34 kWh

1

2

3

12

4
11
10

5

9

6

7
8
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Benaming

TTE 600 FA 1

TTE 750 FA 1

TTE 1000 FA 1

Artikelnummer

272 986

272 987

272 988

Artikelnummer boilertank

272 059

272 061

272 063

Artikelnummer isolatie

272 060

272 062

272 064

Toepassing
Drinkwateropwarming, aantal personen met
naverwarmingstemperatuur 80°C (55°C; warmtepomp)
Verwarmingsondersteunende zonne-installaties
(1- en 2-gezinswoning)

6 (4)

8 (5)

1

2

Uitrusting
Drinkwaterwarmtewisselaar
Zonnewarmtewisselaar
Afneembare warmte-isolatie van zacht PU-schuim

2 delen

Scheidingsvoegen aan de aansluitstompen
Afmetingen en gewichten
Nominaal volume drinkwater

30 l

30 l

30 l

Nominaal volume verwarmingswater

571 l

770 l

923 l

1865 mm / 1970 mm

1905 mm / 2010 mm

2055 mm / 2160 mm

650 mm / 890 mm

750 mm / 990 mm

790 mm / 1030 mm

Dikte isolatie

120 mm

120 mm

120 mm

Kantelmaat

1885 mm

1938 mm

2088 mm

140 kg

165 kg

185 kg

Hoogte (zonder/met isolatie)
Diameter (zonder/met isolatie)

Gewicht
Aansluitingen (hoogte / aansluiting) met hydraulische module
1

Ontluchting

2

Drinkwateruitgang (warm water)

1650 mm / G 1

1670 mm / G 1

boven / Rp 1/2
1820 mm / G 1

3

Toevoer laden warm water / toevoer vastestofboiler

1455 mm / G 1

1475 mm / G 1

1625 mm / G 1
1125 mm / G 1

4

Retour laden warm water

955 mm / G 1

975 mm / G 1

5

Toevoer verwarmen met zonne-energie / toevoer ontdooien

785 mm / G 1

805 mm / G 1

955 mm / G 1

6

Retour verwarmen met zonne-energie / retour ontdooien

675 mm / G 1

695 mm / G 1

845 mm / G 1

7

Drinkwateringang (koud water)

160 mm / G 1

270 mm / G 1

8

Retour vastestofboiler / aansluiting MAG

160 mm / G 1

180 mm / G 1

9

Elektrische verwarmingsstaaf verwarmen

730 mm / Rp 1 1/2

750 mm / Rp 1 1/2

900 mm / Rp 1 1/2

10

Zonnecircuit retour

780 mm / Rp 1

800 mm / Rp 1

950 mm / Rp 1

11

Zonnecircuit toevoer

780 mm / Rp 1

800 mm / Rp 1

950 mm / Rp 1

12

Elektrische verwarmingsstaaf warm water

1150 mm / Rp 1 1/2

1170 mm / Rp 1 1/2

1230 mm / Rp 1 1/2

Aansluitingen (hoogte / aansluiting) zonder hydraulische module
1

Ontluchting

2

Drinkwateruitgang (warm water)

1650 mm / G 1

1670 mm / G 1

boven / Rp 1/2
1820 mm / G 1

3

Toevoer laden warm water / toevoer vastestofboiler

1455 mm / G 1

1475 mm / G 1

1625 mm / G 1

4

---

955 mm / G 1

975 mm / G 1

1125 mm / G 1

5

Verwarmingscircuit toevoer / retour laden warm water

785 mm / G 1

805 mm / G 1

955 mm / G 1

695 mm / G 1

845 mm / G 1

6

Verwarmingscircuit retour

675 mm / G 1

7

Drinkwateringang (koud water)

160 mm / G 1

270 mm / G 1

8

Retour vastestofboiler / aansluiting MAG

160 mm / G 1

180 mm / G 1

Elektrische verwarmingsstaaf verwarmen

730 mm / Rp 1 1/2

750 mm / Rp 1 1/2

10

9

Zonnecircuit retour

780 mm / Rp 1

800 mm / Rp 1

900 mm / Rp 1 1/2
950 mm / Rp 1

11

Zonnecircuit toevoer

780 mm / Rp 1

800 mm / Rp 1

950 mm / Rp 1

12

Elektrische verwarmingsstaaf warm water

1150 mm / Rp 1 1/2

1170 mm / Rp 1 1/2

1230 mm / Rp 1 1/2

Druk en temperatuur
Max. bedrijfsdruk (warm water /verwarmingscircuit/zonnecircuit)

6 bar / 3 bar / 10 bar

Max. bedrijfstemperatuur

95 °C

Warmtewisselaar
Drinkwater (oppervlak/inhoud)
Zonnecircuit (oppervlak/inhoud)

09.2011

5,5 m² / 27,5 l
1,7 m² / 12 l

256 149 - V04

2,4 m² / 17 l

3,1 m² / 22 l

15

5.
5.1

Montage en installatie
Demontage / montage van de warmte-isolatie
De boiler wordt geleverd met warmte-isolatie. Voor de montage van
de temperatuursensor is het nodig de warmte-isolatie te verwijderen.
Demonteer de boilerisolatie als volgt:
1.

Demonteer de dekselschijf en de afdekkap.

2.

Open de beide schalen met de afsluitrand voor warmte-isolatie
aan de solaire aansluitzijde van de boiler.

3.

Open beide schalen met de afsluitrand voor warmte-isolatie
aan de wateraansluitzijde van de boiler.

4.

Verwijder de warmte-isolatie. Let daarbij op de opening in
schaal 1 voor de aansluiting van de elektrische verwarmingsstaaf.

5.

Verwijder de stop uit de opening voor de elektrische verwarmingsstaaf.

Tip
Door de warmte-isolatie strak om de boiler te leggen worden betere
isolatiewaarden bereikt. Sluit de afsluitranden van de warmte-isolatie zo
nauw mogelijk af.

4
3

1
5

2
6
5

Legenda – boileroverzicht
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1

Warmte-isolatie, schaal 1

2

Warmte-isolatie, schaal 2

3

Warmte-isolatie, dekselschijf

4

Warmte-isolatie, afdekkap

5

Warmte-isolatie, afsluitrand

6

Temperatuursensorkanaal

09.2011

5.2

Montage van de temperatuursensoren
Monteer de temperatuursensoren als volgt:
1.

Markeer de kabels van de temperatuursensoren (bijv. E1, E2 enz.).

2.

Markeer op de temperatuursensorkanalen de volgende
inschuiflengten, gemeten vanaf de bodemhoogte:
TTE 600 FA 1

TTE 750 FA 1

TTE 1000 FA 1

Temperatuursensor
Reservevolume van het drinkwater
Maat a

1000 mm

1100 mm

1200 mm

Temperatuursensor in zonnebereik
Maat b

ca. 500 mm

ca. 500 mm

ca. 500 mm

730 mm

750 mm

900 mm

Optioneel: temperatuursensor
verwarmingsbufferbereik
Maat c

3.

Breng de temperatuursensoren op de gemarkeerde plaatsen in het
temperatuursensorkanaal.

Let op
Materiële schade!
►►Druk bij het samenknijpen van de temperatuursensorkanaal de
temperatuursensorkabel niet plat!

4.

Bevestig de temperatuursensor door het temperatuursensorkanaal
boven en onder de temperatuursensor voorzichtig met een tang
samen te knijpen.

5.

Leid de temperatuursensorkabel door één van de aansluitopeningen
van de boiler.

6.

Stel op de regelaar de volgende waarden voor de temperatuursensor
in, om een optimaal reservevolume te bereiken.
Aantal personen

Reservoir:

2

3

TTE 600 FA1

4

5

55 °C *

60 °C

6

7

8

-

TTE 750 FA1

50 °C *

55 °C *

60 °C

TTE 1000 FA1

50 °C *

55 °C *

60 °C

* geschikt voor warmtepomp

09.2011
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5.3

Hydraulisch aansluitschema
De volgende afbeelding toont bij wijze van voorbeeld de aansluiting van een zonne-installatie
op een gasketel met circulatieleiding. Voor de aansluiting van een circulatieleiding kan worden
gekozen tussen de impulsgestuurde circulatie en het gebruik van een circulatiesensor.
De labels op een grijze achtergrond kenmerken opties.
B1

C3
C4
C5

B8

C1

C3

B9
A1

C6
B2

A2

C3

C3

A3
C4

C2
A4
B7

A5
A6

B2
B4

C6

B4
B6

A7
A8

B4
B5

B3

B2

C8

C7

C9

A - boiler

B - drinkwaterreservoir

C - verwarmingswaterreservoir

A1

Boiler met warmte-isolatie

B1

Veiligheidsklep drinkwaterbereik

C1

Verwarmingscircuit

A2

Drinkwateruitgang (warm water)

B2

Afsluitklep drinkwaterbereik

C2

Gasketel

A3

Toevoer laden warm water

B3

Reduceerklep met manometer

C3

Afsluitklep verwarmingscircuit

A4

---

B4

Terugslagklep drinkwaterbereik

C4

Terugslagklep verwarmingscircuit

A5

Verwarmingscircuit toevoer /
Retour laden warm water

B5

Aftapklep drinkwaterbereik

C5

Circulatiepomp verwarmingscircuit

A6

Verwarmingscircuit retour

B6

Stromingsschakelaar

C6

Driewegklep verwarmingscircuit,
elektrisch

A7

Drinkwateringang (koud water)

B7

Circulatiepomp drinkwaterbereik

C7

Legen verwarmingscircuit

A8

Legen expansievat

B8

Warmwatermenger, thermisch

C8

Veiligheidsklep verwarmingscircuit

B9

Aftappunt voor drinkwater

C9

Expansievat verwarmingscircuit

18

256 149 - V04

09.2011

5.4

Montage van het hydraulische systeem

Waarschuwing
Gevaar voor verbranding door heet water of hete leidingen!
►►Voorafgaande aan onderhouds- en installatiewerkzaamheden:
installatie laten afkoelen.
Let bij de montage op het volgende:
•
•
•
•
•

5.5

Verwijder vóór de installatie de sluitdoppen van de boileraansluitingen.
Zorg ervoor dat de hydraulische verbindingen altijd drukdicht zijn.
Dicht de schroefverbindingen overeenkomstig af!
Breng op de warmtedragende buizen altijd een geschikte warmte-isolatie aan!
Sluit niet-gebruikte aansluitingen druk- en luchtdicht af met een passende blinde dop!

Montage van de terugstroomsensor

Installeer de terugstroomsensorgroep volgens de montage-instructies/gebruiksaanwijzing van de terugstroomsensorgroep.

5.6

Montage van de elektrische verwarmingsstaaf

Gevaar
Gevaar voor elektrische schok!
►►Vóór werkzaamheden aan elektrische apparaten altijd het apparaat
met alle polen van het stroomnet scheiden!

Let op
Materiële schade!
►►De elektrische verwarmingsstaaf mag niet worden aangesloten op een
van de 230 V-uitgangen van de zonneregelaar. Hierbij zou de maximaal
toegestane uitgangsstroom van de regelaar worden overschreden.
►►Schakel de stroomtoevoer nog niet in, neem de elektrische
verwarmingsstaaf pas na het vullen van de boiler in bedrijf!

Installeer en bedien de elektrische verwarmingsstaaf aan de hand van de
montage-instructies/gebruiksaanwijzing voor de elektrische verwarmingsstaaf.

09.2011
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5.7

Aansluiting van het zonnecircuit

Sluit het zonnecircuit met de Schüco zonnestations aan volgens
de montage-instructies/gebruiksaanwijzing van het zonnestation.

5.8

Koud- en warmwateraansluiting

Waarschuwing
Gevaar voor brandwonden aan de warmwateraftappunten!
►►Voorafgaande aan onderhouds- en installatiewerkzaamheden: installatie
laten afkoelen.
Installeer de warm- en koudwateraansluiting volgens de geldende regels
van de techniek. Neem de bedrijfsdrukwaarden in acht. Plaats eventueel
een reduceerklep.
Let tijdens de aansluiting op het volgende:
•
•
•

Installeer de warm- en koudwateraansluiting volgens de geldende regels
van de techniek. Neem de bedrijfsdrukwaarden in acht. Plaats eventueel
een reduceerklep.
Tussen koudwateraansluiting op de boiler en de veiligheidsklep
(uitgevoerd voor 6 bar)
mag geen afsluit- of terugregelingsmogelijkheid worden aangebracht!
Voer de uitlaat van de veiligheidsklep deskundig en milieuvriendelijk af!

Installeer de afzonderlijke componenten zoals beschreven in de
desbetreffende montage-instructies/gebruiksaanwijzing.

Tip
Installeer de veiligheidsklep boven de boiler. U kunt dan aan de
veiligheidsklep onderhoud of eventuele reparaties verrichten zonder de
boiler te hoeven legen.

5.9

Aftapklep
Installeer een aftapklep aan de aansluiting vastestofverwarming
retour / legen / expansievat verwarmingscircuit.

Lees bij de installatie de montage-instructies/gebruiksaanwijzing
van de aftapklep.
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5.10

Expansievat verwarmingscircuit

Opmerking
De boilers hebben in het verwarmingscircuit extra expansievolume nodig.
Kies de afmetingen van het expansievat dienovereenkomstig of installeer
een extra expansievat aan de
aansluiting ”retour van het verwarmingscircuit”.
Het expansievat kan ook op een andere plaats worden geïnstalleerd volgens
de gegevens van de fabrikant.

5.11

Boiler/naverwarming
Sluit het verwarmingscircuit aan volgens de gekozen functie van de boiler
en de gegevens van de fabrikant.
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6
6.1

Inbedrijfstelling
Voorbereidende werkzaamheden
•

Sluit voor het in gebruik nemen alle montage- en installatiewerkzaamheden aan zonne-,
verwarmings- en drinkwaterinstallatie af.
Voer vóór het in gebruik nemen van de zonne-, verwarmings- en drinkwaterinstallatie een
dichtheidsproef uit!
Dicht eventuele lekken.

•
•

Let op de volgorde van het vullen zodat het zonnecircuit (al tijdens het vullen / de dichtheidsproef)
opgenomen warmte aan het verwarmings- resp. drinkwater kan afgeven:

6.2

6.3

1

Drinkwaterreservoir

2

Verwarmingswaterreservoir

3

Zonnecircuit

Drinkwaterreservoir
1.

Vul het drinkwaterreservoir via de afsluitkleppen drinkwaterbereik.

2.

Open een aftappunt.

3.

Open de afsluitkleppen van het drinkwaterbereik.
Sluit het aftappunt zodra er water uit komt.

Verwarmingswaterreservoir
Vul het verwarmingscircuit volgens de montage-instructies/gebruiksaanwijzing van de
fabrikant van de verwarming, tot de bedrijfsdruk van de verwarmingsinstallatie is bereikt.
Ontlucht het verwarmingscircuit volledig.

Opmerking
Neem de verwarming pas na het vullen van het drinkwaterreservoir en
van het zonnecircuit volgens de montage-instructies/gebruiksaanwijzing
van de fabrikant van de verwarming in gebruik.
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6.4

Zonnecircuit

Waarschuwing
Gevaar voor brandwonden door hete collectoren!
►►Maximale temperatuur van de collectoren van 70°C – bij vullen/
dichtheidsproef of installatie-/onderhoudswerkzaamheden.

Let op
Materiële schade en milieuschade!
►►Zorg ervoor dat de zonnevloeistof niet in het milieu terechtkomt,
voer eventueel vervangen zonnevloeistof af volgens de gegevens van
de fabrikant. Neem tijdens het repareren of buiten bedrijf stellen van
de combiboiler de voor het milieu relevante eisen met betrekking tot
recycling, hergebruik en afvoer van grondstoffen en onderdelen in acht
conform de lokaal, nationaal en internationaal geldende technische
regels en de officiële voorschriften.
Vul het zonnecircuit met het vulstation van Schüco volgens de
montage-instructies/gebruiksaanwijzing van het ”Zonnestation” en
”Schüco vulstation”.

6.5

Veiligheidskleppen
Controleer na het vullen of de veiligheidskleppen van het drinkwaterreservoir,
zonne- en verwarmingscircuit functioneren (zie montage-instructies/gebruiksaanwijzing ”veiligheidsklep”).
Breng op de veiligheidsklep van het drinkwaterreservoir een bord met de
volgende tekst aan:
Tijdens het verwarmen moet om
veiligheidsredenen water uit de aftapleiding
kunnen uittreden!
Leidingen naar de veiligheidsklep niet
afsluiten en niet van afsluitmogelijkheden
voorzien!

6.6

09.2011

Voeding
1.

Sluit de voedingsspanning voor alle elektrische apparaten van de
installatie volgens de gegevens van de desbetreffende fabrikant aan.

2.

Neem de installatie volgens de ”Testlijst zonnestation” in de montageinstructies/gebruiksaanwijzing ”Zonnestation” in gebruik.

3.

Controleer de installatie tijdens de eerste opwarming!
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7.

Onderhoud en verzorging
Gevaar
Gevaar voor elektrische schok!
►►Voor werkzaamheden het apparaat altijd eerst met alle polen van het
stroomnet scheiden!
In gebieden met sterk kalkhoudend water moeten de tussenpozen tussen de onderhoudswerkzaamheden
worden verkort!
Om de 6 maanden

Jaarlijks

Om de 2 jaar

Bedrijfsdruk controleren,
eventueel verwarming of
zonnecircuit bijvullen
(montage-instructies/gebruiksaanwijzing ”Zonnestation”)

Veiligheidskleppen controleren
(montage-instructies/
gebruiksaanwijzing
”Veiligheidsklep”)

Onderhoud volgens testlijst
voor het onderhoud
(montage-instructies/
gebruiksaanwijzing
”Zonnestation”)

Expansievat controleren volgens
montage-instructies/
pH-waarde en vorstbestendigheid
gebruiksaanwijzing ”Expansievat” controleren
(montage-instructies/
gebruiksaanwijzing
”Zonnestation”)

Aanwijzing bij de reiniging:
Reinig om beschadigingen van het oppervlak van de boiler te voorkomen de buitenzijde alleen
met een vochtige doek, gebruik nooit schuurmiddelen of reinigingsmiddelen met schurende stoffen
of verfverdunner (Nitro enz.).
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8.

Buiten bedrijf stellen
Houdt u zich bij reparatie of buitenbedrijfstelling van de boiler aan de voor het milieu relevante
eisen met betrekking tot recycling, hergebruik en afvoer van bedrijfsstoffen en componenten conform
de lokaal, nationaal en internationaal geldende technische regels en de officiële voorschriften!
Voer de volgende handelingen uit:

09.2011

1.

Schakel de installatie spanningsloos en scheid deze met alle polen van het stroomnet.
Laat de installatie eventueel afkoelen.

2.

Leeg het zonnecircuit volgens de montage-instructies/gebruiksaanwijzing ”Zonnestation”.
Zorg ervoor dat de zonnevloeistof niet in het milieu terechtkomt, voer eventueel vervangen
zonnevloeistof af volgens de gegevens van de fabrikant.

3.

Leeg het verwarmingscircuit volgens de montage-instructies/gebruiksaanwijzing van
de fabrikant van de boiler.

4.

Leeg het drinkwaterreservoir via de aftapklep.

5.

Bewaak na het onderhoud/de reparatie het opwarmen van de installatie.
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9

Afvoer
Uw productie is gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen en componenten,
die gerecycled kunnen worden.
Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van de
gebruiksduur gescheiden van het huisvuil moet worden afgevoerd.
Breng dit apparaat na de gebruiksduur naar het verzamelpunt in uw gemeente of naar
het plaatselijke recyclingcentrum.
In de Europese Unie bestaan er verschillende verzamelsystemen voor gebruikte elektrische
en elektronische apparatuur. Help ons het milieu waarin we leven te behouden!
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Materiaallijst
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Nr.

Benaming

Materiaal

1

Boiler

Staal S 235 JRG2

2

Drinkwaterwarmtewisselaar

Roestvrij staal 1.4404

3

Zonnewarmtewisselaar

Staal S 235 JRG2

4

Warmte-isolatie

Zacht PU-schuim met polystrol

5

Warmte-isolatie dekselschijf

Zacht PU-schuim

6

Afdekkap

PS, niet geëxpandeerd

7

Warmte-isolatie afsluitrand

ABC-kunststof
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