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2Power opslagtank

Installatie instructies 

Deze installatieconstructie bevat belangrijk advies voor het hanteren, installeren en opstarten van een 
2Power-zonne-installatie. Lees dit advies zorgvuldig door voordat u het monteert. De montage en het 
opstarten moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerd gespecialiseerd bedrijf. Bij een onjuiste 
installatie verloopt de garantie.



Pagina 2 ǀ 8InstAnl.V08-2014-0 

1. Algemeen

Besteed aandacht aan het volgende symbool voor belangrijke relevante informatie.

1.1  Werkingsprincipe / beschrijving van het apparaat

Het apparaat combineert een hygiënische verwarming van water en een multivalente 
gelaagde opslag voor het opslaan van zonnewarmte en warmte van andere 
verwarmingssystemen zoals warmtepompen, biomassa- of pelletketels. Het drinkwater wordt 
in een continue stroom verwarmd door een gladde buiswarmtewisselaar van roestvrij staal. 
Het volume van de opslag dient als energieopslag voor de verwarming van het drinkwater en 
de werking van de verwarming en wordt bovendien verwarmd door solarthermische energie 
via een warmtewisselaar van kopervinnen.

De hulspatronen en -nummers, evenals de pijpregisters en de zonnewarmtewisselaar maken 
een multivalente werking mogelijk. Ook biedt de opslag de mogelijkheid van een continue 
sensorstrip op elk niveau van de opslag om de temperatuur waar te nemen. De bijbehorende 
thermische isolatie van de opslag beschermt de tank tegen warmteverlies.

1.2. Beoogd gebruik 

De beschreven 2Power-opslagtank is bedoeld voor het opslaan van verwarmingswater en het 
verwarmen van het drinkwater. Elk gebruik dat deze limieten overschrijdt, wordt niet 
beschouwd als het beoogde gebruik. Het bedoelde gebruik omvat ook het naleven van deze 
instructie evenals de instruncties van de gebruikte benodigdheden.

Bij het wijzigen of reconstrueren van de tank vervalt de garantie.

2. Veiligheid

Volg deze veiligheidsvoorschriften strikt op om gevaar en schade aan mensen en materiële 
zaken uit te sluiten.

Voor meer duidelijkheid zijn symbolen en waarschuwingsborden in deze installatie-instructie 
bij de vermelde opmerkingen gevoegd. Deze symbolen en waarschuwingen helpen u bij het 
waarborgen van uw persoonlijke veiligheid, de veiligheid van derden en het voorkomen van 
schade aan eigendommen.

Ernstig persoonlijk letsel of aanzienlijke materiële schade kan optreden 
als de juiste voorzorgsmaatregelen niet worden genomen.

Volg ook de veiligheidsinstructies van alle andere componenten die in het 
verwarmingssysteem zijn geïnstalleerd.

Bij uitlaattemperaturen van meer dan 43 ° C bestaat verbrandingsgevaar.



Pagina 3 ǀ 8InstAnl.V08-2014-0 

2.1. Voorschriften en richtlijnen 

Volg de relevante ongevallenpreventievoorschriften, milieuvoorschriften en wettelijke regels 
voor montage, installatie en bediening, evenals de relevante veiligheidsvoorschriften van DIN, 
EN, DVGW, VDE en VDI en alle nationale normen, wetten en voorschriften.

De elektrische bedrading mag alleen door gekwalificeerde elektriciens worden uitgevoerd. De 
regels evenals de richtlijnen van het bevoegde energiebedrijf moeten worden bewaard.
De hydraulische aansluitwerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerd personeel 
worden uitgevoerd. De geldige regels en voorschriften moeten worden bewaard.

2.2. Transport 

De opslag mag alleen rechtop worden getransporteerd!

Voor het transport kunt u de haken aan de bovenkant van de tank gebruiken.

Bij de ontvangst moeten de opslag en accessoires worden gecontroleerd op 
mogelijke transportschade. Noch de fabrikant noch de leverancier is aansprakelijk 
voor transportschade, maar de vrachtvervoerder. Na acceptatie van goederen 
zonder bezwaar kan transportschade niet meer worden opgebracht.

3. Installatie

De installatie, het opstarten en het onderhoud en de reparatie van het apparaat 
mogen alleen door een deskundige monteur worden uitgevoerd. Een veiligheidsklep 
is noodzakelijk bij de koudwaterleiding. Het apparaat moet met drukfittingen worden 
gebruikt.

3.1. Locatie 

Zorg ervoor dat de vloer stabiel is

Zorg ervoor dat de vloer gelijk is

Let op de hoogte van het plafond en de gekantelde afmetingen (zie hoofdstuk 5: "Technische gegevens")

3.2. Isolatie 

Plaats het apparaat op zijn locatie en lijn het uit volgens de installatie. Let hierbij op 
voldoende montagevrijheid. Monteer vervolgens de isolatie. Na het monteren van de isolatie 
kunt u beginnen met de integratie met het verwarmings- en warmwatersysteem.

3.3. Ontluchtingsklep 

Monteer een handmatige ontluchtingsklep aan het ontluchtingsmondstuk (12)
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3.4. Wateraansluiting en veiligheidsgroep 

Voer alle aansluit- en installatiewerkzaamheden uit volgens de geldige regels en 
voorschriften. Houd rekening met de montagehints van de veiligheidsgroep.

Spoel alle leidingen die op de opslagtank zijn aangesloten.

Monteer de warmwaterleiding en de koudwaterleiding evenals de veiligheidsgroep op de 
koudwatertoevoerleiding. Let daarbij op de rustdruk van het koelwaterverdeelnet en gebruik 
indien nodig een reduceerventiel.

3.5. Temperatuursensor 

Plaats de sensor ter hoogte van de aansluitstrip, waar de temperatuur voor de regelfunctie 
moet worden vastgelegd.

4. Opstarten

Voor het opstarten moet het systeem worden getest op lekken, de juiste hydraulische 
aansluiting en correcte elektrische aansluitingen. Verder moet een aandachtige, resp. 
Geschikte spoeling van het systeem volgens DIN 4753 worden uitgevoerd.

Open een gevolgd tikken punt totdat het apparaat is gevuld en het pijpleidingsysteem is vrij van lucht.

Vul en verwarm het verwarmingssysteem en de warmtewisselaar.

Controleer de werking van de veiligheidsklep en andere veiligheidsgerelateerde 
benodigdheden.

Bedien de accessoires.
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5. Technische Data

5.1. Afmetingen en connectoren 

Aanbevolen terminaltoewijzing:

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

2 Stroompijp
2 Stroom retourstroom
Koudwatervoorzieningslijn
Warmwateruitlaat
Stroombuis van de warmtegenerator
Warmtegenerator retourstroom
Warmtepomp-warmtegenerator 1 / verwarmingsstroompijp 
Retour warmtegenerator 2 / verwarmingsretourstroom 
Warmtegenerator van stromingspijp 2
Retour warmtegenerator 2
Extra elektrische verwarming
Luchten
Afvoer
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Opslagmaten in mm:

A B C D E F G H I J 

2P 400l 1,406 1,306 590 350 260 400 590 725 850 650 

2P 600l 1,695 1,595 790 465 310 515 790 925 1,050 750 

2P 850l 1,885 1,785 785 465 350 615 945 1,080 1,205 800 

2P 1000l 1,885 1,785 785 465 350 615 945 1,080 1,205 850 
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5.2. Technische data 

400 liter 600 liter 850 liter 1000 liter 

400l 618l 805l 921l 
14l 24l 36l 36l 

Inhoud:
Water opwarmen
Drinkwater
Materiaal Roestvrij 

staal 
Roestvrij 

staal 
Roestvrij 

staal 
Roestvrij 

staal 

0.8l 0.8l 1.9l 1.9l 
Koper Koper Koper Koper 

Zonnewarmtewisselaar:
Materiaal
Schroefverbinding 15mm 15mm 18mm 18mm 

1406mm 1695mm 1885mm 1885mm 
1550mm 1855mm 2050mm 2070mm 

Afmetingen: 
Hoogte
Gekantelde 
afmeting Diameter
(zonder isolatie)

650mm 750mm 800mm 850mm 

Leeg gewicht: 125kg 165kg 185kg 200kg 

Oppervlakte:
Zonnewarmtewisselaar
Drinkwater-warmtewisselaar

2m² 
2.5m² 

2m² 
4m² 

3.1m² 
 6m² 

3.1m² 
6m² 

Continue uitvoer
Opslagtemperatuur = 70 ° C ca .: 
15kW 
25kW 
35kW 

6.5l/min 
9.5l/min 
15l/min 

7.5l/min 
13l/min 
18l/min 

9l/min 
15l/min 
21l/min 

9l/min 
15l/min 
21l/min 

Tariefbeperking aftrekken:
Opslagtemperatuur = 70 ° C
Opslagtemperatuur = 55 ° C

15l/min 
11l/min 

21l/min 
15l/min 

31l/min 
22l/min 

31l/min 
22l/min 

Drukval drinkwater:
bij 20 l / min 0.08 bar 0.11 bar 0.17 bar 0.17 bar 

Specifieke volumestroom
per 2Power-eenheid:
Zonnewarmtewisselaar

50l/h 50l/h 50l/h 50l/h 



Pagina 8 ǀ 8 InstAnl.V08-2014-0 

6. Afvoer

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.

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