
 

 

IBAN  NL14INGB0007437631 
KvK     78222001 
BTW   NL861308347B01 

Solesta 2.0 B.V. 
Hoofdstraat 1 
2351 AA Leiderdorp 

085 303 5244 
info@solesta.nl 
www.solesta.nl 

In 2021 is de collector gewijzigd ten opzichte van eerdere modellen.  
Op dit inlegvel een staan de aanpassingen van de Installatiehandleiding (mei 2021 – v11).  
Het betreft de instructies op de pagina’s 11, 12 en 13. 
 
De belangrijkste wijzigingen zijn 

- De aansluiting van de collector op de rvs slangen moet nog worden gemonteerd  
de knie knel Ø 12 – 1/2" buitendraad is meegeleverd 

- De temperatuur-sensor moet ter plaatse worden gemonteerd, deze met wat thermische pasta in 
het koperen buisje schuiven (zie foto) 

- de collector wordt niet meer met de klemblokjes op het montageframe wordt gemonteerd, 
maar met voor-gemonteerde draadeinden.   

- De traceringssticker moet door de monteur op de collector worden geplakt (onderzijde nabij de 
warme zijde). 

- De andere twee stickers moeten voor garantie aan de gebruiker worden afgegeven. 
 
Dakhaken op rails (schuin dak) 
Dit betekent dat voor een hellend dak ook de wijze van het aanbrengen van de dakhaken is gewijzigd. 

- Er worden twee dakrails meegeleverd (gelijk aan systemen met zonnepanelen).  Aan deze rails 
worden aan de achterzijde drie dakhaken bevestigd (voor 25 en 30 buis-systemen).  

- Deze rails worden tussen de pannen ingehaakt en direct op het gewenste afschot geplaatst – 
25mm voor een 25-buis systeem en 30mm voor een 30-buis. 

 
Dakframe collector  

- Op de collector de messing aansluitingen monteren 
- Op de collector de traceringssticker plakken 
- Dakframe uit de verpakking monteren 
- Header monteren met de zes draadeinden (zijn binnen in de bak geborgd). – gebruik dop 13! 
- Daarna het frame naar het dak brengen en met de meegeleverde hamerkopbouten op het 

reeds gemonteerde frame vastzetten.  Voor sneldekpannen zijn de voorgeboorde gaten in de 
verticale liggers op maat, voor andere panmaten moet per ligger een gat worden bijgeboord. 

- Na montage de temperatuursensor plaatsen (indien nodig koperen buisje opruimen). 
- Monteer de vacuümbuizen pas na de lekkagecontrole!!! 
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 Montage header op verticale ligger – gebruik dop 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaatsen sensor in header 
Na plaatsing buisje licht vervormen  
(trekontlasting) 


