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Textvorschlag:	  

Montage(Abb.1)	  

Vorderen	  Teil	  der	  Wärmedämmschale	  (mit	  Blende	  )abnehmen.Kugelhahngriffe	  mit	  Thermometer	  abziehen.	  

Danach	  läßt	  sich	  die	  3-‐	  teilige	  Zusatzisolierung	  entfernen.	  

Die	  Befestigungsbohrungen	  der	  Baugruppe	  vom	  Haltewinkel(1)	  aus	  auf	  dem	  Untergrund	  

markieren.	  Anschließend	  Dübelbohrungen	  vornehmen	  und	  Dübel	  setzen.	  

Baugruppe	  zusammen	  mit	  dem	  unteren	  Teil	  der	  Isolierung	  anschrauben.	  

Sicheren	  Sitz	  der	  Federklammern	  an	  den	  Kugelhähnen	  prüfen,	  damit	  die	  Baugruppe	  sicher	  fixiert	  ist.	  

Nach	  dem	  Spülen,Befüllen	  und	  Entlüften	  (Hinweise	  S.2	  beachten	  )die	  Baugruppe	  auf	  Dichtigkeit	  
überprüfen.	  

Jetzt	  kann	  die	  3-‐teilige	  Zusatzisolierung	  wieder	  montiert	  werden.	  

Zum	  Schluss	  wird	  der	  vordere	  Teil	  der	  Wärmedämmschale	  wieder	  aufgesetzt.	  
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Installatie instructies
Roth Zonnestation Ex Para 25/7,5

  Plaatsing (Fig. 1)

 › Neem het voorste omhulsel van het zonnestation af  
 
Markeer de boorgaten om het zonnestation te plaatsen 
 
Boor de gaten overeenkomstig met de grootte van de vijzen en pluggen 

 › Zorg ervoor dat de zonnestation optimaal geplaatst is voor de 
doorstroming 

 › Plaats de pluggen 

 › Schroef de vijzen in de pluggen  
 

 › Verbind de veilighiedsgroep (3) (apart meegeleverd met de 
module) met de retour (4) boven de pomp, met behulp van de 3/4" 
wartelmoer. Het pakket bij de module bevat een geschikte pakking. 

 › Verbind het systeem met het zonne energie circuit 

 › Wanneer het systeem gevuld is en er een complete lekcontrole 
uitgevoerd is, mag u het voorste omhulsel van de isolatie terug 
plaatsen. 

 › De module van de muurbeugel verwijderen: gebruik een 
schroevendraaier om de klemringen naar u toe te trekken. 
N.B. de FlowBox Solar module is nu los!

 
Koppel voor verbindingen met vlakke dichtingen
Koppelwaarden voor wanneer de verbindingen worden aangetrokken 
met de Reinz AFM 34 pakkingen, dikte 2 mm
 3/4“ schroefverbinding  35 Nm
 1“ schroefverbinding  55 Nm
 11/4“ schroefverbinding  90 Nm
 11/2“ schroefverbinding 130 Nm
 
Na verloop van tijd kan het nodig zijn dat de klant de verbindingen 
moet heraantrekken.

Montage van de klemring schroefverbidingen
 › Snij de koperen buis in een rechte hoek met behulp van een 

pijpsnijder en ontbraam de randen van de buis 

 › Duw eerst de klemring moer over de buis, vervolgens de klemring 

 › Steek de buis met de klemring moer en de klemring in de 
schroefaansluiting en duw tot de aanslag 

 › Draai de klemring moer vast met de hand 

 › Indien nodig, draai dan de klemring verder met een SW30 
steeksleutel (ongeveer 45 Nm)

Verbinding veiligheidsventiel
 › Op het veiligheidsventiel dient een leiding geplaatst worden die 

naar een opslagcontainer (bijvoorbeeld de lege jerrycan van de 
zonnevloeistof) gaat. Hierdoor kan men de zonnevloeistof opnieuw 
gebruiken die ontsnapt bij eventuele storingen. 

Warmte-isolatie bekleding
 › De warmte-isolatie bekleding dient voor thermische isolatie en 

bescherming tijdens transport

Verbinding voor het vullen en ledigen
 › Zowel de veiligheidsmodule als de debietmeter zijn uitgerust met 

een vul- en aftapkraan voor het vullen of ledigen van het systeem.

Veiligheidsgroep
 › Bestaande uit een veiligheidsventiel, manometer, vul- en aftapkraan 

en een expansievat aansluiting. Om de thermische belasting te 
reduceren, is de veiligheidsgroep in de retour geïnstalleerd.

 (Fig. 2) (Fig. 1)
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− alle afmetingen in mm −
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Aanpassing debiet (Fig.3)
 › Het debiet wordt aangepast op de instelventiel met een inbussleutel 

 › Het ingestelde debiet kan direct op de debietmeter afgelezen worden. 

 › De klepwijdte is verspreid over verschillende omwentelingen, 
waardoor het mogelijk is om de klep met hoge precisie in te stellen.

 › De instelwaarden zijn gebaseerd op de berekeningen van het 
systeem

Standaard instelling
 › Voor installaties tot 8 vlakcollectoren, dient het debiet ingesteld te 

worden op ongeveer 0,5 - 0,7 l/min m²

Systeemdruk
 › Wanneer de statische hoogte minder is dan 15 meter, moet de druk 

2 bar zijn. (De druk wanneer het veiligheidsventiel van het Roth 
Zonnestation opent is 6 bar.)

Stop zwaartekrachtstroming (Fig. 4)
 › De stop voor zwaartekrachtstroming in de aanvoerleiding moet 

geopend zijn bij het vullen, ontluchten en reiningen van het 
systeem. Deze staat open wanneer hij in 45° staat. 

 › De kogelkranen moeten volledig open zijn voor de werking van het 
systeem
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Opgepast
De druk en de temperatuur moeten binnen de grenzen 
gehouden worden van het toegevoegd diagram. Vermijd 
temperaturen hoger dan 100 °C tijdens de continue werking!

  Technische gegevens

Max. toegelaten werkingstemperatuur: Zie druk/temperatuur diagram

Min. toegelaten werkingstemperatuur: 20 °C
Maximaal toegelaten werkingsdruk: zie druk/temperatuur diagram

Nauwkeurigheid debietmeter: ±10 % van de aflezing

0° = klaar voor werking 45° = open 90° = gesloten

(Fig. 3)

(Fig. 4)

Liter/min.

Voorbeeld:
0,5 Liter/min.
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pump unit TEC ST 25/7
available pressure head

  Materialen

Fittingen: Warm geperst messing Ms58
Buizen: precisie buizen
Debietmeter: Hoogwaardige slagvaste en   
 tempertuurbestendige kunststof
Veer debietmeter: roestvrij staal
Thermische isolatie: EPP

available pressure head
of solar units
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