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GEBRUIKERS & INSTALLATIE HANDLEIDING 
Vacuüm Heat Pipe zonnecollector  
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Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.                            

Illustraties in deze handleiding zijn puur ter informatie en illustratief. Werkelijke situaties     

kunnen anders zijn en dienen door een gekwalificeerde installateur beoordeeld te worden.          

De zonnecollector  mag alleen worden gebruikt voor het bereiden van warm sanitair water.   

Bij iedere andere toepassing vervalt automatisch de garantie. Druk en zetfouten zijn voorbe-

houden. 



 

 



 
 

Bij een gebouwhoogte (montagehoogte) van max. 20 mtr zijn geen      

speciale maatregelen ter bescherming tegen blikseminslag noodzakelijk. 

LET OP: 

Indien er ook PV panelen worden of zijn geplaatst 

 

 

 

 

 

 

 

 



zoals de Solaris DTX20 NON TOXIC 



Zonnewarmte is de meest slimme besparing op gebied van energiebesparing voor gebouwen.           

Het rendement van zonnewarmte is veruit de grootste ten opzichte van andere duurzame 

oplossingen. Het is voor bijna elke situatie toepasbaar en de terugverdientijd is zeer beperkt. 

Zoals bij iedereen bekent, zijn de kosten voor energie voor commerciële gebouwen ongekend 

en zullen de komende jaren in hoog tempo oplopen. Zonnewarmte is gratis en uitermate ge-

schikt voor overheidsgebouwen, kantoren, campings, winkelcentrums, hotels, zwembaden, 

fabrieken en scholen.  



 Model  HA Vacuümbuis collector  

Collector  

 Systeem  Vacuümbuis Heat Pipe   

 Toepassing  Schuine & Platte daken   

 Absorptie  94%   

 Emmitance  7%   

 Transmissie  92%   

 Max. Bedrijfstemperatuur (°C)  193   

 Stagnatie Temp (°C)  227   

Verdeler   
 Materiaal verdeler   2 mm Aluminium Alloy   

 Isolatie   Glass wool, Polyurethane foam   

Behuizing  Materiaal  3 mm Aluminium Alloy    

Glas     

 Buis materiaal   Borosilicate Glass 3.3   

 Buis diameter Ø  58 mm   

 Buis Lengte  1800 mm  

Heat-pipe   
 Heat-pipe diameter Ø  24 mm  

 Materiaal   Koper   

 Werking  Max. bedrijfsdruk  6 Bar   

Certificaat              

EN 12975 
 SOLAR KEYMARK  No. 011-7S2265 R 



 

 

 

 

 

 



1. Installatie Verdeelstation / Manifold op het profiel 

* Schuif 2 kleine bouten in de arm. 

* Plaats 2 bevestigingsklemmen over deze bouten met de  

   omhoog staande kant naar elkaar toe. 

* Leg het verdeelstation tussen de omhoog staande klemmen. 

* Draai een moer op beide bouten en draai deze handvast aan. 

  herhaal bovenstaande procedure voor de overige 2 profielen. 

* Zorg dat de klemmen op dezelfde afstand vanaf de bovenkant  

   geplaatst zijn. 

* Draai vervolgens met een steeksleutel de moeren vast. 

2. Installatie t.b.v. de bevestiginsrail op het profiel 

* Schuif 2 kleine bouten in de onderzijde van de profiel. 

* Plaats 2 bevestigingsklemmen over deze bouten met de 

  omhoog staande kant naar elkaar toe. 

* Leg de bevestigingsrail tussen de omhoog staande klemmen. 

* Draai een moer op beide bouten en draai deze handvast aan. 

  herhaal bovenstaande procedure voor de overige 2 profielen. 

* Herhaal bovenstaande voor de overige twee profielen 



Model 
Aantal            

vacuumbuizen             
Heat pipe              

condenser  
Doorlaat             

oppervlak  
Afmetingen        

collector 
Gewicht         

kg 

HA-10 10 Ø 24mm 0,92 m² 2000 x   932 x 157 42 

HA-15 15 Ø 24mm 1,38 m² 2000 x 1322 x 157 59 

HA-20 20 Ø 24mm 1,84 m² 2000 x 1712 x 157 80 

HA-25 25 Ø 24mm 2,31 m² 2000 x 2102 x 157 98 

HA-30 30 Ø 24mm 2,77 m² 2000 x 2492 x 157 117 

 



Het zonlicht valt op de buis van dubbelwandig glas. 

Het licht gaat door een eerste glaslaag die doorschijnend is. 

Het licht wordt geabsorbeerd door een tweede laag glas, die bedekt is met een speciale 

zwarte warmte absorberende coating. 

De warmte kan niet meer naar buiten door de isolerende vacuüm laag tussen de twee 

glazen wanden (thermosprincipe). 

De warmte wordt binnen in de Heat Pipe (koperen buis) afgegeven aan alcohol, die 

kookt bij 25°C.(hoe warmer, hoe hoger de druk, hoe hoger het kookpunt) verdampt alco-

hol stijgt en als het boven in de schuinstaande Heat Pipe komt, geeft het zijn warmte af 

aan de condensor, de alcohol condenseert en druppelt naar beneden, waardoor de cy-

clus opnieuw kan beginnen. 

Ook de warmte van de Heat Pipe zelf wordt naar boven geleid en geeft zijn warmte af 

aan de condensor. De condensor kan een temperatuur 250°C bereiken. 

De condensor geeft zijn warmte af aan de warmte overdracht vloeistof (glycol), maar 

komt er niet mee in contact. 

De opgewarmde overdrachtsvloeistof (glycol) wordt bovenlangs de zonnecollector door         

geïsoleerde buizen (Manifold) gepompt naar een buffervat, waarna de vloeistof via een 

spiraalvormige warmtewisselaar in het buffervat zijn warmte afgeeft aan het sanitaire en 

of het CV water. 



 

 

 

 

Type            

Dak  

Type                             

collector                       
Afmeting 

Schuin HA-10 2000 x   932 x 157 

Schuin HA-15 2000 x 1322 x 157 

Schuin HA-20 2000 x 1712 x 157 

Schuin HA-25 2000 x 2102 x 157 

Schuin HA-30 2000 x 2492 x 157 



De collectoren moeten tussen zuidoostelijke en zuidwestelijke richting (optimaal) 

naar het zuiden) worden opgesteld. In geval van een afwijkende richting aub onze        

adviseurs raadplegen. Bomen en aangrenzende gebouwen, schoorstenen enz.              

dienen zo weinig mogelijk schaduw op het collectoroppervlak te werpen.                              

Houd rekening met de verschillende zonnestanden (zomer - winter).   



De vacuümbuizen pas in de collectorbehuizing plaatsen,                                                        

wanneer het frame goed vastgeschroefd op het dak zit. 





Zonnewarmte is de meest slimme besparing op gebied van energiebesparing voor gebouwen.           

Het rendement van zonnewarmte is veruit de grootste ten opzichte van andere duurzame 

oplossingen. Het is voor bijna elke situatie toepasbaar en de terugverdientijd is zeer beperkt. 

Zoals bij iedereen bekent, zijn de kosten voor energie voor commerciële gebouwen ongekend 

en zullen de komende jaren in hoog tempo oplopen. Zonnewarmte is gratis en uitermate ge-

schikt voor overheidsgebouwen, kantoren, campings, winkelcentrums, hotels, zwembaden, 

fabrieken en scholen.  



 

 

 

 

 

 



1. Installatie Verdeelstation / Manifold op het profiel 

* Schuif 2 kleine bouten in de arm. 

* Plaats 2 bevestigingsklemmen over deze bouten met de  

   omhoog staande kant naar elkaar toe. 

* Leg het verdeelstation tussen de omhoog staande klemmen. 

* Draai een moer op beide bouten en draai deze handvast aan. 

  herhaal bovenstaande procedure voor de overige 2 profielen. 

* Zorg dat de klemmen op dezelfde afstand vanaf de bovenkant  

   geplaatst zijn. 

* Draai vervolgens met een steeksleutel de moeren vast. 

2. Installatie t.b.v. de bevestigingsrail op het profiel 

* Schuif 2 kleine bouten in de onderzijde van de profiel. 

* Plaats 2 bevestigingsklemmen over deze bouten met de 

  omhoog staande kant naar elkaar toe. 

* Leg de bevestigingsrail tussen de omhoog staande klemmen. 

* Draai een moer op beide bouten en draai deze handvast aan. 

  herhaal bovenstaande procedure voor de overige 2 profielen. 

* Herhaal bovenstaande voor de overige twee profielen 



Model 
Aantal            

vacuumbuizen             
Heat pipe              

condenser  
Doorlaat             

oppervlak  
Afmetingen        

collector 
Gewicht         

kg 

HA-10 10 Ø 24mm 0,92 m² 2000 x   932 x 157 42 

HA-15 15 Ø 24mm 1,38 m² 2000 x 1322 x 157 59 

HA-20 20 Ø 24mm 1,84 m² 2000 x 1712 x 157 80 

HA-25 25 Ø 24mm 2,31 m² 2000 x 2102 x 157 98 

HA-30 30 Ø 24mm 2,77 m² 2000 x 2492 x 157 117 

 



Model 
Afmetingen frame 

30° L x B x H          

Afmetingen frame 

45° L x B x H          

Doormat             

oppervlak  

Afmetingen           

collector 

Gewicht         

kg 

HA-10   1738 x   932 x 1121   1443 x   932 x 1510 0,92 m² 2000 x   932 x 157 42 

HA-15   1738 x 1322 x 1121   1443 x 1322 x 1510 1,38 m² 2000 x 1322 x 157 59 

HA-20   1738 x 1712 x 1121   1443 x 1712 x 1510 1,84 m² 2000 x 1712 x 157 80 

HA-25   1738 x 2102 x 1121   1443 x 2102 x 1510 2,31 m² 2000 x 2102 x 157 98 

HA-30   1738 x 2492 x 1121   1443 x 2492 x 1510 2,77 m² 2000 x 2492 x 157 117 

 

 



Type            

Dak  

Type                             

collector                       

Afmetingen frame 30°    

L x B x H          

Afmetingen frame 45°    

L x B x H          

Plat HA-10   1738 x   932 x 1121   1443 x   932 x 1510 

Plat HA-15   1738 x 1322 x 1121   1443 x 1322 x 1510 

Plat HA-20   1738 x 1712 x 1121   1443 x 1712 x 1510 

Plat HA-25   1738 x 2102 x 1121   1443 x 2102 x 1510 

Plat HA-30   1738 x 2492 x 1121   1443 x 2492 x 1510 

 

 

 

 

 

 







Sportverenigingen 

Woonhuizen en zwembaden Wasserijen 



Model 
Aantal            

vacuumbuizen             
Heat pipe              

condensor  
Doorlaat             

oppervlak  
Gezins             

samenstelling  
Inhoud 
boiler   

HA-10 10 Ø 24mm 0,92 m² 1 t/m 2 personen 100 L 

HA-15 15 Ø 24mm 1,38 m² 2 t/m 3 personen 150 L 

HA-20 20 Ø 24mm 1,84 m² 3 t/m 4 personen 200 L 

HA-25 25 Ø 24mm 2,31 m² 4 t/m 5 personen 250 L 

HA-30 30 Ø 24mm 2,77 m² 5 t/m 6 personen 300 L 

Het opslagvat is een belangrijk onderdeel van het zonneboiler systeem. Hierin wordt de warmte 

energie opgeslagen zodat er ook gedoucht kan worden als de zon niet schijnt en kunnen minder 

zonnige dagen overbrugd worden. Het koude toevoerwater stroomt onder in het vat en zal door 

de warmte van de zonnecollector worden verwarmd via een in de tank geplaatste warmte        

wisselaar, het  warme water stijgt naar boven in het vat, waar het warme water kan worden     

afgenomen . Daarnaast zijn er ook opslagvaten met twee warmtewisselaars , en die kunnen   

worden gebruikt voor Na verwarming en of voor andere verwarmingsdoeleinden zoals vloerver-

warming. De grote van het opslagvat is mede afhankelijk van de hoeveelheid water die dagelijks 

wordt gebruikt en de overbruggingsperiode. Gebaseerd op onze ervaring hebben wij alvast een 

tabel samengesteld met een schatting van het gemiddelde huishoudelijk verbruik in Nederland. 



Vorst                    

bescherming °C  

Volume        

SOLARIS  DTX 

Straalbreking                

Index  

- 20 35% 1.371 

- 20 40% 1.376 

- 30 45% 1.381 

Dichtheid  1.02  -  1.15 g/cm³  afhankelijk van remmers 

pH 7.5  -  10.5   afhankelijk van remmers 

Kook punt > 100 °C 

Mengverhouding Min. 35% & Max. 60% van het systeemvolume 

* Advies  Verdunning met gedistileerd water 



Eenvoudig in gebruik en geschikt voor meerdere warmtebronnen.                    
De Nexus warmtepomp is eenvoudig in gebruik. Als de warmtepomp eenmaal is ingesteld hoeft 

er normaal gesproken niets meer te gebeuren en doet de warmtepomp automatisch zijn werk.           

De warmtepomp is geschikt voor meerdere warmtebronnen zoals bv. de buitenlucht, lucht van 

een warme serre of veranda, lucht van een warme zolder of lucht van een warme ruimte in een 

licht industriële omgeving. Daarnaast zijn onze (E) uitvoeringen uitgerust met een extra solar 

circuit waar op thermische zonnepanelen aangesloten kunnen worden. 

de voorgemengde (premix) glycol, met een refractometer.  



Eenvoudig in gebruik en geschikt voor meerdere warmtebronnen.                    
De Nexus warmtepomp is eenvoudig in gebruik. Als de warmtepomp eenmaal is ingesteld hoeft 

er normaal gesproken niets meer te gebeuren en doet de warmtepomp automatisch zijn werk.           

De warmtepomp is geschikt voor meerdere warmtebronnen zoals bv. de buitenlucht, lucht van 

een warme serre of veranda, lucht van een warme zolder of lucht van een warme ruimte in een 

licht industriële omgeving. Daarnaast zijn onze (E) uitvoeringen uitgerust met een extra solar 

circuit waar op thermische zonnepanelen aangesloten kunnen worden. 

 

 

 

 

Locatie bepaling              
voor een optimaal            

rendement       

Oorzaak  Oplossing 

Te weinig zoninstraling in het gebied waar 

de collector is geplaatst 

Voeg meerdere energiebronnen toe 

aan het systeem  

De collector staat te veel in de schaduw Verplaats de collector 

Het glas van de uis is gebroken   Vervang de uis  

Heatpipe is niet op de juiste manier 

gemonteerd   

Trek de uis uit de manifold 

smeer warmtegeleidingspaste op de 

condensor, en plaats uis met 

heatpipe opnieuw in de manifold  

Collector is onder de verkeerde º hoek   

geinstalleerd   

Pas de ºhoek van het collector     

frame aan en zorg ervoor dat de                                   

collector altijd in een hoek van                                           

25º - 75º graden geplaatst wordt      

Aansluitleidingen zijn niet goed geisoleerd  
Controleer de aansluitleidingen         

en zorg dat ze op de correcte manier 

worden geisoleerd   

Sensorbreuk                                             

kortsluiting sensor  

Controleer de kabel of                

vervang de sensor   

Heatpipe defect                   Vervang de Heatpipe 

uis



Storing   Oorzaak  Oplossing 

Meer dan 50ºC temperatuur verschil 
tussen collector en opslagvat. 

Lage temperatuur in opslagvat  !!! 
Lucht in het systeem 

Spoel het system door                  
met het vulstation 

Te lage druk 
De leidingweerstand tussen collector           

en het pompstation is te hoog   
Pas de pompstand                           

of het leidingwerk aan  

Druk loopt te hoog op ,                 
wanneer collector opwarmt  

Expansievat defect Vervang het Expansievat 

Opslagvat is heet                          
Tapwater is koud  

Mengventiel defect  Vervang het mengventiel 

Pompstation tikt en maakt lawaai  Circulatiepomp  
Pompstand aanpassen                    

of vervang de pomp  

Symbool zichtbaar op        
pompstation 

Maximale temperatuur                                  
in collector is bereikt  

Geen aktie verreist                      
pomp stopt met circulatie  

                           Beide symbolen 
                                zichtbaar   
                        op het pompstation 

Sensorbreuk                                             
kortsluiting sensor  

Controleer de kabel of                
vervang de sensor   

                           Beide symbolen 
                                zichtbaar   
                        op het pompstation 

Pomp staat handmatig AAN / UIT                  
Stel de pomp opnieuw in                 

op automatisch 

Symbool zichtbaar op        
pompstation 

Maximale water temperatuur                       
in opslagvat is bereikt   

Geen aktie verreist                      
pomp stopt met circulatie  

Systeemdruk is opgelopen tot 3 bar Opslagvat waarschijnlijk defect Neem contact met fabrikant 



Collector / Dakmontage:                                                                                                    

1.  Verzamelleiding waterpas. ( goed ontluchten) 

2.  Alle pannen teruggeschoven. 

3.  Leiding met opschot door het dak.  

4.  Leidingen geïsoleerd . 

5.  PT1000 sensor  op de juiste plaats aangebracht. 

     ( bij de warmste uitgang aanbrengen) 

Collectorleiding circuit:  

6.  Doorstroomrichting, kijkend op de collector  van 

     (Rechts naar Links). 

7.  Ontluchting op bovenste punten circuit.  

8.  Afsluiter automatische ontluchter dicht,  

     na ontluchten. 

9.  Terugslagklep(pen)) + afsluiters en pompstation. 

      In de juiste stand. ( zie handleiding) 

10. Stand van de pomp. (modulerend) 

      Flow: ………………………………………...l/min. 

11. Voordruk expansievat: …………………….bar. 

12. Systeemdruk:……………………………….bar.   

13. Meting Solaris na vullen en spoelen circuit. 

      Zuurgraad…………………………………..pH. 

      Vorst bescherming………………………...°C. 

Waterleidingen: 

14. Inlaatcombinatie aangebracht in aanvoerleiding. 

15. Thermostatisch mengventiel geïnstalleerd.  

16. Warmwaterleidingen geïsoleerd.                                                                                           

Boiler / buffervat:                                                                                                   

17. Aftapkraan(en) geplaatst op de laagste punten. 

18. Anode gemonteerd bij staal geëmailleerde vaten. 

19. Bouten van de inspectieflens nagetrokken. 

      (Na 1ste opwarming).  

20. Bij buffervaten, aanpassing expansievat volume 

      van het CV circuit.  

21. Temp. sensoren in dompelbuis aangebracht en  

      geborgd. 

Afwerking:  

22. Leidingdoorvoeren afgewerkt. 

23. Afvoerleiding voor de Solaris geplaatst op het  

      overdrukventiel.  

Naverwarming: 

24. Conform opgave ketelfabrikant.  

      (Alleen bij interne naverwarming)  

25. CV leidingen geïsoleerd en voorzien van warmte 

       slot of terugslagklep. 

26. Externe thermostaat en voeler, positie, instelling. 

Regelaar: 

27. Aansluiting voeding + sensoren volgens de  

      geldende voorschriften. 

28. Instellingen volgens handleiding. 

Toelichting aan eigenaar: 

29. Werking collector & zonneboiler uitgelegd. 

30. Gebruikershandleiding overhandigd.  

                                                                                         



Jaar Datum 
  Logboek storingen, onderhoud en reparatie   
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The Nexus logo  is a trademark of 

 


