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2Power Solar Systeem

INSTALLATIE INSTRUCTIES

Deze installatie-instructie bevat belangrijke informatie over hoe een 2Power-zonnesysteem te 
gebruiken, installeren en plaatsen. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u met de installatie 
begint. Laat een geautoriseerd technisch bedrijf het systeem installeren en in eerste instantie 
gebruiken! Een technisch onjuiste installatie maakt de garantie ongeldig.
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1. Veiligheidsinstructies

Houd u strikt aan deze veiligheidsinstructies om lichamelijk letsel, risico's van eigendommen en

schade te voorkomen.

De symbolen en waarschuwingsborden die u in deze installatie-instructies vindt, zorgen niet
alleen voor een opgeruimde lay-out, maar helpen ook om de veiligheid van uzelf en derden te
verbeteren en materiële schade te voorkomen.

Het niet nemen van de relevante voorzorgsmaatregelen kan de dood, zwaar 
lichamelijk letsel of aanzienlijke materiële schade veroorzaken.

Let ook op de veiligheidsinstructies met betrekking tot de andere componenten die zijn 
geassembleerd met het 2Power zonnestelsel.

Het werken op daken veroorzaakt inherent valgevaar. Volg de voorschriften voor 
ongevallenpreventie en gebruik geschikte valbeveiligingsapparatuur. Onbevoegden 
mogen niet op het dak klimmen.

1.1. Voorschriften en richtlijnen

Voldoe aan de toepasselijke voorschriften voor ongevallenpreventie en milieu, de wettelijke 
codes voor montage, installatie en bediening, de relevante veiligheidscodes volgens DIN, EN, 
DVGW (Duitse technische en wetenschappelijke vereniging voor gas en water), VDI (Duitse 
ingenieursvereniging) ) en VDE (Duitse vereniging voor elektrische, elektronische en 
informatietechnologieën) evenals de nationale normen, wetten en richtlijnen.

Alleen gekwalificeerde en bekwame elektriciens mogen het systeem 
aansluiten. Houd u aan de toepasselijke richtlijnen en de vereisten van het 
bevoegde elektriciteitsbedrijf.
Alleen gekwalificeerde en bekwame personen mogen alleen het hydraulische 

systeem installeren. Houd u aan de geldende voorschriften en praktijkcodes.

1.2. Beoogd gebruik

Het hierin beschreven 2Power-zonnesysteem is bedoeld voor de stationaire opwekking van 
zonne-elektriciteit en warmte op daken van gebouwen of op open terrein. Elk ander of verder 
gebruik wordt niet beschouwd als bedoeld gebruik.

Wijzigingen of aanpassingen aan het systeem maken de garantie ongeldig.

1.3. Behandeling

Behandel de 2Power-modules zoals glasproducten. Ze mogen niet worden 
betreden en zowel voor- als achterkant moeten worden beschermd tegen krassen 
en andere beschadigingen. Pak ze alleen op aan het aluminium frame voor 
gebruik.

Houd elektrische aansluitingen schoon en bescherm tegen mechanische belastingen.
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Controleer bij aflevering de modules en accessoires op mogelijke 
transportschade. Transportschade is afhankelijk van de aansprakelijkheid van de 
vervoerder en niet van de fabrikant of leverancier. Aanspraken op 
transportschade worden uitgesloten na succesvolle inspectie van de goederen.

2. Installatie

Probeer het 2Power zonnesysteem zodanig te installeren dat het nooit overdag en het hele jaar
door in de schaduw is. Voor een goede zelfreiniging moeten de modules minimaal 10 ° kantelen.
Dit is uiteraard onderhevig aan voorwaarden op locatie.

Gericht zonlicht of andere thermische straling op de modules moet ten koste 
van alles worden voorkomen. Dit kan worden veroorzaakt door reflectie van 
satellietschotels, vensters, spiegels of andere reflecterende objecten in de buurt 
van de modules. Reflecterende items moeten worden verwijderd of worden 
overgedragen.

Elk 2Power-zonnesysteem wordt geleverd met een van de 2Power-modules uitgerust met een 
PT1000-temperatuursensor. De elektrische verbindingskabel is aan de achterkant van de module 
bevestigd met een tape. Bovendien is de 2Power-module met de geïntegreerde sensor 
gemarkeerd op het frame en met een opmerking op het typeplaatje.

De assemblage van de modules kan zowel verticaal als horizontaal worden gedaan.

2.1. Montagerek

Ter ondersteuning van permanente installatie, installeert u de modules op een geschikt 
montagerek. Controleer of zowel het montagerek als de steunen stabiel genoeg zijn om de 
belastingen ter plaatse te kunnen dragen. Let op de montage-instructies van de fabrikanten 
van het montagesysteem en de modules.

Gekwalificeerde en bekwame personen mogen dit werk alleen doen.

2.2. Elektrische installatie

De zonnekabels hebben speciale, tegen polariteit beveiligde mannelijke / vrouwelijke 
connectoren. Als er meer kabels nodig zijn, gebruik dan alleen zonnekabels. Het is 
noodzakelijk om te controleren op de juiste polariteit. Het omkeren van de polariteit zal de 
beschermende diodes vernietigen.
Verbind 2Power-modules niet in gemengde configuraties van dezelfde of andere 
modulemodellen die niet zijn ontworpen voor het genereren van warmte. Zulke configuraties 
moeten uit afzonderlijke strings met afzonderlijke MPP-trackers bestaan of, beter nog, 
afzonderlijke omvormers gebruiken.
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Verbind of ontkoppel nooit elementen onder belastingstroom! Om de verbinding 
met de belasting te verbreken, schakelt u de stroomonderbreker op de 
omvormer uit (opent) en beveiligt u deze tegen inschakelen.

Let op de installatie-instructies van de fabrikanten van de fotovoltaïsche (PV) 
module en de omvormer (s).

Alleen gekwalificeerde en bekwame personen mogen dit werk doen.

2.3. Hydraulische installatie 

De 2Power-modules zijn onderling verbonden door flexibele slangen van het plugtype. 
Controleer voorafgaand aan de installatie of de pluggen en koppelingen schoon zijn. Steek 
vervolgens het uiteinde van de slangen in de koppelingen op de modules. De verbinding zal 
hoorbaar op zijn plaats "klikken". Om te testen of de slangen op de juiste manier zijn 
aangesloten, schakelt u met een lage kracht over de buisfitting heen en weer. Het mag hier 
niet van losraken. Let op dat u op de juiste manier aansluit, anders lekt het systeem. Om 
te ontkoppelen, drukt u de borgring op de koppeling en trekt u voorzichtig de slang los. 
Vergeet niet om het systeem van te voren drukloos te maken.
Elke 2Power-module heeft 4 poorten. Verbind elke stroompijp met een stroompijp en elke 
retourleiding met een retourleiding (Tichelmann-systeem). Plaats een blinde stop in de 
uiteinden van de stroompijp en retourleiding.

max. 6 modules per rij

Interconnectie volgens Tichelmann

Steekslangen verbinden de reeks modules met de voedingsleidingen; elke slang eindigt in 
een koppeling met ¾ "buitendraad. Schroef deze op de toevoerleidingen volgens de beste 
loodgieterpraktijken.
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Let op dat u geen trekspanning uitoefent en zeker niet om de slangen voor, 
tijdens en na de montage te buigen. Overschrijd de toelaatbare buigradius niet. 
Let op de montage-instructies van de fabrikant. We raden u aan alleen slangen in 
roestvrijstalen mantels te gebruiken zoals geleverd door ons bedrijf. Ze 
ondersteunen een minimum buigradius van 35 mm. Als andere fabrikanten 
worden gebruikt, vervalt de garantie.

Controleer bij het installeren zowel de leidingen als de modules kunnen goed worden ontlucht. 
Automatische ontluchting van het systeem is gespecificeerd om een betrouwbare werking te 
garanderen. We raden aan een luchtscheider te gebruiken. Als alternatief kunnen 
automatische ontlastkleppen op het bovenste punt van het systeem worden geïnstalleerd.
Voor collectorringen tot 20 m² moet een toevoerleiding met een binnendiameter van minimaal 
DN20 worden gebruikt.

2.3.1. Materialen geschikt voor gebruik in het moduleschakeling 

Na de aankoop van de 2Power-modules is de koper verantwoordelijk voor het kiezen van de 
andere systeemcomponenten en voor het zorgen voor de juiste maat voor de toepassing en 
gemaakt van de gespecificeerde materialen.

Alle systeemcomponenten (fittingen, pompen, warmteaccumulator, leidingen, enz.) 
Moeten gemaakt zijn van NIET-CORRODERENDE MATERIALEN. Dergelijke niet-
corroderende materialen omvatten kunststof, roestvrij staal, messing, koper en 
rood koper.

Waar beperkingen ter plaatse het gebruik van niet-corrosieve materialen niet toestaan, moet 
een warmtewisselaar of warmtewisselaareenheid het deelsysteem met de "corroderende" 
systeemcomponenten van het 2Power-circuit scheiden.

2.3.2. Antivries 

Na het spoelen en het met succes testen van de druk, vult u het systeem met een 
vorstbestendige warmtegeleidende vloeistof. Let op de omgevingscondities op het terrein. De 
enige toegestane warmteoverdrachtsvloeistoffen zijn ethyleenglycol, propyleenglycol, ethanol 
en alkalicarbonaat. Let op de specificaties van de fabrikant, met name met betrekking tot de 
mengverhouding. Als het mengsel minder geconcentreerd is dan gespecificeerd door de 
fabrikant, bestaat er een risico op groei van micro-organismen. Hogere antivriesconcentraties 
verminderen de thermische output van de modules. Wij adviseren u om geen speciale 
remmers te gebruiken.

2.3.3. Other information 

Controleer of de thermische isolatie van buitenleidingen bestand is tegen UV-straling.

Gebruik zonne-energie shingles om de leidingen naar en van de modules binnen en onder 

de dakbedekking te geleiden.

Alleen gekwalificeerde en bekwame personen mogen dit werk doen.
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2.4. Aanbevelingen voor een blikseminslag 

De respectieve regels voor een blikseminslag zijn te vinden in de DIN EN 62305 deel 3 / VDE 
0185-305-3 (bliksembeveiliging, bescherming van gebouwen en personen) en in de 
aanvullende fiche 2 (Fotovoltaïsche en zonne-energiesystemen). Het 
bliksembeveiligingsniveau van het gebouw bepaalt de vereisten waarmee rekening moet 
worden gehouden bij het plannen en installeren van de thermische zonnepanelen.

Als er al een bliksembeveiliging op het gebouw is geïnstalleerd, moeten de 
collectoren en de montage ervan worden opgenomen in de bliksembeveiliging 
die de collectoren beschermt tegen schade in geval van een blikseminslag. 
Daarom moeten alle collectoren zich in de mazen van de bliksembeveiliging 
bevinden. Tussen de efferente delen van de bescherming en de collectoren

 moeten een opening van ongeveer 0,5m zijn. Voor een meer precieze berekening van het 
gat vragen wij u om het DIN EN 62305 deel 3 te bekijken. Als de aanbevolen opening niet kan 
worden aangehouden, moeten architectonische problemen worden opgelost, moeten de 
collectoren en hun bevestiging worden verbonden met de efferente delen van de 
bliksembeveiliging over de kortst mogelijke weg (koperkabel met een diameter van minstens 
16 mm²).
Als de bliksembeveiliging niet up-to-date is of voldoet aan de normen, vervalt de voorziening 
ter bescherming van bestaande normen als gevolg van de montage. De bliksembescherming 
moet in dit geval worden aangepast aan de huidige normen.

Het is mogelijk om een overspanningsbeveiliging te installeren om de collectorsonde te 
beschermen tegen inductiepieken. Verlichtingsarmaturen in de buurt van de collectorsonde 
kunnen spanningspieken induceren in de sensorkabel die de sonde zal vernietigen. Deze 
pieken worden met behulp van vangdiodes tot een onschadelijke waarde versmald. Over het 
algemeen is de behuizing een op het oppervlak gemonteerde doos die de juiste verbinding 
tussen de sensor en de aanhoudende sensorkabel dient.

De beveiliging van de controller moet worden bereikt door systemen die zijn gemaakt om 
verstandige apparaten voor thuisgebruik te beveiligen (bijvoorbeeld computer of televisie). De 
buizen van de zonnecirkel moeten worden verbonden met het hoofd 
equipotentiaalvereffeningsspoor (koperen kabel met een diameter van ten minste 16 mm²).

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/provision.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/made.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/safeguard.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/existing.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/standards.html
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3. Eerste gebruik

Voordat u het systeem voor het eerst in gebruik neemt, controleert u of het lekdicht is, of alle 
hydraulische leidingen correct zijn aangesloten en of de elektrische aansluiting ijverig en 
correct is uitgevoerd. We raden aan om te testen op mogelijke lekken door het gebruik van 
perslucht. Hiermee kunt u losse connectoren en lekkende schroefverbindingen detecteren 
zonder glycol te verspillen. Reinig het systeem grondig en adequaat volgens DIN 4753. Water 
mag alleen worden gebruikt voor het spoelen van het systeem als de buitentemperatuur 
hoger is dan + 5 ° C. Laat het systeem daarna volledig leeglopen en vul het met 
vorstbestendige warmteoverdrachtsvloeistof.

De druktest is in de fabriek uitgevoerd.

Laat geschoolde en bekwame personen de eerste werkingscyclus uitvoeren. Het bijgevoegde 
inbedrijfstellingscertificaat moet volledig worden gevuld en geschroeid door het goedgekeurde 
of uitvoerende vaartuig tijdens de eerste operationele cyclus. De vertrouwde 
handelsvergunning moet de klant op een begrijpelijke manier uitleggen hoe het systeem 
werkt en hoe het werkt.

Wanneer de elektrische en hydraulische componenten van het systeem in gebruik zijn 
genomen, gebruikt u een geschikte infraroodcamera om een thermografisch beeld te maken. 
Dit helpt om hotspots en andere fouten te ontdekken en te verwijderen, zoals gebroken 
cellen, defecte bypass-diodes, mislukte celdelingen, etc. Als u de fouten niet verwijdert, 
vervalt de garantie. De thermografische afbeeldingen moeten minstens zo lang worden 
bewaard als de garantieperiode.
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4. Technische data

Afmetingen: 

Gewicht: 
992mm x 1640mm x 

45mm 24kg, gevuld 

Connectors: ¾ "ET buitendraadVoorraad lijn:
Module verbinding: DN8 plug-type slangen, 10 mm buisvoet

+ 60 ° C, kort + 84 ° C (let op max. Toegestane temperatuur van het 
zonnestation)

Max. adm. temp. van 
warmteoverdrachtsvloei
stof:
Max. adm. 
systeemdruk:
Bedrijfsdruk: 
Aanbevolen stroom *:

6 bar (denk aan de openingsdruk van veiligheidsklep en zonnestation) <4 bar
35 l / h (0,58 l / min) per module, tot max. 70 l / uur (1,16 l / min) per module

* niet meer dan 6 onderling verbonden modules; streef naar 4-6 ° C van de 
temperatuur

Opslag volume: verschil tussen de stroom- en retourstroomzijden van het 
modulecircuit. ong. 70l per module wordt aanbevolen.

Druk verlies:

Thermische output: 719 W* 

*Het vermogen van de module hangt af van de temperatuur van de 
warmtegeleidende vloeistof.

Product garantie:
Power-garantie:

Onder STC-omstandigheden is een piekoutput van 719 W mogelijk 10 jaar
90% 10 jaar, 80% 25 jaar
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5. Afvoeren

Bij het afvoeren van een 2Power-systeem moeten de geldende lokale regels en voorschriften van 
de betreffende verwijderingsruimte in acht worden genomen op het moment van verwijdering.

Agba Heating wijst alle verantwoordelijkheid af voor eenheden die beschadigd zijn na te zijn gebruikt in combinatie met 
2Power-modules die door Agiba Heating worden geleverd, maar die geen acht slaan op technische gegevensbladen en de 
installatie-instructies. Onder voorbehoud van technische wijzigingen in de loop van de productontwikkeling. Vergissingen en 
fouten voorbehouden.

Agiba Heating

Frjentsjerterdyk 1 
8855 XC Sexbierum 
www.agibaheating.nl

E-mail: info@agibaheating.nl
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Controlelijst initiële werking
2Power solar systeem

De garantie voor 2Power zonne-energiesystemen is alleen geldig als de volgende checklist 
volledig is ingevuld en geschroeid door het goedgekeurde of uitvoerende vaartuig bij de 
inbedrijfstelling en wordt teruggestuurd naar Agiba Heating.

Naam van de exploitant en plaats van installatie:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Datum van ingebruikname:  ________________________ 
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Montage

Reflecterende objecten die zonlicht op de modules richten, zijn niet aanwezig, zijn 
verwijderd of zijn verplaatst.

Het montagekader en de montage zijn gedimensioneerd voor de 
belastingsvereisten van de locaties.

Electriciteit 

De modules zijn in een of meer strings gescheiden.

Stekkers en koppelingen zijn gecontroleerd op reinheid.

Elektrische verbindingen zijn correct gemaakt.

Open circuit spanning is gecontroleerd
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Hydraulisch

De leidingen zijn aangesloten volgens het "tichelmann-principe" of het systeem is 
hydraulisch uitgelijnd met een andere aanpak.

Het is gegarandeerd dat de pijpen niet onder spanning stonden of eerder 
gebogen waren tijdens of na de montage.

De verbindingsbuis is niet gebogen over de toelaatbare buigradius

Een eerste onderzoek is uitgevoerd met het gebruik van lucht

De dichtheid van alle verbindingen is gecontroleerd

Er is een adequate en nauwkeurige spoeling van het systeem uitgevoerd

Het systeem is gevuld met een vorstbestendig warmteoverdrachtsmedium

Het systeem is grondig ontlucht

De mengverhouding is gecontroleerd (vorstbestendigheid: ______ °C) 

Voordruk in expansievat (vóór het vullen): _____ bar 

Systeemdruk(koud): ______bar 

Het veiligheidsvat is aangepast naar 4bar

Controller 

De opslagsensor is op het diepste punt van de opslag bevestigd

De parameters zijn ingesteld volgens de bijgevoegde parameterlijst

In bedrijf

De controller werkt volgens de parameterlijst

Temperatuurverschil collectorcircuit : ____________ °C 

Temperatuursensoren geven realistische waarden weer

Zonnepomp werkt

Float-type flow meter: ___________ l/min 
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Overhandigen

De eigenaar / exploitant van het systeem heeft uitgebreide informatie ontvangen 
over constructie, bediening en bediening.

Documentaties en handleidingen werden overgedragen

Eerste gebruik door bedrijf (naam / adres / telefoonnummer): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Naam en handtekening van de werknemer:   

___________________________________________________________________ 

Agiba Heating wijst alle verantwoordelijkheid af voor eenheden die beschadigd zijn nadat ze samen met 2Power-modules 
zijn gebruikt die door Agiba Heating zijn geleverd, maar die geen acht slaan op technische gegevensbladen en de 
installatie-instructies. Onder voorbehoud van technische wijzigingen in de loop van de productontwikkeling. Fouten en 
fouten voorbehouden.




