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Solmax Zonneboiler systeem 
In deze handleiding vindt u alle informatie die nodig is voor het correct aansluiten van een Solmax Zoneboiler 
systeem in combinatie met een Solmax 3 kW Tapwater warmtepomp. 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze handleiding of over een bepaald onderwerp, dan kunt u contact 
opnemen met Zonneboiler Magazijn via: info@zonneboilermagazijn.nl 

Montageframes 
In de basis zijn alle frames gelijk, hieronder een overzicht van de mogelijke opstellingen. 

 

In de doos van het montage frame zit een handleiding waarmee het frame eenvoudig gemonteerd kan worden. 

Landscape montage frames 
De Solmax zonnecollectoren kunnen gemonteerd worden in zowel portret (verticaal) als in landscape (horizontaal) 
oriëntatie gemonteerd worden. 
Bij het gebruik van een enkelvoudig landscape frame wordt de collector met maar één koppeling op de volgende 
collector aangesloten, zie bovenstaande afbeelding. Vanwege de landscape opstelling is het nodig om elke 
collector te voorzien van een handmatige ontluchter, en één extra afsluit-kap. 

N.B. Bij een standaard schuin pannendak frame wat landscape wordt gemonteerd dienen de collectoren hetzelfde 
als een portret frame gekoppeld te worden; een dubbele verbinding tussen de collectoren onderling. Ook is er dan 
géén extra ontluchter nodig. 
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Solmax F-Collectoren 

LET OP!!! Bij het aansluiten van de collectoren is het belangrijk dat de wartels niet te 
hard worden aangedraaid! Te hard/strak aandraaien kan (interne) schade aan de 
collector veroorzaken. 

Draai de moeren van alle verbindingen vast tot het moment dat er een lichte weerstand te voelen is. Het 
afdichtingsrubber aan de collector-zijde én het afdichtingsrubber of viltje wat bij de solar-slang wordt meegeleverd 
zorgen voor de afdichting. 

Let er ook op dat tijdens het vastdraaien de koppeling aan de collector-zijde niet gaat meedraaien. 
Indien deze koppeling verdraaid wordt, kan dit de zonnecollector permanent beschadigen. 

Het maximale aandraaimoment is maximaal 25 Nm. 

 

1. Koppelstuk collectoren ¾” inclusief isolatie ( 2 stuks per 2+N collectoren) 
2. Afsluitkap collector ¾” (2 stuks bij portret opstelling, meerdere bij landscape) 
3. Sensorbehuizing met ontluchter ¾” 
4. O-ring S19 x 0,18 

Gebruik de materialen uit de ZPKS aansluit set om de collectoren aan elkaar te koppelen, voor het plaatsen van de 
temperatuursensor en voor het monteren van de rvs solar-slang. 
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Het benodigde aantal afsluitkappen bij een “normale” portret opstelling is altijd 2; aan de tegenovergestelde 
verticale zijde waar de rvs solar-slang wordt aangesloten. 

 

In een lanscape opstelling is hieronder weergegeven, er is per collector 1 extra afsluitkap benodigd. 

 

Boilervat 
Afmetingen en aansluitingen 

1. Geëmailleerde tank 
2. Thermometer 
3. Polyurethaan isolatielaag 
4. Elektrische verwarmingselement (6/4”) 
5. Warmwater aansluiting 
6. Magnesium anode 
7. Bovenste warmtewisselaar 
8. Dompelbuis voor temperatuursensor (bovenste gedeelte) 9.

 Warmtepomp aansluiting 
(afdoppen als er geen warmtepomp wordt gebruikt) 

10. Onderste warmtewisselaar 
11. Dompelbuis voor temperatuursensor (onderste gedeelte) 
12. Koud water aansluiting 
13. Inspectieluik 

Specificaties: 
 OKC 200 liter 

VF 300 liter 
Laag model 

VF 300 liter 
Hoog model 

OKC 300 liter 
Hoog model 

OKC 400 liter OKC 500 liter 

Diameter, mm 540 700 600 600 650 700 
Hoogte, mm 1473 1295 1834 1791 1926 1920 
Gewicht, Kg 85 106 106 115 153 168 
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Aansluitingen: 
• Tapwater 

aansluitingen 
• Warmtewisselaars 

(boven/onder) 
• Circulatie/ringleiding 
• Elektrisch 

verwarminselement 

Buitendraad: 
¾” 

Buitendraad: 
¾” 

Buitendraad: ¾” 
Binnendraad: 

1½” / 6/4” 

Buitendraad:1” 

Buitendraad:1” 

Buitendraad: ¾” 
Binnendraad: 

1½” / 6/4” 

Buitendraad:1” 

Buitendraad:1” 

Buitendraad: ¾” 
Binnendraad: 

1½” / 6/4” 

Buitendraad: ¾” 

Buitendraad: ¾” 

Buitendraad: ¾” 
Binnendraad: 

1½” / 6/4” 

Buitendraad: 1” 

Buitendraad: 
¾” 

Buitendraad: ¾” 
Binnendraad: 

1½” / 6/4” 

Buitendraad: 1” 

Buitendraad: 
¾” 

Buitendraad: ¾” 
Binnendraad: 

1½” / 6/4” 

Oppervlakte 
warmtewisselaar 
(boven/onder) 

0,95/0,70 m2 0,95/1,45 m2 0,8/1,55m2 0,8/1,2 m2 1,1/1,9 m2 1,4/2,0 m2 

Maximale werkdruk, 
bar 

10 10 10 10 10 10 

Vervangbare anode Ja, 5/4” Ja, 5/4” Ja, 5/4” Ja, 5/4” Ja, 5/4” Ja, 6/4” 
Garantietermijn, jaar 5 5 5 5 5 5 
Energielabel C C C C C C 
LET OP! Er dient binnen elk gesloten vloeistof circuit (solar, CV en drinkwater) een overdrukbeveiliging 
aangebracht te worden. Dit om het krimpen en uitzetten van vloeistoffen bij temperatuursveranderingen van 
de vloeistof op te vangen. 

LET OP! De bouten van het mangat dienen nagetrokken te worden met 15 Nm. Het niet 
natrekken van de bouten kan lekkage tot gevolg hebben. 
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Anode 

Om kalkafzetting tot een minimum te beperken zijn de boilervaten uitgerust met een 
magnesium-anode. Het is belangrijk om de conditie van de anode minimaal eenmaal 
per jaar te controleren. U kunt anode gemakkelijk verwijderen door de deksel van de 
boiler af te nemen en vervolgens los te draaien. Als er veel kalkafzetting is, dient de 
anode vervangen te worden. Neem hiervoor contact op met Zonneboiler Magazijn. 

Bij de VF-boilervaten is de anode al geïnstalleerd, bij de OKC-boilervaten dient deze 
door u geïnstalleerd te worden. De anode wordt met het boilervat meegeleverd. 

Elektrisch verwarmingselement (optioneel) 
Als u een elektrisch verwarmingselement heeft aangeschaft, dient u die ook 
zelf in de boiler te plaatsen. Aan de zijkant van het vat, ongeveer halverwege, 
bevindt zich een zwarte plastic afdekkap van ca. 10cm doorsnede. Verwijder 
de afdekkap en de messing afsluitkap en plaats het element. 

Het element kan in aangesloten worden op een stopcontact. 
Ook is het mogelijk om de zonneboiler (of warmtepomp) het element te laten 
aansturen. Neem hiervoor contact op met Zonneboiler Magazijn voor een 
advies hierover. 

Het elektrisch element kan het water in het boilervat tot maximaal 65 graden Celsius verwarmen. 

LET OP! Het verwarmingselement verbruikt minimaal 2 kW. U dient rekening te houden 
met de capaciteit van uw bekabeling en zekering. Indien het element aangestuurd gaat 
worden door de Solmax warmtepomp, dan dient er een relais tussen de warmtepomp 
en het verwarmingselement geplaatst te worden. 

Mengventiel 
Een optioneel product wat bij de zonneboiler installatie geleverd wordt, is een mengventiel. 
Het mengventiel zorgt ervoor dat het water afkomstig uit de zonneboiler wordt afgekoeld tot maximaal 65 graden 
Celcius. Dit voorkomt dat er te heet water uit de kraan komt; het water uit de zonneboiler kan namelijk 
gemakkelijk 85 graden worden bij een dag met veel zonneschijn. 

LET OP! Te heet water kan brandwonden veroorzaken. 
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Indien er een combi CV ketel aanwezig is, wordt het mengventiel na de combi CV ketel geplaatst zoals onderstaand 

schema.  

Flexibele rvs solar-slang 
Als u bij de zonneboiler ook een rvs solar-slang heeft aangeschaft, volgen hieronder de stappen om de slang op 
maat te maken en om de wartel met knijpring aan te brengen. 

Op maat maken 
1. De rvs solar-slang kan eenvoudig op maat gemaakt worden met een buizensnijder of ijzerzaag. 

Belangrijk is om eventuele ontstane bramen te verwijderen 

 

Aanbrengen knijpring en wartel 
1. Schuif de wartel om de buis 
2. Breng de knijpring na de 1ste of 2de ribbel aan, en knijp deze dicht 

(Let op! Het dichtknijpen is eenmalig!) 
3. Gebruik een koppelstuk of andere koppeling om de eerste ribbel tegen de knijpring te pletten, zo ontstaat 

er een recht afgewerkte flens. (Hier is enige kracht bij benodigd!) 
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4. De rvs solar-slang is nu gereed om aangesloten te worden. Gebruik een afdichtring om een waterdichte 

aansluiting te krijgen.   
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eKontrol (optioneel) 
Een ander optioneel product is de eKontrol module, waarmee het zonneboiler 
systeem op afstand bekeken en geconfigureerd kan worden via een webpagina. 

De eKontrol kan voedingsspanning krijgen door deze aan te sluiten op de zonneboiler 
controller of door het gebruiken van een usb adapter (deze wordt niet standaard 
meegeleverd). 

Aansluiten van het eKontrol modem op de controller 
1. Sluit de voedingsspanning aan op de eKontrol. 

Let Op! Er mag maar één stroombron aangesloten worden, geadviseerd wordt om eKontrol op de 
zonneboiler-controller aan te sluiten. 

2. Sluit de eKontrol aan op de zonneboiler-controller met de meegeleverde RS485 kabel (2 aderig). De 
eKontrol is ingesteld als Master, en beschikt over een ingebouwde afsluitweerstand. Het apparaat wat 
zich op het uiteinde van het RS485 netwerk bevindt dient te worden voorzien van de meegeleverde 
afsluitweerstand.  De apparaten die op het RS485 netwerk worden aangesloten dienen zoals in 
onderstaande afbeelding weergegeven te worden aangesloten. 

 

Indien er meer dan twee apparaten aangesloten worden de eKontrol (bijvoorbeeld een tapwater warmtepomp) 
dient dit als volgt te uitgevoerd te worden: 

 
Aansluiten Solmax zonneboiler besturing 

De ZPS-unit is speciaal ontworpen voor zonneboiler installaties. De maximale doorstroming van het 
warmteoverdrachtmedium/ glycol is 21 liter per minuut en met een maximaal collector oppervlak van 15 m2. 

De behuizing is gemaakt van geschuimd polypropyleen, en is uitgerust met: 
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• Circulatiepomp, 
• Automatische ontluchter 
• Aftapkranen 
• Overdrukventiel 
• Afsluiter 
• Manometer/drukmeter 
• Elektronische flowmeter 

• G422-controller  4 temperatuursensoren  Netsnoer. 

Montage stappenplan 
Volg de onderstaande stappen om de Solmax 

zonneboilercontroller aan te sluiten 

1. Bevestig de ZPS-
montagemuurbeugel aan de muur 

met de bijgeleverde pluggen en schroeven. 
2. Hang de ZPS-montagebeugel op de 

gemonteerde montagemuurbeugel 
3. De unit dient te worden gemonteerd zodat 

de onderste afvoerkraan zich ter hoogte 
van de onderste aansluiting van de 

warmtewisselaar van het boilervat 
bevindt (dit maakt het 
makkelijker om het gehele systeem te laten leeglopen indien noodzakelijk). 

LET OP! Zorg ervoor dat de Solmax-unit aangesloten wordt op 230V contactdoos 
met randaarde, en dat deze contactdoos is beschermd met een 
aardlekschakelaar in de meterkast! 
Het is verboden om de Solmax-unit in de buurt van open vuur, hoge temperaturen en materiaalopslag te 
installeren. 

4. De meegeleverde componenten kunnen zowel aan de linker- als aan de rechterzijde van de unit aangesloten 
worden, zoals in onderstaand overzicht is te zien. 

LET OP! Gebruik geen andere componenten in het collectorcircuit dan de standaard 
meegeleverde, om lekkages en andere problemen te voorkomen! 
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5. Onderstaand installatieschema dient aangehouden te worden. 
6. Plaats de temperatuursensoren op de juiste plaats volgens het schema. 

De sensoren dienen diep genoeg in de dompelhuls geplaatst te worden, zodat de juiste temperaturen worden 
gemeten. 
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7. Het is belangrijk is om de draden van temperatuursensor T1 goed en deugdelijk aan te sluiten. Indien de 
signaaldraad die in de rvs-solarslang zit wordt gebruikt, dient de verbinding geïsoleerd en afgeschermd te 
worden tegen weersinvloeden. Gebruik hiervoor de meegeleverde krimpkous en gebruik extra bescherming 
zoals isolatietape. Wij raden aan om de draadverbinding te solderen. 

Vullen en opstarten van de Solmax-unit 
Het systeem moet worden gevuld met een warmtedrager gebaseerd op propyleenglycol met toevoeging van 
anticorrosiebescherming. Wij adviseren alleen gebruik te maken van de meegeleverde Termsol Glycol. Deze kan 
achteraf ook via onze webshop bijbesteld worden. 

 Let op!! De Termsol-vloeistof mag niet worden verdund met water. 

Vullen van de installatie met glycol met behulp van de meegeleverde handpomp. 
1. Vul het handpomp-reservoir met glycol en draai de dop/pomp op het reservoir. 
2. Sluit de slang van de handpomp aan op de vulkraan. 
3. Open de vulkraan, en begin met het pompen van de glycol in het zonneboiler systeem. 
4. Sluit de vulkraan als de glycol in het reservoir op is, vul het reservoir, open de vulkraan en 

pomp de glycol in het systeem. 
5. Herhaal dit totdat de vereiste druk van 2,5 bar is behaald. 
6. Ontlucht het systeem met behulp van de handmatige ontluchter op de collector. 
7. Controleer of het systeem nog steeds op druk is. 
8. Sluit de Solmax-unit aan op het 230V-net. 
9. Schakel de zonnecollectorpomp in via handmatige bediening. 
10. Ga hiervoor naar “Handmatige bediening” in het Menu, selecteer hier Pomp-P en verander de waarde naar: 

“AAN” 

Het standaard wachtwoord van de Solmax-unit is:  0110 

11. De resterende lucht in het systeem wordt nu automatisch verwijdert door de automatisch ontluchter in de 
Solmax-unit. 
Indien er een Flow-error verschijnt, betekend dit dat er nog te veel lucht in het systeem zit, en dat deze 
met behulp van de handmatige ontluchter op de collector eruit gehaald moet worden. Controleer hierna 
of er nog voldoende druk op het systeem staat! 

12. Indien de druk op de manometer onder het niveau van 1,5 bar daalt, dient het systeem bijgevuld te worden tot 
het vereiste niveau van 2,5 bar. 

13. Nu dient de stroming van de glycol aangepast te worden. Ga hiervoor naar het Menu – 
doorstroming/rotameter en ga naar Nominaal. 

14. De waarde dient aangepast te worden naar 1,5 l/min per vlakke plaat collector. 
Voor buiscollectoren geldt: 1 l/min. 
Zie onderstaande tabel: 

2 Vlakke plaat collectoren 3 l/min 
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3 Vlakke plaat collectoren 4,5 l/min 
4 Vlakke plaat collectoren 6 l/min 
5 Vlakke plaat collectoren 7,5 l/min 
  

20 buis collectoren 2 l/min 
30 buis collectoren 3 l/min 
40 buis collectoren 4 l/min 
50 buis collectoren 5 l/min 

15. Keer nu terug naar het hoofdscherm, het systeem is gereed voor ingebruikname. 
Status van de pomp 
Zodra het systeem is gevuld met glycol kan de werking van de pomp gecontroleerd worden met de led op de pomp. 

Geen LED De pomp werkt niet, controleer of de pomp 230V-voeding krijgt (3-aderige kabel) 
Knipperende groen led De pomp werkt niet: 

• Controleer de 2-aderige PWM-kabel die van de computer naar de pomp 
loopt. 

• Controleer de instelling: 
MENU – PARAMETERS - TYPE POMP -> ST7 PWM2 

Constante groene led De pomp functioneert normaal 
Rode LED Pompstoring: controleer of er nog lucht in het zonneboiler-circuit aanwezig is 

Blijft de storing aanwezig, controleer of de pomp wel in handmatige modus 
werkt (er is een zoemend geluid te horen en lichte vibratie te voelen bij de 
pomp. Laat de pomp circa 3 minuten in handmatige modus werken, controleer 
nogmaals of er lucht in het systeem zit door de handmatige ontluchter een 
stukje open te draaien. 
Blijft het probleem zich voordoen, neem dan contact op met Zonneboiler Magazijn 

Rood + groene led Pompstoring: controleer of er nog lucht in het zonneboiler-circuit aanwezig is 
Blijft de storing aanwezig, controleer of de pomp wel in handmatige modus 
werkt (er is een zoemend geluid te horen en lichte vibratie te voelen bij de 
pomp. Laat de pomp circa 3 minuten in handmatige modus werken, controleer 
nogmaals of er lucht in het systeem zit door de handmatige ontluchter een 
stukje open te draaien. 
Blijft het probleem zich voordoen, neem dan contact op met Zonneboiler Magazijn 
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Solmax-controller (G422) 
De Solmax G422 controller is special ontwikkeld voor gebruik in zonneboiler systemen in combinatie met andere 
verwarmingsapparatuur zoals: pellet ketels, elektrische bijverwarming, Cv-ketels en warmtepompen. 

De controller kan gegevens van 6 temperatuursensors uitlezen 

De G422 controller beschikt over een zeer uitgebreide standaardfuncties, zoals: 

• Meerdere systeem configuraties 
• Grafisch weergegeven systeem diagram met animaties van de werkende componenten 
• De G422 kan via het internet uitgelezen en geconfigureerd worden met de eKontrol module 
• Bescherming tegen beschadigingen van het systeem die veroorzaakt worden door slechte doorstroming 
• Systeem parameters kunnen aangepast worden zodat het systeem optimaal functioneert 
• Aangesloten apparaten kunnen ook handmatig bediend worden 
• Statistieken van opbrengst en verbruik van het systeem worden bijgehouden 
• Ingebouwde “real-time clock” 
• Statistieken en parameters worden onthouden, ook als het systeem afgesloten is van het lichtnet 
• Vorst- en oververhittingsbescherming zijn ingebouwd (en kunnen aangepast worden) 
• Afkoelen van het systeem in de nacht is mogelijk 
• Lcd-display kan uitgezet worden om zo nog meer energie te besparen 
• Vakantie-programma kan ingesteld worden, om het systeem veilig achter te laten als u voor een langere 

periode niet aanwezig bent 

 
Aansluitingen aan de achterzijde van de G422 controller 
De G422-controller kan eenvoudig uit de behuizing gedrukt worden. 
Door eerst de beschermkap van de pomp en flowmeter te verwijderen, en dan vanaf de achterkant de controller 
voorzicht naar voren te drukken. Let hierbij op de aangesloten kabels meegaan met de controller. 
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  LET OP! Zorg ervoor dat de Solmax-unit is losgekoppeld van het lichtnet (230V) 

Aan de achterzijde van de G422 controller bevinden zich de aansluitingen voor alle componenten die op de 
controller aangesloten kunnen worden. Hieronder is een overzicht met de betekening van de aansluitingen 
opgenomen. 

 

Ingang/Uitgang Omschrijving 

230V~ Aansluiting op het 230V~/50Hz lichtnet –Maximaal: 6A 

O1 Pomp 1 aansluiting –Maximaal: 2A 

O2 

Potentiaal-vrij contact, (relais) –Maximaal: 2A 
–S1-S2 –NC(normally closed), –S2-S3 –NO (normally open). 
Kan met voltage schakelen –voltage kan op S2 gezet worden, er wordt tussen S1 
of S3 geschakeld. 

O3 Potentiaal vrij contact, (relais) –Maximaal: 2A 

T1, T2, T3, T4, T5, 
T6 

T1–T6………….. Temperatuur sensor ingangen - NTC10kΩ 
GND……………… Massa aansluiting “-” voor temperatuur sensors of andere 
apparatuur 

+12V 
GND 

FLOW1 
PRES 

+12V………………Constant voltage +12V voor flowmeter no.1, no.2 of eKontrol 
module 
GND……………… Ground “-” voor de flowmeter no.1, no.2, eKontrol module, 
druksensor of andere aangesloten apparatuur 
FLOW1………………Flowmeter no.1 ingang 
PRES……………… Pressure switch ingang 

+A 
-B 

GND 
PWM 

+A................. RS485 communicatie ingang (bv. eKontrol 
module). -B.................. RS485 communicatie ingang (bv. 
eKontrol module). 
GND ............. Ground uitgang “-” voor PWM-pompcontrolesignaal. 
PWM............. Positieve uitgang „+” voor PWM-pompcontrole signaal. 

FLOW1 
UPS 

FLOW2......... pulse ingang voor elektronische flowmeter 2 series G-916 
UPS.............. Aansluiting voor een UPS / noodstroomvoorziening. Indien 
doorverbonden wordt de controller in power-saving modus gezet. In deze modus 
knippert het pomp (P) symbool. De maximale snelheid van de pomp is 6, alle 
andere pompen worden uitgeschakeld in deze modus. 

ANODA+ 
ANODA- 

+................... Titanium anode + voeding– 
-.................... Titanium anode - voeding – 
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Zonneboiler schema 1 configuratie 

De controller is uitgerust met een Lcd-display en 7 knoppen. De controller wordt aangezet met de toets . 
NB. Het display wordt tijdens het aanzetten gekalibreerd, het is belangrijk om geen toetsen aan te raken tijdens 
het kalibreren 
Het display toont de informatie over het systeem zoals het is ingesteld. 

De toets  geeft toegang tot het configuratie menu 

Wordt er om een wachtwoord gevraagd? Gebruik dan: 0110 

De code kan ingevoerd worden met behulp van de pijltjes  toetsen en de  knop. 

 Uitleg schema 1:

  
Met schema 1 wordt pomp P aangestuurd. Dit is de pomp die is ingebouwd in de Solmax-unit, en zorgt voor 
circulatie van de glycol in het zonneboiler systeem. 

• Pomp P wordt aangestuurd op basis van het temperatuurverschil tussen T1 (collector) en T2 (onderin 
boilervat). De waarde van het temperatuurverschil kan aangepast worden in het parameter menu, de 
standaard instelling van 5 graden is in de meeste gevallen voldoende. 

• Pomp P blijft actief totdat de ingestelde “Maximumtemperatuur T2” is behaald. De standaardwaarde van 
60 graden dient aangepast te worden naar een hogere waarde om het systeem zo efficiënt mogelijk te 
laten functioneren. Zonneboiler Magazijn adviseert om een temperatuur van 80 graden in te stellen als er 
een mengventiel aanwezig is op de warmwater-leiding die uit het boilervat komt! 

LET OP! Er dient wel een mengventiel in de aanvoer warmwaterleiding van het huis 
geplaatst te worden indien de temperatuur boven de 65 graden wordt ingesteld! 
Belangrijke parameters 
Omschrijving van parameters van besturing (Parametersinstellingen) 

Parameter Omschrijving Omvang Fabrieksinstelling 
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Type van 
Zonnecollector 

Met deze parameterkunt u het typevan zonnecollector (plaatof buis)selecteren. 
Bij de keuze van een buiscollector tussen8,00 tot 17,00 uur (op elk vol uur)gaat de 
collectorpomp gedurende 1 minuut draaien. De temperatuursensor bevindt zich aan de 
onderkant van de collector. In het geval van lage buitentemperaturen,kande temperatuur 
in decollectorafwijken vande temperatuur gegeven door de sensor. Als de sensor T1 een 
vereiste temperatuurvoor het werk van installatie bereikt, de pompPblijft draaien. 

Plaat / 
Buisvormig 

Plaat 

Temperatuurverschil 
T1, T2van inschakeling van 

collector pomp 

Deze parameter bepaalt de voorwaarden van in- en uitschakelen van de collector pomp. 
Als de temperatuur van zonnecollectorenT1 hoger is dan de som van de 
parameter„Temperatuurverschil T1, T2 van inschakeling van collector pomp”en de 
watertemperatuur in de verwarmerT2,schakelt decollectorpompzich in. 

4 15C 6C 

Temperatuurverschil voor 
inschakeling van een extra 
pomp, klep 

Deze parameter wordt in complexesystemen gebruikt. Zijn omschrijving bevindt zich in 
het hoofdstuk 7 alleen voor de geselecteerdeexterne apparaten. 

2 15C 5C 

Max. temp.T2 voor 
uitschakeling van collector 

pomp 

De parameter diein verbandmet de sensorT2 is, geplaatstaan de onderkantvan deboiler. 
Deze parameter bepaaltdemaximale temperatuur van het water in deboiler. Sensor T2 is 
de sensor die deze temperatuuraangeeft. 

10 85C 65C 

Min. Temp. T3 voor 
inschakeling van ketel 
pomp 

De parameter wordt in de schema’s6 en 14gebruikt en bepaalt de minimale temperatuur 
van de ketel  (sensor T3) voor de inschakeling van de ketel pomp. 

10 85C 41C 

Min. Temp. T4 voor 
inschakeling van 
circulatiepomp 

De parameter diede temperatuur vansensorT4 bepaald (geplaatstaan de bovenkantvan 
deboiler).Deze parameter bepaalt de minimale watertemperatuur in de verwarmer (sensor 
T4) die vereist is om de circulatiepomp in te schakelen. Deze parameter beveiligt de 
verwarmer tegen de totale koeling van het water. 

10 85C 35C 

Max. temp. T4 voor 
uitschakeling van 
warmtebron 

Maximale temperatuur voor uitschakeling van extra warmtebron zoals ketel, elektrische 
verwarmer,warmtepomp.  Deze parameter wordtin complexesystemen gebruikt.Door de 
verschillende functies indeinstallatieschema’s, eenomschrijving vandefunctiesu in de 
uitgebreide handleiding. 

10 85C 50C 

Max. temp. 
voor water 

verwarmt vanuit ketel C 

Deze parameter wordt enkel in schema 14 gebruikt en bepaalt de maximale 
watertemperatuur gemetendoor de sensor T4 voor de werking van de pomp C 
diesamenwerkt met een watercirculatiesysteemvan een open haard of ketel op vaste 
brandstof. 

10 85C 60C 

Toerentalafstelling van 
collector pomp 

Toerentalafstelling van de zonnecollector pomp P. Het inschakelen van optie van 
afstelling van zonnecollectoren pomp veroorzaakt een vloeiendeverandering van 
toerentalen van collector pomp.Bij de uitgeschakeld optie van toerentalafstelling van 
collector pomp zal de besturing de pomp in-of uit laten schakelen. 
WAARSCHUWING! Het inschakelen van toerentalafstelling van de pomp kan tot het 
luidere werking van de collector pomp P leiden, wat moet als normaal 
wordenbeschouwd. 

Ja / Neen Ja 

Werkmodus van 
circulatiepomp 

Werkoptievan decirculatiepomp.Deze optie geldt alleen voor schema’smet 
circulatiepompvoor sanitairwater.Deze parameter bepaalt dewerkmodus vande 
circulatiepomp Cbinnen de afgestelde tijdstip in optie“TijdprogrammaC”: 
-Voortdurend–circulatiepomp C werkt in een voortdurende modus, 
-Onderbroken–circulatiepompC werktin een cyclischemodus(10 minuten aan, 10 
minutenuit). 

Voortdurend 
/ 

Onderbroken 

Onderbroken 

Vermogen van collector voor 
uitschakeling van ketel, 
elektrische 

verwarmer,warmtepomp 

De parameterwordt gebruikt in deinstallatieschema’s3, 4, 5 en14.De besturingschakelt 
deextra verwarmer (ketel, elektrischeverwarmer,warmtepomp) uitwanneer de 
ingesteldeparametervan collectorenvermogenwordt overschreden. Om cyclische in-en 
uitschakeling van verwarmingstoestellenbijmomentele wisselende zonlichtte 
voorkomen, neemt de besturing een tijdvertraging van 10 minuten in acht bij het 
opnieuw in-en uitschakelen van het verwarmingstoestel. 

100 

3000W 
1500W 

Oververhittingsbeveiligingvan 
collectoren 

Deze parameterdefinieert hetin-of uitschakelenvan de oververhittingsbeveiliging functie 
van de zonnecollectoren. 
Het inschakelen van de functie veroorzaakt het opstarten van de zonnecollector pomp P 
wanneer de temperatuur in de collectorenhoger is dan 110C. Nahet verlagen van de 
temperatuur tot99C of na het overschrijden van temperatuur T2 „Max.temp.T2 van 
uitschakeling vanoververhittingsbeveiliging van collectoren”in de verwarmer gaat 
collector pomp P uit. Deze functie werktzelfs bij overschrijding in waterverwarmer van de 
maximale temperatuur „Max. temp.T2 van uitschakeling van collector pomp”. 

Ja / Neen Neen 

Max. temp. T2 voor 
uitschakeling van 
oververhittingsbeveiligin g 

van collectoren 

Deze parameter bepaalt de maximale watertemperatuur in verwarmer en gelijktijdig 
maximale temperatuur van de werking van collector pomp wanneer de functie 
„Oververhittingsbeveiliging van collectoren” ingeschakeld is. 

60 80C 80C 

 



                Dawi.eu 
 

 versie 1.7 
19 

Antivriesbeveiliging 
van collectoren 

Deze parameter wordt enkel gebruikt in systemen waar water in plaats van glycol wordt gebruikt in 
het zonnecollectorsysteem. 
Deze parameterdefinieert hetin-of uitschakelenvan de anti vries beveiliging van zonnecollectoren. 
Het inschakelen van de functie leidt tot het opstarten van zonnecollector pomp P, wanneer de temperatuur 
in de waterverwarmer, gemeten door de sensor T2 hoger is dan 7C, en de temperatuur op collectoren 
daalt onder de afgestelde temperatuur in de optiewarmtedrager. Na het verlagen van watertemperatuur in 
de verwarmer tot 4C of na het overschrijden van de afgestelde op de collector temperatuur in de 
optieWarmtedrager-gaat de zonnecollector pomp uit. 
WAARSCHUWING! Glycol bevriest niet!Deze parameterNIET gebruiken! 
„Antivriesbeveiliging van collectoren”niet in te schakelen. 

Ja / Neen Neen 

Keuze van 
verwarmingsprioriteit 

Deze parameter definieert deselectie van prioriteit van verwarming in de schema's met twee 
warmteontvangers ( bv. verwarmer + zwembad). 
De keuze van de letter Aleidt tot het opwarmen van het zwembad of vaneenextra verwarmer. Indien men 
geen mogelijkheid heeft om het zwembad of een extra verwarmer op te warmen, zal de overschakeling op 
de opwarming van de zonneverwarmer plaatsvinden. De keuze van de letter Bleidt tot het opwarmen van 
de zonneverwarmer. Indien men geen mogelijkheidheeft om gebruik van de zonneverwarmer te maken zal 
de overschakeling op de verwarming van het zwembad of van een extra verwarmer plaatsvinden. 
Letters A en B hebben betrekking tot uitgangen van de driewegklep. 

A / B B 

Beveiliging tegen 
Legionellabacterie 

Deze parameter is aanwezig in schema's 3, 4 en 14. De inschakeling van de functieBeveiliging 
tegenLegionellabacterieleidt tot periodieke(één keer per week–van zondag op maandag om 0.00 tot 6.00) 
waterverwarming in de verwarmer tot 70C. Na het inschakelen van de optie op het hoofdscherm van de 
besturing wordt het symbool Lweergegeven.Om dit doel te bereiken start de ketel of de elektrische 
verwarmer K en de circulatiepomp C op. 

Ja / Neen Neen 

Blokkade van ketel K 
door opstarten van 

ketel 
C 

Deze parameter is alleen in schema 14 aanwezig. 
Het inschakelen van de functieBlokkade van ketel K door opstarten van ketel Cleidt tot het 
uitschakelen van de ketel K, wanneer de pomp van de ketel (open haard)op vaste brandstofC werkt. 

Ja / Neen Neen 
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Foutmeldingen en notificaties 
Foutmeldingen van temperatuursensoren. 
De besturing is uitgerust met een controle op de aangesloten temperatuursensoren. Wanneer een sensor niet 
bereikbaar is door bijvoorbeeld een kabelbreuk, dan wordt er een alarm gegeven. Als een alarm actief is, worden 
alle uitgangen uitgeschakeld, verschijnt er een melding op het display en is er een piep te horen. Het is tijdens een 
alarm mogelijk om het menu te gebruiken, ook kunnen instellingen worden aangepast en kan de handmatige 
besturing geactiveerd worden. Op het display is te zien welke sensor het alarm veroorzaakt, hier komt de melding 
„Err” achter te staan 

De vereiste doorstroming van glycol wordt niet gehaald 
Controle van de doorstroming is er in twee gradaties. 

• Eerste gradatie – treedt op bij gebrek aan de doorstroming na 20 seconden, de besturing genereert een 
signaal en geeft de volgende informatie aan: GEBREK AAN DE VEREISTE DOORSTROMING. CONTROLEREN 
EN AFSTELLEN. Na het accepteren door middel van de toets  de informatie verdwijnt en het alarm gaat 
uit. 

o Vaak is lucht in het zonneboilercircuit het probleem van deze melding. Ontlucht het systeem 
nogmaals met behulp van de handmatige ontluchter op de laatste collector. 

• Tweede gradatie – treedt op bij gebrek aan de doorstroming na 5 opeenvolgende minuten, de besturing 
schakelt de collectorpomp uit, genereert een signaal en geeft de volgende informatie aan: GEEN 
DOORSTROMING, DEFECT VAN DE POMP, LUCHT IN DE INSTALLATIE, GEBLOKKEERDE DOORSTROMING. 
Na het accepteren van het alarm met de  toets gaat de zonnecollector pomp opnieuw aan. Bij verdere 
gebrek aan de doorstroming, gaat het alarm regelmatig aan. 

• Deze melding is een gevolg van de eerste gradatie melding, vaak is lucht in het zonneboilercircuit het 
probleem van deze melding. Ontlucht het systeem nogmaals met behulp van de handmatige ontluchter op 
de laatste collector. 

Als de melding niet verdwijnt door het systeem te ontluchten, neem dan contact op met Zonneboiler 
Magazijn. 

Tapwater warmtepomp Solmax 3 kW 
De warmtepomp gebruikt energie uit de (ventilatie-)lucht om efficiënt en milieuvriendelijk tapwater te verwarmen. 
Deze warmtepomp gebruikt, naast energie uit de ventilatielucht, elektrische energie uit het net voor de 
compressor. Op deze manier kunt u tapwater verwarmen zonder aardgas. Als u ook nog PV-panelen heeft dan kunt 
u verwarmen met uw zelf opgewekte stroom. 
Het meest efficiënt is om de tapwater-warmtepomp aan te sluiten op de (mechanische) huis-ventilatie (als die 
aanwezig is). Natuurlijk is het ook mogelijk om als aanvoer buitenlucht te gebruiken. De warmtepomp kan overweg 
met lucht tot -5 graden Celsius. Echter daalt de efficiëntie van de warmtepomp naarmate de aanvoertemperatuur 
daalt. De warmtepomp heeft een luchtverplaatsing tot 380m3/h. 

De tapwater-warmtepomp onttrekt warmte uit de aangezogen lucht. De uitgeblazen lucht is koel; circa 5 graden 
Celsius. Deze lucht kan naar buiten geblazen worden. Het is uiteraard ook mogelijk om deze uitgeblazen lucht te 
gebruiken om andere ruimtes te koelen. Een vlinderklep kan gebruikt worden om de uitgeblazen lucht in zomer 
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ruimtes te laten koelen en in de winter naar buiten te leiden. De warmtepomp wordt gereguleerd op basis van de 
watertemperatuur in de boiler. De warmtepomp kan dan ook niet geregeld worden zoals een airconditioning. 

LET OP! Op het uitgaande luchtkanaal kan condensatie ontstaan door het 
temperatuurverschil ten opzichte van de omringende lucht.  
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Wat zit er in de verpakking 
De warmtepomp wordt standaard geleverd met een circulatiepomp en de benodigde temperatuursensoren. Deze 
bevinden zich onder de grijze kap. Verwijder deze kap voordat begonnen wordt met het installeren van de 
warmtepomp. 

 

Onderstaande afbeeldingen geven de locaties van de schroeven weer die los gemaakt dienen te worden voor het 
verwijderen van de kap en voor het toegankelijk maken van aansluitingen op de printplaat. 

 
Aansluitingen warmtepomp 
De belangrijkste aansluitingen van de warmtepomp zijn de water-aansluitingen en de lucht aansluitingen. 
Hieronder zijn deze weergegeven. 

Op de warmtepomp zijn standaard stickers in de Poolse taal aanwezig, de vertaling hiervan is: 

 WYLOT Wody = Uitgaand warm water 

 WLOT Wody = Inkomend koud water 
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Plaatsing warmtepomp 

 

De warmtepomp dient in-huis geplaatst te worden op een vorstvrije plek 
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De aangezogen lucht dient een temperatuur van ten minste -5°C te hebben en maximaal 43°C. 

 

De condens afvoer van de warmtepomp dient te kunnen lozen op het riool. Het wordt aanbevolen 
om een leiding met een waterslot/sifon te gebruiken. 
De condens afvoerleiding dient aflopend naar het riool te zijn. 

 

Als de luchtkanalen verticaal op de warmtepomp worden aangesloten, dient een minimale afstand 
van 650mm tussen onderkant warmtepomp en plafond aangehouden te worden. Daarbij dienen de 
luchtkanalen eenvoudig verwijdert te kunnen worden (houdt ongeveer 100mm ruimte voor het 
loskoppelen van het kanaal over) 

 

Als de luchtkanalen een horizontaal geplaatst zijn is het noodzakelijk om bochten met een diameter 
van 160mm te gebruiken. De minimale afstand tussen onderkant warmtepomp en plafond dient ten 
minste 850mm te zijn. Zorg ervoor dat de luchtkanalen eenvoudig losgehaald kunnen worden, een 
speling van 100mm wordt geadviseerd. 

 

Luchtgeleiders dienen gebruikt worden als de aangezogen en uitgeblazen lucht van de warmtepomp 
in dezelfde ruimte gebeurt. De ruimte dient een inhoud van ten minste 80m3te hebben, en dient goed 
geventileerd te zijn. 
Indien de uitgeblazen lucht gemixt wordt met de aangezogen lucht gaat de efficiëntie van de 
warmtepomp drastisch omlaag! 

 

De warmtepomp heeft een gewicht van 45 Kg, zorg ervoor dat de plek waar de warmtepomp wordt 
geïnstalleerd geschikt is voor dit gewicht. 

 

Het is niet toegestaan de warmtepomp in een ruimte te plaatsen waar ontvlambare gassen of 
stoffen zijn opgeslagen, of op plaatsen waar de aangezogen lucht ontvlambare gassen kan 
bevatten. 

 

De warmtepomp mag niet op plaats geïnstalleerd waar giftige of bijtende stoffen of gassen aanwezig 
zijn. Dit geldt ook voor plaatsen waar zwembad chloorstoffen gebruikt worden of waar een hoog 
chlorine gehalte aanwezig is. Dit kan ernstige schade aan de verdamper veroorzaken. 

 

Als de aangezogen lucht veel vetten bevat, dient een koolstoffilter aangesloten te worden op het 
luchtkanaal. Het zelfde geldt voor lucht die veel stof bevat. 

Stand-alone Aansluitschema 

1. De koudwater/aanvoer aansluiting van de warmtepomp wordt aangesloten op de koudwater leiding van de 
woning. 

2. De meegeleverde circulatiepomp wordt in de aanvoerleiding van de warmtepomp gemonteerd. 

Temp.  van 
aangezogen 

lucht 
0 - 40 °C 

waterpas 

Condens 
afvoer 

Vetten 

Stof 
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3. De warmwater/afvoer aansluiting van de warmtepomp wordt aangesloten op de circulatie aansluiting van het 
boilervat. 

4. Temperatuursensor T1 wordt gemonteerd op de plek waar dat de lucht wordt aangezogen. 
5. Temperatuursensor T2 dient de temperatuur onder in het boilervat te meten. 
6. Temperatuursensor T3 dient de temperatuur boven in het boilervat te meten. 

Aansluitschema met zonneboiler 

 

7. De koud water/aanvoer aansluiting van de warmtepomp wordt aangesloten op de koud waterleiding van de 
woning. 

8. De meegeleverde circulatiepomp wordt in de aanvoerleiding van de warmtepomp gemonteerd. 
9. De warmwater/afvoer aansluiting van de warmtepomp wordt aangesloten op de circulatie aansluiting van het 

boilervat. 
10. Temperatuursensor T1 wordt gemonteerd op de plek waar dat de lucht wordt aangezogen. 
11. Temperatuursensor T2 dient de temperatuur onder in het boilervat te meten. 
12. Temperatuursensor T3 dient de temperatuur boven in het boilervat te meten. 
Detail aansluitschema warmtepomp 
In de meeste situaties kan gebruik gemaakt worden van Schema/Diagram 1. Ook in het geval van de combinatie 
warmtepomp met zonneboiler. Er vindt geen directe communicatie plaats tussen warmtepomp en zonneboiler. 
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• De T1 sensor wordt aangeduid als omgevingstemperatuur sensor, is aangesloten op S01. De plaatsing van 
de sensor dient daar te zijn waar de lucht wordt aangezogen, aan het einde van het aangezogen lucht 
kanaal. 

• Sensor T2 (onderzijde boilervat) en T3 (bovenkant boilervat) dienen aangesloten te worden zoals hier 
afgebeeld. 

• De meegeleverde Wilo circulatiepomp dient aangesloten te worden op het “OUT H” contact (Zie schema 
op bladzijde 31) 

  LET OP! De Wilo pomp bevindt zich bij het afleveren achter de grijze kap, verwijder deze! 
Warmtepomp op de Engelse taal instellen 
De warmtepomp staat standaard ingesteld op de Poolse taal, voer de volgende stappen uit om dit te veranderen in 
Engels. 

1. Druk op: Menu 
2. Log in met het wachtwoord: 1305 
3. Ga naar: Ustawienia sterownika 
4. Vervolgens: Język 
5. Kies hier: Angielski  
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Alarmen 
Alarm Uitleg Mogelijke oorzaak Oplossing Gevolgen 
1 Defecte T1 sensor 1. slechte 

sensorverbinding,controleer kabel en 
aansluiting op de printplaat 
2. Defecte printplaat 

1. Controleer de verbindingen. 
2. Meet de weerstand (5kOhm) 
3. controleer printplaat 

1. Geen weergave van omgevingstemp. 
2. “LowCOP” functie is uitgeschakeld 
3. Snellere slijtage van de compressor 

2 Defecte T2 sensor 1. Geen weergave boiler temp. T2 
2. “LowTemp” functie is 
uitgeschakeld 
3. Pomp controle voor T2 
uitgeschakeld 4. Door T2 aangestuurde 
programma’s uitgeschakeld 

3 Defecte T3 sensor 1. Geen weergave boiler temp. 
T3 
2. Pomp controle voor T3 
uitgeschakeld 3. Door T3 aangestuurde 
programma’s uitgeschakeld 

4 Defecte T4 sensor 1. Geen weergave van boiler temp. T4 
2. Door T4 aangestuurde programma’s 
uitgeschakeld 

6 Defecte T6 sensor 1. Geen weergave van de koudwater 
(inlaat) temperatuur 
2. Geen vorst-bescherming 

7 Defecte T7 sensor 1. Geen weergave van de warmwater 
(uitgang) temperatuur 
2. Warmtepomp uitgeschakeld 

8 Defecte T8 sensor 1. Geen weergave omgevingstemp. T8 
2. Warmtepomp uitgeschakeld 

9 Defecte T9 sensor 1. Geen weergave van de temp. 
voor decompressor 
2. Warmtepomp uitgeschakeld 

10 Defecte T10 sensor 1. Controleer de verbindingen. 
2. Meet de weerstand (50kOhm) 
3. controleer printplaat 

1. Geen weergave van de omgevingstemp. 
T10 
2. “OverTemp” functie is uitgeschakeld 

17 Te lage druk in het 
warmtepomp 
circuit 

1. Lekkage koelmiddel 
2. Dikke ijslaag op de 
verdamper. T8 wellicht defect 
3. Luchtfilter zit verstopt, 
geen luchtstroming 
4. low-pressure controle 
werkt niet naar behoren 
5. Defect expansieventiel 
6. Defect T8 of T9 sensor 

1. Maak de luchtfilter schoon 
2. Controleer T8 en T9 sensors 
3. Neem contact op met 
Zonneboiler Magazijn 

De warmtepomp is uitgeschakeld totdat de 
druk zich weer hersteld naar de normale 
waarde. Uiteindelijk wordt alarm 19 
weergegeven. Neem contact op met 
Zonneboiler Magazijn. 

18 Te hoge druk in het 
warmtepomp 
circuit 

1. Te hoge temperatuur in de boiler 
2. T2 of T3 zijn niet (goed) 
aangesloten 
3. Defect expansieventiel 
4. Teveel koelmiddel in het systeem 

1. Meet handmatig te 
temperatuur in het boilervat 
2. Controleer of T2 en T3 zijn 
aangesloten, en controleer de 
weerstand 
3. Neem contact op met 
Zonneboiler Magazijn 

De warmtepomp is uitgeschakeld totdat de 
druk zich weer hersteld naar de normale 
waarde. Uiteindelijk wordt alarm 19 
weergegeven. Neem contact op met 
Zonneboiler Magazijn. 

19 Warmtepomp 
uitgeschakeld 

1. Alarm 17 of 18 heeft langer dan 30 
minuten plaatsgevonden 

1. Alleen door de stroom van het 
apparaat af te halen, wordt dit 
alarm gereset 

De warmtepomp blijft uitgeschakeld tot dat 
de reset heeft plaats gevonden (stekker uit 
het stopcontact) 

21 “Over Temp” te 
hoge temperatuur 
na de compressor 

1. Sensor T10 defect 
2. Te weinig koelmiddel 
3. Defect expansieventiel 

1. Controleer T10 
2. Neem contact op met 
Zonneboiler Magazijn 

De warmtepomp blijft uitgeschakeld tot de 
temperatuur daalt. 

Controller status meldingen 

ExtOFF Extern contact “open” 
HPOFF Warmtepomp uitgeschakeld (handmatig of door de timer) 
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LowPres Alarm nummer 17 
HighPres Alarm nummer 18 
Defrost Verdamper ontdooien 
STOP 180 (….. , STOP 1) Aftellen tot de compressor start 
LowCOP T1 temperatuur lager dan de minimum waarde 
LowTemp Te lage temperatuur in de boiler, boiler beveiliging 
AntiFreez Vorstbeveiliging in de warmtepomp 
PreHeat Voorverwarmen van de compressor (elektrisch) 
OverTemp Alarm nummer 21 
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Technische gegevens 
Verwarmend vermogen (A7/W30-35) 3 kW 
Maximaal opgenomen vermogen 0,72 kW 
COP efficiëntie 4,17  

Compressor type Rotatie  

Maximale water temperatuur 60 °C 
Vereiste lucht debiet 380 m3/h 
Diameter luchtaansluitingen ɸ150 mm 
Luchtdruk 40 Pa 
Geluid (gemeten aan de bron) 45 dB(A) 
Geluid (op 2 meter afstand) 31 dB(A) 
Wateraansluitingen ¾ Inch 
Condensafvoer 20 mm 
Waterbestendigheidsklasse IPX1  

Vereiste waterdebiet 11 l/min 
Koelmiddel R410A  

Hoeveelheid koelmiddel 1000 g 
Lage druk (Uit/Aan) 0,02/0,15 MPa 
Hoge druk (Uit/Aan) 4,4/3,2 MPa 
Afmetingen 720x600x490 mm 
Netto gewicht 46 kg 
Gewicht met verpakking 59 kg 
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Gooi hetapparaat niet in dehuisvuil container, maar stuur hem kosteloos terug naar Zonneboiler Magazijn, zo weet u zeker 
dat het apparaatop de juiste wijze recyclet wordt. 
Neem contact op met Zonneboiler Magazijn voor de terugstuur procedure. 
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