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Handleiding voor complete zonneboilersystemen 
en solarpakketten van ResolarV2
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1.  Installatie boiler (waterzijdig)

1  Plaats de boiler op de gewenste plaats. Indien 
het gewenst is dat de boiler op een verhoging 
komt, laat dan niet de pallet eronder staan. Er 

zijn opstelframes beschikbaar om 
de boiler mee te verhogen. Kijk 
voor specificaties en aansluitin-
gen van de boiler op het bij de 
boiler geleverde formulier.

2  Controleer of de CV-ketel geschikt 
is voor naverwarming zonneboiler. 
Dit is te controleren op de oranje 
sticker op het toestel.

3  Monteer het waterzijdige meng-
ventiel en stel deze af op 65°C.

K = koud water, 
W = heet water en 
M = mix naar 
(gemengd water)
combiketel.

4  Afhankelijk van het type ketel kan een speciale 
sensor worden gemonteerd die de ketel niet 
start als er voldoende temperatuur in de boiler 
aanwezig is.

5  Isoleer alle leidingen goed, dit komt de energie-
zuinigheid ten goede. Doe dit met isolatiemateri-
aal dat geschikt is voor hoge temperaturen.

6  Zorg ervoor dat koud water 
onderin de boiler voedt en 
het warme water bovenuit 
de boiler gehaald wordt. In 
de koud water aanvoer dient 
altijd een inlaatcombinatie 
te worden geplaatst, in 
de warme leiding een 
mengventiel.

7  Als alles waterdicht is, zet dan waterdruk op de boiler en laat een kraan open zodat de lucht uit 
de boiler kan verdwijnen. Controleer de installatie op lekkages. Blijf in de buurt van de boiler en 
plaats zonodig een lekbak: dit kan grote problemen voorkomen.
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1  De CV-ondersteuningskit maakt gebruik van de bovenste wisselaar van de boiler en brengt 
warmte vanuit de boiler naar de retour van de CV. 

2  De open verdeler moet in de retour van de CV gemonteerd worden. Zie schema.

2.  Aansluiten CV-ondersteuningskit Solar (optioneel)
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1   Haal de spiraalbuis uit de doos en rol deze uit. Lange leiding lengte (>20 meter) wordt afgera-
den i.v.m. weerstand in de leiding. Is dit noodzakelijk pas dan DN 20 toe. 

3.  Aansluiten leidingwerk (solarzijdig)

2  De leiding vanaf de bovenkant van de wisselaar gaat direct 
naar het dak. Dit is de warme aanvoerleiding. 

3  De leiding vanaf de onderkant van de wisselaar gaat via de 
pompset. Dit is de koude retour naar de collector.

4  Leg de leidingset met zo 
min mogelijk bochten, in 
verband met de weer-
stand in het systeem. 

5  Plaats de pompset en 
het expansievat bij de 
boiler en zorg voor een 
goede toegankelijkheid 
van de aansluitingen 
(voor het vullen). 

6  Zorg ervoor dat de 
voelerkabel vanuit de 
leidingset aan de juiste 
zijde van de collector 
wordt gemonteerd, dus 
aan de warme zijde  
(A in het schema bij 
punt 3).

7  Monteer in het leidingwerk geen ontluchters, ook niet op 
het dak (hoogste punt). Goed spoelen met een daarvoor 
bestemd vulstation is voldoende (zie inbedrijfstellen). 

8  Stel altijd het expansievat af op de juiste voordruk. Dit 
is noodzakelijk voor het goed en veilig functioneren (zie 
inbedrijfstellen). 

9  Monteer de sensordraad in 
de controller in de pompset. 

10  Perskoppelingen zijn toege-
staan indien voorzien van 
Viton ringen (groen).

A – Voeler collector (S1)
B – Pompset  
C – Neergaande leiding
D - Voeler boiler (S2)

11  Monteer  
nu eerst de 
collector.
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1  Haal het framewerk, de manifold en de losse materialen uit de verpakking. 

4.  Opbouw van de HPC of CPC collector

2  Leg de manifold neer zoals op 
de afbeelding en zorg ervoor dat 
deze niet beschadigt door het 
bubbelfolie eronder te houden. 

3  Monteer de drie verticale 
profielen haaks aan 
de manifold, gebruik 
hiervoor de bijgeleverde 
bouten en moeren. 

4  Monteer de onderste en middelste horizontale rails met de 
bijgeleverde bouten en moeren. De onderste dwarslat heeft 
de smalle gleuven aan de bovenzijde.

5  Controleer of alle 
bouten en moeren zijn 
aangedraaid en of het 
frame haaks is gemon-
teerd. Vervolgens is de 
collector gereed om  
te gebruiken voor  
plat dak, golfplatendak, 
pannendak, of sand-
wichpanelendak.

6  Alvorens de zwarte 
geleidingsringen on-
deraan de collector te 
monteren, is het handig 
de doppen uit de rin-
gen te draaien (dop 16).

7  Klik nu de  
geleidingsringen  
in de onderste dwarslat 
van de collector. 
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1  Verdeel de dakmontage steun-
punten zo, dat iedere collector zes 
steunpunten heeft. Elke volgende 
collector heeft er vier, want twee 
steunpunten overlappen twee 
collectoren. Zie schema. Zorg dat 
de verticale overspanning mini-
maal 120cm en maximaal 180cm 
is. Bij voorkeur de rail waterpas 
monteren, maar houd rekening 
met het visuele aspect van de 
dakbedekking.

5.  Opbouw dakmontage-set

5 A. Platdak of veldopstelling 45˚

1  Leg het frame uit met het dubbele kruis. De 
afgeschuinde kant van de drie staanders is de 
bovenkant. 

2  Draai het geheel met de bijgeleverde moeren en 
bouten in elkaar. Zorg ervoor dat aan de ‘zicht-
kant’ van de collector geen moeren zitten. 

3  Plaats het platdakframe onder de collector en bevestig 
de twee aan elkaar met bijgeleverde bouten en moe-
ren. Zorg dat het geheel haaks en vlak staat.

4  Bevestig het geheel aan het bijgelever-
de ballastgewicht met de bijgeleverde 
montagehoek. Voor een juiste verdeling 

van het ballastgewicht, zie 
steunverdeling. Let op: bij 
plaatsen waar hoge wind-
krachten voor komen, meer 
ballast toevoegen!

Bij twijfel, altijd een ballast-
berekening laten maken.

!
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5 C. Pannendak
  Haak de panhaken achter de panlatten op de 

gewenste plek en bevestig de montagerail aan 
de panhaken door middel van de bijgeleverde 
hamerkopbouten en kraagmoeren.

5 D. Golfplatendak
  Verwijder het gewenste aantal oude schroeven 

en plaats de stokschroeven volgens een juiste 
verdeling. Bevestig vervolgens de montagerail 
aan de stokschroeven door middel van de 
bijgeleverde hamerkopbouten en kraagmoeren.

5 E. Sandwichpaneel
  Plaats de montagevoeten op het dak en 

schroef deze vast met de bijgeleverde 
zelftappers. Bevestig de montagerail aan de 
montagevoetjes door middel van de bijgeleverde 
hamerkopbouten en kraagmoeren.

5 F. Meerdere collectoren
  Bij meerdere collectoren kan gebruik gemaakt 

worden van de bijgeleverde montagerail-
koppelstukken.

1  Gebruik in geval van een 15˚ opstelling twee extra 
ballast blokken aan de achterzijde van de collector

5 B. Platdak opstelling 15˚
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1  Breng de collector op de bedoelde plaats  
van de montagerails.

2  De montagerail heeft aan twee zijdes sleuven. Op de voorzijde bevind 
zich de bevistigingsleuf voor de collector, hier zitten randen aan waar 
de aluminium zelftap plug achter blijft hangen. De andere sleuf is 
bedoeld voor de dakbevestiging. Deze kan met een bout op elke 
willekeurige plek in de rail gemonteerd worden. Zorg dat het frame 
haaks blijft. Bij het verplaatsen kan deze weer schuin trekken. 

6. Collector monteren

3  Breng de solarleiding door het dak en splits deze met 
een mesje zodat de koude en de warme kant op de 
beide kanten van de collector uitkomen. 

4  De spiraalbuis met de inwendige voeler-
draad dient aan de warme kant van de 
collector gemonteerd te worden. Steek de 
bijgeleverde voeler ongeveer 10 centimeter 
in de collector en soldeer de voeler aan de kabel in de 
solarslang. Doe dit met de bijgeleverde sensorverbin-
ders. Strip voldoende draad, zodat het tin voldoende op-
pervlakte bereikt en werk het geheel af met krimpkous. 

5  Ga met het afwerken van de 
isolatie zorgvuldig te werk. Een 
goed geïsoleerd leidingwerk 
ziet er niet alleen verzorgd uit, 
maar verhoogt ook de efficiën-
tie in grote mate. 

6  Kort de flexibele leiding braamloos in met een 
speciale pijpensnijder. Draai de moer van de ReClick 
koppeling en schuif deze om de flexibele leiding. 
Plaats vervolgens de knelring om de leiding en klik 
één keer de flexibele leiding in de koppeling. Draai de 
koppeling met gereedschap vast

ReClick
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 Indien er gebruik wordt gemaakt van een dubbele pompset, raadpleeg dan de specifieke handlei-
ding die bij de dubbele pompset geleverd wordt.

 Indien er gebruik wordt gemaakt van een datalogger om online data te kunnen volgen is een 
dubbele pompset met MTDC noodzakelijk. Raadpleeg de specifieke handleiding die bij de ReSolar 
datalogger geleverd wordt.

1  Monteer de pomp op de gewenste plaats en sluit het geheel aan zoals getoond op de  
afbeelding. Hier wordt de koude retour leiding, dus de retour van de collector, onderbroken. 

2  De ReSolar controller die in de pompset is  
verwerkt is bij levering standaard ingesteld.  
Zodra deze standaard spanning heeft, dient  
alleen nog de datum en tijd ingesteld  
te worden. 

  1.  Temperatuurmeter tevens afsluiter
  2.  Overstort
  3.  Systeem drukmeter / overstort
  4.  Energiezuinige pomp
  5.  Afsluitkogelkraan
  6.  Aansluiting Spoelleiding 1
  7.  Aansluiting Spoelleiding 2
  8.  ReSolar regelaar
  9.  Aansluiting sensor collector
  10.  Sensor boilervat (ter hoogte wisselaar!)
  11.  Netvoeding 230 volt
  12.  Flow-indicator

7. Monteren van de pompset

!

1 3

4

5

12

9
10

11

8

6

7

2

Installeert u een O’so-Easy?
Lees dan verder vanaf pagina 15

!
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1  Monteer het expansievat met de bijgeleverde expansievatbeugel op de gewenste plaats.  
We gaan er vanuit dat de leiding naar het expansievat een vaste koperleiding is van 15mm. 

2  Voor het afstellen van het expansievat is een bepaalde voordruk nodig. Standaard heeft  
het expansievat een te hoge voordruk dus is het noodzakelijk dit af te blazen naar de juiste 
voordruk. De juiste voordruk is te berekenen met de volgende formule: 

Basisdruk 1,5 bar + de hoogte (A) 
in meters x 0,1 bar

Voorbeeld: 
Hoogteverschil A = 5 meter
Basisdruk 1,5 bar + (5 meter x 0,1 bar = 0,5 bar) = totaal 2,0 bar

8. Monteren en afstellen expansievat

4  Verwijder de afdekkap 
door deze er af te 
draaien. Onder deze 
kap zit een ventiel; 
hierop past een stan-
daard bandendrukme-
ter. 

5  Blaas de druk uit het 
expansievat tot de uit-
gerekende gewenste 
druk. 

Het is aan te raden de 
benodigde expansievatdruk 
te noteren op het  
expansievat. 

Monteer aan het 
overstortventiel van de 
pomp een neergaande 
leiding, eventueel met een 
opvangvoorziening eronder. 
Dit is van belang voor de 
veiligheid!

!

Hoogte tussen 
bovenzijde 

collector en 
expansievat = A
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•  Gebruik uitsluitend de bijgeleverde vloeistof (Tyfocor).  
Meng geen verschillende soorten glycol en verdun de glycol niet.

•  Wees er van overtuigd dat er voldoende vorstbeveiliging in de 
glycol aanwezig is, bij twijfel testen (zie onderhoud).

•  Gebruik voor het vullen van de installatie een daarvoor bedoeld 
vulstation. Handpompen ontluchten de installatie onvoldoende, 
met stagnatie en geluid ten gevolg. Plaats geen ontluchters, 
dit is met een vulwagen niet nodig. Een goed doorgespoelde 
installatie waarborgt een betrouwbare en geluidloze 
zonneboiler! Besteed hier voldoende aandacht aan.

•  Het systeem moet eerst afgevuld worden alvorens de heat pipes 
te plaatsen!

9. Vullen van het systeem en inbedrijfstellen

!

1  Sluit het vulstation aan zoals op getoonde afbeelding 4 

Trek de stekker uit de voeding van de pomp. 

2  Zet de kogelkraan met een sleutel een  
kwartslag dicht.

Open Dicht
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3  Als de inkeping in de as horizontaal staat, kunt u door 
middel van de pompwagen de Tyfocor door de installatie 
circuleren. Open daarvoor de bovenste en onderste 
servicekraan en start het vulstation. Controleer tijdens 
het vullen de installatie continu op lekkages.

4  Sluit kortstondig (5 seconden) de onderste servicekraan 
en laat de druk even oplopen. Hierdoor ontsnapt de 

lucht uit het expansievat. Laat 
de pompwagen geruime tijd 
rondpompen tot er zichtbaar geen 
lucht meer terug komt.

5  Stop de pomp van het vulstation en sluit nadat de druk  
verdwenen is, de onderste servicekraan. 

6  Start opnieuw het vulstation en houdt 
het niveau van de vloeistof in de gaten. 

7  Pomp ongeveer vijf liter 
vloeistof extra in de installatie. 
Deze hoeveelheid is een buffer 
die wordt opgeslagen in het 
expansievat. Sluit ook de 
bovenste servicekraan en stop de 
pomp.

8  Open de kogelkraan boven de flowindicator 
(inkeping verticaal) en koppel de pompwa-

gen af. Draai de 
blinddoppen op 
de servicekranen 
en controleer de 
gehele installatie 
op dichtheid.

9  Start de installatie op. De flow-indicator zal op het 
moment dat de pomp aangaat het debiet weergeven. 
Het debiet is variabel, omdat de pomp moduleert. 
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1  Plaats de boiler op de 
gewenste plaats.

2  Controleer of de CV-ketel geschikt is voor naverwar-
ming zonneboiler. Dit is te controleren op de oranje 
sticker op het toestel.

3  Afhankelijk van het type ketel kan een speciale sensor 
worden gemonteerd die de ketel niet start als er 
voldoende temperatuur in de boiler aanwezig is.

4  Isoleer alle leidingen 
goed, dit komt de 
energiezuinigheid ten goede.

6  Als alles waterdicht is, zet 
dan waterdruk op de boiler 
en laat een kraan open zodat 
de lucht uit de boiler kan 
verdwijnen. Controleer de 
installatie op lekkages. Blijf 
in de buurt van de boiler en 
plaats zonodig een lekbak: 
dit kan grote problemen 
voorkomen.

5  Sluit de aanvoer van koud en de retour van heet water 
aan op het mengventiel op de O’so Easy. Dit kan met 
vaste leiding. In de koud water aanvoer dient altijd 
een inlaatcombinatie te worden geplaatst

K

W

6 Installatie O’so-Easy waterzijdig

Heeft u geen O’so-Easy? Sla deze stappen 
over en ga verder bij pagina 18

!

10. Installatie O’so-Easy
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6 Installatie O’so-Easy solarzijdig

1  Haal de spiraalbuis uit de 
doos en rol deze uit.

5  Zorg ervoor dat de 
voelerkabel vanuit 
de leidingset aan 
de juiste zijde van 
de collector wordt 
gemonteerd, dus  
aan de warme zijde.

6  Monteer in het leidingwerk geen 
ontluchters, ook niet op het dak (hoogste 
punt). Goed spoelen met een daarvoor 
bestemd vulstation is voldoende (zie 
inbedrijfstellen).

7  Stel altijd het expansievat af op de 
juiste voordruk. Dit is noodzakelijk voor 
het goed en veilig functioneren (zie 
inbedrijfstellen).

8  Monteer de sensordraad in de controller 
onder de kap.

9  Monteer nu eerst de collector

2  De spiraalbuis gaat vanaf het dak vanuit de  
warme (sensor) zijde van de collector naar aansluiting  
A (Aanvoer warm).

R

A

3  De spiraalbuis die retour 
naar het dak gaat dient 
aangesloten te worden 
op aansluiting R (Retour 
koud).

4  Leg de leidingset met zo min mogelijk bochten, in 
verband met de weerstand in het systeem
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6 Afstellen O’so-Easy expansievat

1  Voor het afstellen van de expansievaten is een bepaalde voordruk nodig. Standaard heeft  
het expansievat een te hoge voordruk dus is het noodzakelijk dit af te blazen naar de juiste voor-
druk. Stel beide vaten gelijk af. De juiste voordruk is te berekenen met de volgende formule:  
 
Basisdruk 1,5 bar + de hoogte (van O’so Easy naar collector op dak) in meters x 0,1 bar 
 
Voorbeeld:  
Hoogteverschil tussen de O’so Easy en de collectoren op dak = 5 meter 
Basisdruk 1,5 bar + (5 meter x 0,1 bar = 0,5 bar) = totaal 2,0 bar

2  Verwijder de afdekkap 
door deze er af te 
draaien. Onder deze 
kap zit een ventiel; 
hierop past een stan-
daard bandendruk–
meter. 

3  Blaas de druk uit het 
expansievat tot de uit-
gerekende gewenste 
druk. 

Het is aan te raden de 
benodigde expansievatdruk 
te noteren op het  
expansievat. 

Monteer aan het 
overstortventiel van de 
pomp (3) een neergaande 
leiding, eventueel met een 
opvangvoorziening eronder. 
Dit is van belang voor de 
veiligheid!

!
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1

Nadat de gehele installatie is afgevuld 
kunnen de heat pipes worden geïnstalleerd.

•  Monteer de heat pipes niet in het frame 
voordat het systeem is afgevuld en de 
pompset kan circuleren. Zodra dit andersom 
geschiedt, raakt het systeem oververhit en 
kan het niet of slecht ontluchten. 

•  Leg de heat pipes niet langdurig in een geopende doos in de zon. De koppen van de heat pipes 
worden zeer heet (tot wel 240°C) en zetten uit. Hierdoor zullen ze niet meer in de manifold passen. 

•  Wees voorzichtig met de glaspunt van de vacuümbuizen (onderzijde), deze is zeer kwetsbaar. 

11. Plaatsen van de heat pipes (HPC)

!

1  Spuit de rubberafdichting 
in de manifold in met 
zeepsop om het monteren 
te vereenvoudigen.

2  Check bij elke vacuümbuis of de heat pipe in het midden 
van de aluminium vin zit. Is dit niet het geval, dan is de 
heat pipe er door transport uit geraakt. Haal het geheel 
dan uit de vacuümbuis en breng het op de juiste manier 
weer in de vacuümbuis. Controleer ook of de koperen 
heat pipe recht is.

3  Trek de koperen heat pipe 30 cm uit de vacuümbuis en breng de meegeleverde geleidingspasta 
rondom aan op de kop van de heat pipe. 

Installeert u een CPC collector (met spiegels)?
Lees dan verder vanaf pagina 20

!6 Installatie HPC collector
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4  Steek de vacuümbuis vanaf de 
bovenzijde door de geleidingsring. 

6  Zodra de kop van de heat pipe 
in de manifold zit, schuif dan de 
vacuümbuis om de heat pipe 
heen in de manifold. Dit gaat vaak 
gemakkelijker met een draaiende 
beweging. 

5  Trek de heat pipe nogmaals ongeveer 30 cm uit 
de vacuümbuis en begeleid deze rustig in de 
collector. Let erop dat u bij het duwen de heat 
pipe niet buigt, geleid deze dus goed.

7  Sluit de buis op met de zwarte draaidop. Zorg 
ervoor dat de buis niet onder spanning komt te 
staan, maar houd een speling aan van ongeveer 
een centimeter. 
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12. Plaatsen van de heat pipes (CPC)

1  Bij een CPC-collector wordt 
de opbrengst aanzienlijk 
verhoogd door het gebruik 
van spiegels tussen de 
buizen. Deze reflecteren het 
licht maximaal op de buis en 
zorgen voor ongeveer 50% 
meer opbrengst.

2  Tussen elke twee buizen zit één spiegel. Let 
erop, dat de spiegels tijdens transport niet 
platgedrukt zijn. De spiegel wordt bevestigd 
door middel van drie draai-klemmen. De 
draai-klemmen kunnen pas vastgezet worden 
als zich aan weerszijden van de spiegel een buis 
bevindt. De beschermingsfolie op de spiegel 
dient te worden verwijderd voordat deze 
gemonteerd wordt. Begin met de opbouw aan 
de linker zijde en plaats de vacuümbuizen en 
spiegels om en om.

 1. Vacuümbuis A monteren
 2. Spiegel A in de collector leggen
 3. Vacuümbuis B monteren
 4. Spiegel A d.m.v. draai-klemmen vastzetten
 5. Spiegel B in de collector leggen
 6. Vacuümbuis C monteren
 7. Spiegel B d.m.v. draai-klemmen vastzetten
 8. Et cetera.

A

A

B

B

C

C

1 2 5 63

4 7
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13. Systeemcontrole, onderhoud en garantie

Als de installatie bedrijfsgereed is wordt op de ReSolar 
verschilregelaar het volgende weergegeven: 

S1 = Collector temperatuur
S2 = Boilervat temperatuur
S3 = Niet aangesloten

Werking: 
Als S1 6°C hoger is dan S2 zal de solarpomp gaan draaien. 
Als deze lager is dan 3°C zal de solarpomp stoppen. Tussen 
deze twee temperaturen zal de pomp in toerental regelen. 
Op deze manier wordt de hoogste efficiëntie verkregen. 
Dit regelt de ReSolar verschilregelaar automatisch via een 
PWM signaal. 

1  Antivrieswaarde solarvloeistof: plaats een 
druppel solarvloeistof op de 
refractormeter (te vinden in de ReSolar 
servicekoffer) en lees de vorstbeveiliging 
af richting het licht. De afbeelding geeft 
een vorstbeveiliging van -27°C. Vervang 
de vloeistof als de vorstgrens beneden de 
-22°C is gedaald.

2  pH-waarde solarvloeistof: de pH-waarde 
van de solarvloeistof moet minimaal 7 
zijn. Deze kan gemeten worden met de 
teststrookjes in de ReSolar servicekoffer. 
Doop het strookje in de vloeistof en kijk 
welke kleuren overeenstemmen. 

3  Druk in het solarsysteem: In koude situatie zal de solardruk in het systeem iets hoger zijn dan de 
afgestelde voordruk in het expansievat. Valt de druk in koude situatie weg, dient er solarvloeistof 
te worden toegevoegd. Controleer het systeem in dat geval ook op lekkage.
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14. Zonneboiler programma inregelen

Bij Ronde Wilo Pomp
 1. Taal instellen
 2. Stel tijd en datum in
 3. Wenst u de installatie-assistent nu te starten? Kies ‘ja’
 4. Klik op ‘ok’ na melding
 5. Selecteer totdat 7.1.1. Solar + buffer tevoorschijn komt. Klik dan op ‘info’
 6. Bij zonneboilerschema druk rechts op ‘ok’
 7. Optie 5.1 Tmin S1 staat standaard op 20°C, wijzig naar 15°C en druk op ‘ok’
 8. Optie 5.8 TR1 staat standaard op 10°C / 3°C, wijzig naar 6°C / 3°C en druk op ‘ok’
 9. Optie 5.4 Tmax S2 staat standaard op 60°C, wijzig naar 90°C druk op ‘ok’
 10. Door middel van ‘ok’ knop doordrukken naar 7.3.1.
 11. Optie 7.3.1. staat standaard uit, wijzig deze naar M2 en druk op ‘ok’
 12.  Doordrukken tot programma afgerond is. Sla het programma op, vervolgens komt het 

zonneboilerprincipe naar voren en is uw zonneboiler geprogrammeerd.

Bij vierkante Wilo Pomp
 1. Taal instellen
 2. Stel tijd en datum in
 3. Wenst u de installatie-assistent nu te starten? Kies ‘ja’
 4. Klik op ‘ok’ na melding
 5. Selecteer totdat 7.1.1. Solar + buffer tevoorschijn komt. Klik dan op ‘info’
 6. Bij zonneboilerschema druk rechts op ‘ok’
 7. Optie 5.1 Tmin S1 staat standaard op 20°C, wijzig naar 15°C en druk op ‘ok’
 8. Optie 5.8 TR1 staat standaard op 10 °C/ 3°C, wijzig naar 6°C / 3°C en druk op ‘ok’
 9. Optie 5.4 Tmax S2 staat standaard op 60°C, wijzig naar 90°C druk op ‘ok’
 10. Door middel van ‘ok’ knop doordrukken naar 7.3.1.
 11. Optie 7.3.1. staat standaard uit, wijzig deze naar M2 en druk op ‘ok’
 12. Doordrukken tot programma afgerond is 
 13. Druk op Esc en ga met pijltjestoets naar 7 genaamd ‘Speciale functie’ en klik op ‘ok’
 14. Ga naar signaal 7.2 V1 en druk op ‘ok’
 15. Ga naar 7.2.2. genaamd ‘profiel’ en klik op ‘ok’
 16. Staat standaard op ‘solar’, wijzig naar ‘manueel’ en druk op ‘ok’
 17. Ga naar 7.2.3. genaamd ‘signaalvorm’ en klik op ‘ok’
 18. Staat standaard op ‘normaal’, wijzig naar ‘geïnverteerd’ en druk op ‘ok’
 19.  Druk eenmaal op ‘esc’, sla het programma op, vervolgens komt het zonneboilerprincipe 

naar voren en is uw zonneboiler geprogrammeerd. 



23Montage Handleiding Zonneboiler

De garantie op het systeem zal ingaan vanaf het 
moment dat het opleveringscertificaat volledig 
ingevuld en geretourneerd is. Deze garantie is slechts 
geldig indien het certificaat binnen 8 dagen na 
installatie wordt ingezonden en ondertekend is door 
zowel koper als installateur. Door ondertekening van 
het certificaat verklaart koper zich akkoord met de 
staat en de installatie van het product. 

Voor een goede werking van het zonneboilersysteem, 
is inspectie door een erkende installateur benodigd. 

De druk in het collectorsysteem en expansievat en de 
beschermingsgraad van de solarvloeistof dient eens 
per twee jaar gecontroleerd te worden. 

Tevens moet in een geëmailleerde stalen boiler de 
opofferingsanode jaarlijks worden gecontroleerd en 
indien nodig, vervangen. 

ReSolar en/of ReHeat is niet verantwoordelijk voor 
gevolgen van het onjuist monteren van het 
zonneboilersysteem of solarpakket. 
 
Een juiste werking van het systeem wordt alleen 
gewaarborgd als montage heeft plaatsgevonden 
volgens deze montagehandleiding.

De regeling van de ReSolar solarpompcontroller is bij 
levering reeds geprogrammeerd. Indien 
aanpassingen in de regeling worden gedaan, vervalt 
daarmee onmiddellijk de garantie op het systeem.

De producten van ReHeat en ReSolar worden aan zeer 
strenge kwaliteitseisen onderworpen, evenals de 
samenstelling, verpakking en verzending ervan. Mocht 
er aan het pakket iets ontbreken of mankeren dient dit 
gemeld te worden en vragen we u beeldmateriaal 
hiervan te maken en te communiceren.

O’so-Easy Zonneboiler Elektrisch element programma
ReSolar STDC-T Regelaar

 Het is mogelijk om met de O’so Easy elektrisch bij te verwarmen. De RVS boiler is namelijk standard 
voorzien van en elektrisch element. Dit element is in te schakelen via de STDC-T regelaar op de boiler. 
Mocht u hier gebruik van willen maken, volg dan onderstaande stapen:

 1. Ga naar menu door op de knop ‘ESC’ te drukken
 2. Ga met behulp van de pijltjestoets naar 5. Instellingen en druk op ‘ok’
 3. In het menu gaat u met behulp van de pijltjestoetsen naar 5.22 Thermostaat tijden, druk op ‘ok’
 4.  In dit menu kunt u per dag aangeven tussen welk tijdsslot het elektrisch element ingeschakeld 

dient te worden. Per dag zijn er 3 tijdssloten beschikbaar.
 5.  Selecteer één van de drie aanwezige tijdssloten en kies de gewenste tijd waarop het elektrisch 

element aan dient te gaan. Houd hiermee rekening met de opwarmtijd, opgegeven tijd is het 
moment dat het element ingeschakeld wordt.

 6. Creëer uw eigen schema en maak gebruik van het elektrisch element wanneer u wilt!
 7. Ga met de knop ‘ESC’ terug naar het menu en sla de instellingen op.
 8. Verbind de afgedopte draden bij het element aan elkaar door. (verwijder een lasdop)
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