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1 Over deze gebruiksaanwijzing 
Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product. 

De gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het product
lezen.
De gebruiksaanwijzing gedurende de gehele levensduur
van het product bewaren en bij de hand houden om te
raadplegen.
De gebruiksaanwijzing doorgeven aan elke volgende
eigenaar of gebruiker van het product.

1.1 Opbouw van de waarschuwingen 

WAARSCHUWI
NGSWOORD

Hier staan het type gevaar en de gevarenbron.
Hier staan maatregelen ter voorkoming van het gevaar.

Er zijn drie waarschuwingsniveaus: 
Waarschuwing
swoord

Betekenis

GEVAAR Direct dreigend gevaar!
Het negeren heeft de dood of zwaar 
lichamelijk letsel tot gevolg.

WAARSCH
UWING

Mogelijk dreigend gevaar!
Het negeren kan de dood of zwaar lichamelijk 
letsel tot gevolg hebben.

VOORZICHT
IG

Gevaarlijke situatie!
Het negeren kan licht of middelzwaar 
lichamelijk letsel of materiële schade tot 
gevolg hebben.
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2 Veiligheid 

2.1 Reglementair gebruik 

De zonnepompgroep ROTEX mag uitsluitend worden
gebruikt voor het circuleren van de volgende media in 
intrinsiek veilige, gesloten thermische zonne-energiesystemen. 

Voor thermische zonne-energiesystemen geschikte, in de
handel verkrijgbare warmtedragervloeistoffen
(zonnevloeistoffen), zoals bijvoorbeeld water-glycol-
mengsels

De geïntegreerde veiligheidsgroep is bedoeld ter beveiliging 
tegen overdruk. 
Een ander gebruik is onreglementair. 

2.2 Voorzienbaar verkeerd gebruik

De zonnepompgroep ROTEX mag met name in de
volgende gevallen niet worden gebruikt: 

gebruik met zwembadwater
gebruik met klevende, bijtende of ontvlambare media
over- of onderschrijding van de toegestane temperaturen
en drukken, zie tabel 1, pagina 11

2.3 Veilig gebruik

Dit product voldoet aan de huidige stand van de techniek en 
de erkende veiligheidstechnische regels. Elk product wordt 
vóór de levering aan een functie- en veiligheidstest 
onderworpen. 

Dit product enkel gebruiken als het in perfecte staat
verkeert en daarbij de gebruiksaanwijzing, de geldende
voorschriften en richtlijnen alsmede de geldende
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veiligheidsbepalingen en 
ongevallenpreventievoorschriften in acht nemen. 

WAARSCHUWI
NG

Ernstige brandwonden of de dood door netspanning 
(AC 230V, 50 Hz) in de pompkop.

De pompkop niet met water of zonnevloeistof in aanraking 
brengen.
De netspanning vóór het openen van de pompkop en voor
aanvang van onderhouds- en reinigingswerkzaamheden
onderbreken en tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
De pompkop niet manipuleren.

2.4 Kwalificatie van het personeel 

Het product mag uitsluitend door vakspecifiek gekwalificeerd 
personeel gemonteerd, in bedrijf gesteld, gebruikt, 
onderhouden, buiten bedrijf gesteld en verwijderd worden. 
Werkzaamheden aan elektrische onderdelen mogen 
uitsluitend door een opgeleide elektricien in overeenstemming 
met de geldende voorschriften en richtlijnen uitgevoerd 
worden. 

2.5 Veranderingen aan het product 

Eigenmachtige veranderingen aan het product kunnen tot 
storingen leiden en zijn om veiligheidsredenen verboden.

2.6 Gebruik van reserveonderdelen en accessoires 

Door het gebruik van ongeschikte reserveonderdelen en 
accessoires kan het product beschadigd raken. 

Uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires
van de fabrikant gebruiken.
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2.7 Aansprakelijkheid 

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
schade en gevolgschade die voortvloeit uit niet-naleving van 
de technische voorschriften, instructies en aanbevelingen. 
De fabrikant en het verkoopbedrijf zijn niet aansprakelijk voor 
kosten of schade voor de gebruiker of derden als gevolg van 
het gebruik van dit product, vooral bij ondeskundig gebruik van 
het product, misbruik of storingen van de aansluiting, storingen 
van het product of van de aangesloten producten. Noch de 
fabrikant noch het verkoopbedrijf kan aansprakelijk worden 
gesteld voor een onreglementair gebruik. 
De fabrikant is niet aansprakelijk voor drukfouten. 
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3 Productbeschrijving 
Complete, stevig voorgemonteerde en op dichtheid 
gecontroleerde zonnepompgroep met alle noodzakelijke 
veiligheids- en functionele onderdelen inclusief vormgesloten 
warmte-isolatie. De warmte-isolatie fungeert tevens als 
verpakking voor een veilig transport. 
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1 Voorloop
2 Terugloop
3 Kogelkraan, blauw, 

afsluitbaar, met 
zwaartekrachtrem en 
thermometer

4 Veiligheidsgroep
5 Veiligheidsventiel
6 Afblaasopening
7 Manometer met 

montageventiel
8 Aansluiting voor 

expansievat
9 Circulatiepomp
1
0

Afsluiting

1
1

Vul- en spoelkranen

1
2

Debietmeter

1
3

Warmte-isolatie

1
4

Ontluchtingspot

1
5

Ontluchtingskraan 
met handwiel

1
6

Kogelkraan, rood, 
afsluitbaar, met 
zwaartekrachtrem en 
thermometer

Afbeelding 1: ROTEX ,
voor- en terugloop met vul- en spoelkranen en ontluchtingspot 
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4 Technische gegevens 

Afbeelding 2: afmetingen [mm] ROTEX 
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Tabel 1: technische gegevens 
Parameter Waarde

Systeemaansluiting Snijringkoppeling DN 22
Algemene gegevens

Gewicht Max. 5,5 kg
Materiaal 
armaturen

Messing CW617N

Materiaal warmte-
isolatie

Polypropyleen EPP

Installatiedruk Max. 6 bar
Temperatuurbereik

Omgeving Max. 40 °C
Medium Max. 120 °C, kortstondig max. 160 °C
Debietmeter

Pompaansluiting Aan de pompzijde met flens en 
wartelmoer G1½

Meetbereik 2-12 l/min
Combikraan rood (voorloop)

Weergavebereik 0 °C tot +120 °C
Combikraan blauw (terugloop)

Pompaansluiting Aan de pompzijde met flens en 
wartelmoer G1½

Weergavebereik 0 °C tot +120 °C
Veiligheidsgroep

Aansluiting voor 
expansievat

G¾ voor ribbelbuis, vlakdichtend met 
wartelmoer

Veiligheidsventiel 6 bar
Manometer Ø 63 mm, 0-10 bar
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4.1 Goedkeuringen, tests en conformiteit 

Het veiligheidsventiel van de veiligheidsgroep voldoet aan de 
Richtlijn Drukapparatuur (97/23/EG). 
Circulatiepomp zie bijgevoegde handleiding van de fabrikant 
van de circulatiepomp. 

5 Transport en opslag 

VOORZICHTIG Beschadiging van het product door ondeskundig 
transport.

Niet gooien met het product en het product niet laten
vallen.

VOORZICHTIG Beschadiging van het product door ondeskundige opslag.
Het product beveiligd tegen stoten opslaan.
Het product alleen in een droge en schone werkomgeving
opslaan.

6 Montage en inbedrijfstelling 

WAARSCHUWI
NG

Brandwonden door hete zonnevloeistof en uittredende 
damp.

Tijdens de montage, de inbedrijfstelling en het onderhoud
van de zonnepompgroep alle noodzakelijke maatregelen
treffen om te garanderen dat de hete vloeistof geen
gevaar voor personen vormt.

De zonnepompgroep altijd zodanig monteren dat er bij
stagnatie geen damp in het expansievat terecht kan
komen.
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Een warmte-isolatielus inbouwen als het expansievat
even hoog als of hoger dan de zonnepompgroep is
gemonteerd.
Tijdens het verwarmen moet vloeistof ongehinderd uit de
afblaasleiding van het veiligheidsventiel kunnen komen.
Het veiligheidsventiel onafsluitbaar monteren.
Geen afsluiters, vuilvangers, etc. in de afblaasleiding
inbouwen.
De zonnepompgroep zodanig monteren dat er in
ingebouwde toestand geen externe krachten op de
armaturen inwerken.
De armaturen mogen niet oververhit raken door las- en
soldeerwerkzaamheden aan de installatie. De
zonnepompgroep pas na afloop van deze
werkzaamheden inbouwen.
De leidingen vóór de montage van de zonnepompgroep
goed doorspoelen. Verontreinigingen zoals lasparels,
hennep of metaalspanen zorgen ervoor dat het
veiligheidsventiel en de terugslagkleppen gaan lekken.
Nagaan of de nominale druk van de zonnepompgroep
overeenkomt met de beoogde waarde van de installatie.
Nagaan of de vloeistof in de installatie geschikt is voor het
toepassingsgebied van de zonnepompgroep.

6.1 De ROTEX  monteren

Afdichtvlakken zijn op reinheid en beschadigingen 
gecontroleerd. 
Alle buisuiteinden zijn rechthoekig en ontbraamd. 

De ROTEX wordt montageklaar geleverd. Geen
onderdelen demonteren. 
1. De bovenste isolatie verwijderen.



Montage en inbedrijfstelling 

14 - 06/2015

2. De ROTEX  met de onderste isolatie tegen de muur
houden (uitlijnen met een waterpas) en twee markeringen
aftekenen.

3. Gaten (Ø 10 mm) boren op de positie van de beide
markeringen en meegeleverde pluggen aanbrengen.
Lange stokschroef boven, korte stokschroef beneden
indraaien.

4. De ROTEX met de onderste isolatie inhangen en
met een onderlegring en een moer borgen.

5. De buisleidingen van het zonnecircuit op de aansluitingen
van de armaturen aansluiten (zie volgend hoofdstuk).

6. De bovenste isolatie aanbrengen.

Afbeelding 3: montage ROTEX 
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6.2 De ROTEX  aansluiten

1. De buisleidingen van het zonnecircuit op de aansluitingen
van de armaturen aansluiten.

2. De buis of ribbelbuis van het expansievat op de
veiligheidsgroep aansluiten.

1 Veiligheidsgroep
2 Vlakke pakking
3 Ribbelbuis, 

vlakdichtend

Afbeelding 4: aansluiting ribbelbuis G¾ 

3. De afblaasleiding op het veiligheidsventiel van de
veiligheidsgroep aansluiten, zie onder.

4. Elektrische aansluiting volgens hoofdstuk 6.3, pagina 18,
tot stand brengen.
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6.2.1 Afblaasleiding van het veiligheidsventiel 

De afblaasopening is aangegeven door een pijl op het 
ventielhuis. 

WAARSCHUWI
NG

Gezondheidsschade en verbrandingsgevaar door hete 
vloeistof of damp die uit de afblaasopening komt.

De afblaasleiding zodanig leggen dat de uitstromende
vloeistof noch lichamelijk letsel noch materiële schade
veroorzaakt en dat deze in een geschikte opvangbak voor
zonnevloeistof kan stromen.

Afbeelding 5: afblaasleiding met bak of opvangbak voor 
zonnevloeistof 

De afblaasleiding moet een helling hebben en zijn
doorsnede moet minstens even groot zijn als de
doorsnede van de afblaasopening.
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De afblaasleiding mag maximaal 2 meter lang zijn en twee
bochten hebben.
De afblaasleiding moet toegankelijk en observeerbaar
zijn.
De uit de afblaasleiding gestroomde vloeistof in een bak
leiden die groot genoeg is voor de complete inhoud van
de installatie. De uitgestroomde vloeistof moet
opgevangen en door een gespecialiseerd bedrijf in de
installatie teruggebracht of verwijderd worden.
De uitgestroomde vloeistof niet in de riolering leiden.
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6.3 Elektrische aansluiting

Netspanning is onderbroken en tegen opnieuw 
inschakelen beveiligd. 

1. De circulatiepomp elektrisch aansluiten volgens de
bijgevoegde handleiding.

2. De aansluitkabel van de circulatiepomp door een
kabelgoot naar beneden leiden en op de zonneregelaar
aansluiten. De gebruiksaanwijzing van de zonneregelaar
in acht nemen.

3. Voor het verlengen van de aansluitkabel kan een
gangbare afgeschermde kabel van 3 x 1,5 mm² en met
een maximale diameter van 10 mm gebruikt worden.

6.4 De ROTEX  in bedrijf stellen

Bij de ROTEX  is het vullen via de vul- en spoelkranen
op de debietmeter mogelijk. 
1. In de buurt van de afblaasleiding of op het

veiligheidsventiel goed zichtbaar een waarschuwingsbord
met de volgende tekst aanbrengen:
“Tijdens het verwarmen moet om veiligheidsredenen
vloeistof uit de afblaasleiding kunnen komen. Niet
afsluiten!“

2. Controleren of alle aansluitingen vloeistofdicht zijn.
3. Beide kogelkranen in 45°-stand brengen.
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0° Werking – open in de 
stroomrichting van de 
zonnevloeistof 

45° Inbedrijfstelling, vullen, 
ontluchten, spoelen – beide 
kanten open (de 
terugstroombeveiliging is 
gedeactiveerd) 

90° Onderhoud – gesloten 

Afbeelding 6: kogelkranen 
4. Slangtules op de vul- en spoelkranen schroeven en

slangen aansluiten. De afsluitkranen (1, 2) openen voor
het vullen en de afsluiting (3) sluiten voor het vullen.
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5. De installatie via bovenste kraan (1) met zonnevloeistof
vullen.

6. De onderste kraan (2) sluiten zodra er zonnevloeistof uit
komt.

7. De installatie onder druk zetten.
8. De bovenste kraan sluiten. De afsluiting (3) weer

terugdraaien.
9. De installatie ontluchten, zie hoofdstuk Fehler! Verweis-

quelle konnte nicht gefunden werden., pagina Fehler!
Textmarke nicht definiert..

10. Beide kogelkranen in 0°-stand brengen.
11. Het bovendeel van de warmte-isolatie op de

armaturengroep plaatsen.
12. De warmte-isolatie van de buisleidingen tot in de

uitsparingen van de warmte-isolatie van de
zonnepompgroep leiden.
De zonnepompgroep is klaar voor gebruik. 
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7 Werking 
Tijdens het verwarmen moet om veiligheidsredenen vloeistof 
uit de afblaasleiding van het veiligheidsventiel kunnen komen. 

Het veiligheidsventiel niet afsluiten.
De installatie vóór het hervatten van de werking na de
inwerkingtreding van het veiligheidsventiel controleren.

Een correcte werking is alleen bij open kogelkranen mogelijk 
(0°-stand, zie afbeelding 6, pagina 19).

7.1 Afleesrand op de debietmeter 

De onderste rand van het zweeflichaam is de afleesrand op de 
debietmeter. 

Afbeelding 7: afleesrand op de debietmeter 
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7.2 Installatie ontluchten

WAARSCHUWI
NG

Verbrandingsgevaar door hete vloeistof of damp die uit de 
ontluchtingskraan komt of door het aanraken van de hete 
ontluchtingspot.

De installatie alleen ontluchten als de rode thermometer
een temperatuur van minder dan 50 °C aangeeft.

1 Zonnevloeistof met 
lucht

2 Stroomrichting van 
de zonnevloeistof

3 Ontluchte 
zonnevloeistof

4 Ventiel
5 Ontluchtingskraan 

met slang
6 Afgescheiden lucht

Afbeelding 8: werking ontluchtingspot 

De zonnevloeistof stroomt van bovenaf (1) de ontluchtingspot 
in. De zonnevloeistof raakt het oppervlak, de meegevoerde 
luchtbellen worden afgescheiden en stijgen op. De lucht hoopt 
zich op in het bovenste deel van de ontluchtingspot. Deze 
lucht kan door handmatige ontluchting uit de installatie 
verwijderd worden: 
1. De slang van de ontluchtingskraan (5) in een opvangvat

leiden.
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2. Het ventiel (4) openen.
De afgescheiden lucht ontsnapt uit de ontluchtingspot. 

3. Het ventiel weer sluiten zodra er zonnevloeistof ontsnapt.
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8 Onderhoud 
Tabel 2: onderhoudsmomenten 
Wanneer Werkzaamheden

Debietmeter niet 
meer afleesbaar

Installatie leegmaken, spoelen en
opnieuw vullen

Circulatiepomp 
defect

Circulatiepomp vervangen, zie
onder

8.1.1 Circulatiepomp vervangen 

1. De afsluiting op de debietmeter sluiten en de blauwe
kogelkraan in 90°-stand brengen.

2. De circulatiepomp vervangen.
3. De afsluiting op de debietmeter openen en de blauwe

kogelkraan in 0°-stand brengen.
4. Bij drukverlies in de installatie zonnevloeistof bijvullen en

de installatie in bedrijf stellen.

9 Storingen 
Reparaties mogen uitsluitend door vakspecifiek gekwalificeerd 
personeel uitgevoerd worden. 

Bij storingen van de circulatiepomp tevens de bijgevoegde
handleiding in acht nemen.

Tabel 3: storingen 
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Installatie maakt 
lawaai

Lucht in de 
installatie

Installatie ontluchten, zie
hoofdstuk 7.1, pagina 21

Pompvermogen te 
hoog ingesteld

Overschakelen naar een lager
toerental
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Circulatiepomp 
maakt lawaai

Installatiedruk te 
laag

Installatiedruk verhogen of
gasvolume in het expansievat
controleren

Circulatiepomp start 
niet

Onjuiste 
stroomvoorziening

Zekeringen controleren en
eventueel controleren of
kabelklemmen loszitten

Circulatiepomp 
geblokkeerd door 
afzettingen in de 
lagers

Voor korte tijd overschakelen
naar maximaal toerental
Rotor deblokkeren,
schroevendraaier in de
inkeping zetten en met de
hand draaien

Circulatiepomp 
verontreinigd

Circulatiepomp demonteren en
reinigen

Circulatiepomp 
defect

Circulatiepomp vervangen

Geen druk in de 
installatie

Veiligheidsventiel 
defect

Veiligheidsgroep vervangen

Expansievat lekt Expansievat vervangen
Lekkage in de 
installatie

Lekkage opsporen en
vakkundig afdichten
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Bij het leegmaken 
van de installatie 
komt er geen 
medium uit de vul-
en spoelinrichtingen

Kogelkranen en/of 
afsluiting gesloten

Kogelkranen in 45°-stand
brengen en afsluiting openen:

Overige storingen – Product naar de fabrikant
opsturen
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10 Buitenbedrijfstelling en verwijdering 
1. De voedingsspanning uitschakelen.
2. De ROTEX demonteren (zie hoofdstuk 6, pagina

12, in omgekeerde volgorde).

INFORMATIE
OVER DE 

VERWIJDERING

De ROTEX heeft een milieuvriendelijk design. Bij de
verwijdering ontstaat alleen afval dat ofwel gerecycled ofwel
thermisch behandeld kan worden. De recyclebare materialen 
kunnen naar soort gescheiden worden.

ROTEX voldoet met het milieuvriendelijke design van de
ROTEX  aan de eisen voor een milieuvriendelijke
verwijdering. De exploitant is verantwoordelijk voor de 
vakkundige verwijdering in overeenstemming met de 
desbetreffende nationale voorschriften in het land van gebruik. 

Het productlabel betekent dat elektrische en elektronische 
producten niet bij ongesorteerd huisvuil mogen worden 
weggegooid. 
De exploitant is verantwoordelijk voor de vakkundige 
verwijdering in overeenstemming met de desbetreffende 
nationale voorschriften in het land van gebruik. 
- De demontage van de installatie en het gebruik van 
zonnevloeistof en andere onderdelen is uitsluitend 
voorbehouden aan een gekwalificeerde monteur. 
- Verwijdering alleen bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in 
recycling. 
Meer informatie is verkrijgbaar bij het installatiebedrijf of bij de 
verantwoordelijke lokale autoriteit. 
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11 Garantie 
De fabrikant verleent op dit product een garantie van 
24 maanden na aankoopdatum. De garantie geldt in alle 
landen waar dit product door de fabrikant of zijn 
geautoriseerde dealers wordt verkocht. 

12 Auteursrecht 
Het auteursrecht op deze gebruiksaanwijzing berust bij de 
fabrikant. Nadruk, vertaling en vermenigvuldiging, ook van 
gedeelten, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. 
Wijzigingen van technische details ten opzichte van de 
gegevens en afbeeldingen in de gebruiksaanwijzing 
voorbehouden. 


