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5. HPC-2,5 collector
7HFKQLVFKHVSHFLȴFDWLHV
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7HFKQLVFKHVSHFLȴFDWLHV

Afmetingen
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Werkingswaarden
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Collector aansluitingen
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5.2 Aansluiten t/m 4 collectoren
Er mogen maximaal vier collectoren in serie worden geschakeld. Onderstaande afbeelding bevat mogelijke
varianten van het schakelen van collectoren.

6HQVRUNDEHO

2x verticaal en horizontaal

3x verticaal en horizontaal

4x verticaal en horizontaal

9RRUDOOHRSVWHOOLQJHQWRWHQPHWP2 zijn de verbindingsleidingen voor het
NRSSHOHQ YDQ GH FROOHFWRUHQ PHHJHOHYHUG 2YHULJH ODQJHUH  OHLGLQJHQ ZRUGHQ
niet standaard meegeleverd en moeten separaat besteld worden.

5.3 Aansluiten vanaf 4 collectoren
6\VWHPHQ PHW PHHU GDQ  P2 moeten op een zodanige manier parallel worden geïnstalleerd dat de
drukval van elke parallelle sectie hetzelfde zal zijn. Dit kan op verschillende manieren maar we raden aan
RPGHWRWDOHOHLGLQJOHQJWHYDQHONHVHFWLHJHOLMNWHKRXGHQYROJHQVKHW7LFKHOPDQQSULQFLSH2RNLVKHWDDQ
WHUDGHQRPGHVHFWLHVJHOLMNWHKRXGHQLQVHULHYDQRIFROOHFWRUHQΖQGLHQ7LFKHOPDQQQLHWPRJHOLMN
is kunnen bijvoorbeeld strangregelventielen worden toegepast geschikt voor zonthermische toepassingen.
Wanneer een collectorveld niet goed is ontworpen, zal een deel van de collectoren minder presteren vanwege
het verschil in drukval. Dit betekent dat er minder transport van energie is en dus minder opbrengst.
+RXGGH ZDUPH UHWRXUOHLGLQJYDQGHFROOHFWRU]RNRUWPRJHOLMNRPWKHUPLVFKHYHUOLH]HQWHEHSHUNHQ
Plaats de collectorsensor op de warmst uitgaande kant van de collector richting het voorraadvat.

Voorbeelden aansluiten
YDQFROOHFWRUHQ
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5.4 Aansluiten leidingwerk collector
'H DDQVOXLWLQJHQ DDQ GH FROOHFWRU ]LMQ ȋ EXLWHQGUDDG NRSSHOLQJHQ PHW
O-ring afdichting. Deze koppeling is draaibaar en schuifbaar door de O-ring
YHUELQGLQJHQ9DQDIGH]HNRSSHOLQJNDQYHUGHUJHJDDQZRUGHQPHW596ȵH[LEHO
OHLGLQJZHUN PHW FROOHFWRUNRSSHOLQJHQ  'H]H NRSSHOLQJHQ ]RUJHQ VDPHQ
met de O-ringen voor een waterdichte afdichting. Zorg dat het leidingwerk
spanningsvrij wordt gemonteerd i.v.m. uitzetting.
V5.0
+HWWRHSDVVHQYDQȵH[LEHOOHLGLQJZHUNYDQ+5VRODUZRUGWJHDGYLVHHUG'LWRP
lekkages te voorkomen.

5.5 Drukval collector
'UXNYDO+3&FROOHFWRUELMr&$QWLIURJHQ62/+7
Collectoren in serie
Flow (l/h)
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Drukval in serie
PZN
PZN
PZN
PZN
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