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EEN GOED KLIMAAT
een beter leven

De ti j d i s r ijp voor So l a r t e ch no log ie
Ga met CO S M O de t oeko m s t te g e m o e t

Ook wanneer de zon bij ons niet elke dag tevoorschijn

Goede ideeën worden gestimuleerd: met rijkssub-

komt, verzorgt ze ons en onze leefwereld al miljarden

sidies en een wezenlijk besparingspotentieel op uw

jaren met warmte en energie, die we nodig hebben

energiekosten profiteert u al snel dubbelop en kunt

om te leven. Met haar onuitputtelijke kracht biedt ze

u veel geld besparen. Bovendien doet u een zekere

een enorm potentieel, dat met moderne techniek ook

investering. Waar aandelen vaak met hoge risico‘s

in onze eigen huiskamer kan worden benut - zelfs in

zijn verbonden, bent u met zonnetechnologie aan de

de winter. Daarvoor zorgt COSMO: met perfect op

veilige kant, want ook over 50 jaar zal de zon schijnen.

elkaar afgestemde collectoren, zonneboilers evenals

U maakt zich zo onafhankelijk van energieleveranciers

een intelligente regeltechniek levert COSMO de juiste

en jaarlijks stijgende prijzen voor gas of stookolie.

producten om nog vandaag een start te maken met
zonnetechniek.

Met hoogwaardige, perfect op elkaar afgestemde
producten tonen wij hoe u met zonne-energie voor

Aangezien we in de toekomst niet meer onbeperkt

behaaglijke warmte zorgt. COSMO biedt naast zon-

zullen beschikken over natuurlijke hulpbronnen zoals

necollectoren alles wat nodig is voor drinkwaterver-

aardolie, aardgas of kolen, is duurzame energie de

warming en

afgelopen jaren steeds belangrijker geworden - een

verwarmingsondersteuning. Of het nu gaat om

trend die zich door zal zetten. Zonne-installaties

collectoren, zonneboilers of regeltechniek: door onze

wekken duurzame energie op en bieden een optimale

doordachte systeemoplossingen krijgt u bij COSMO

mogelijkheid om energiekosten te besparen en het

alles uit één hand. De verschillende producten zijn

milieu te ontzien. Want ze zetten de enorme kracht

flexibel toe te passen en zorgen door de duurzame,

van onze zon om in energie. En dat voor een nultarief

onderhoudsarme kwaliteit voor ongestoord comfort in

en zonder uitstoot van schadelijke stoffen.

uw eigen huis!

Kortom: onze zon levert vandaag,
morgen en ook over honderden
jaren genoeg energie - wij moeten
er alleen gebruik van maken!

Lever met COSMO een bijdrage aan een beter milieu!!

3

Z o nnecolle c to ren va n COS M O
S chui n dak- , pla t da k - en g eve l m o n t a g e

Vlakkeplaatcollector 251R voor verticale montage
Geschikt voor schuindak-, platdak- en gevelmontage.
Achterwand van aluminium stucco plaat in het profiel geïntegreerd.
Hoogwaardig gecoat aluminium. Meanderbuis uit koper 8 x 0,4 mm,
verzamelbuizen uit koper 18 x 0,7 mm. Meanderbuis met laser vast
gelast aan absorbeeroppervlak. Absorptie: 95 % ± 2%, emissie:
5% ± 2%
3,2 mm ijzerarm, gehard, helder veiligheidsglas. Geavanceerd
ventilatieconcept voor aanslagvrije werking. Zijdelings vier
aansluitingen voor eenvoudige verbinding. Max. werkdruk: 10 bar.
Isolatie 40 mm steenwol.
Bruto oppervlak: 2,51 m2,
apertuuroppervlak: 2,30 m2,
absorbeeroppervlak: 2,31 m22
Afmetingen (l x b x h): 2150 x 1170 x 83 mm
Gewicht: 42 kg
Mogelijke montagehoek: 15° – 90°

Vlakkeplaatcollector 251RW voor horizontale montage
Geschikt voor schuindak-, platdak- en gevelmontage.
Achterwand van aluminium stucco plaat in het profiel geïntegreerd.
Hoogwaardig gecoat aluminium. Meanderbuis uit koper 8 x 0,4 mm,
verzamelbuizen uit koper 18 x 0,7 mm. Meanderbuis met laser vast
gelast aan absorbeeroppervlak. Absorptie: 95% ± 2%, emissie: 5%
± 2%.
3,2 mm ijzerarm, gehard, helder veiligheidsglas. Geavanceerd
ventilatieconcept voor aanslagvrije werking. Zijdelings vier
aansluitingen voor eenvoudige verbinding. Max. werkdruk: 10 bar.
Isolatie 40 mm steenwol.
Bruto oppervlak: 2,51 m2,
apertuuroppervlak: 2,30 m2,
absorbeeroppervlak: 2,31 m22

Wärme

Luft

Wasser

Afmetingen (l x b x h): 1170 x 2150 x 83 mm
Gewicht: 42 kg Mogelijke montagehoek: 15° – 90°

COSMO

Voordelen collectoren 251
n

Geschikt voor schuin dak, plat dak en gevel (alleen 251RW)

n

Voldoen aan voorschriften Duits ecolabel ‘Blauer Engel‘

n

Solar Keymark certificaat

n

NOXI-systeem verhindert vochtophoping in collector

n

Geoptimaliseerd bevestigingsconcept: snelle montage
door eenvoudige verbindingen

n

Geen warmteverlies door hittebestendige,
thermische isolatie aan achterzijde

n
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TIP

Lange levensduur en zeer milieuvriendelijk

COSMO

TIPP

Zonnec o l l ec to ren va n C OS MO
Bevestiging va n c olle c to rs e ri e 2 5 1

Schuindakbevestiging

Platdak-/hellingset

met dakhaken

25° – 45°

Voor de bevestiging van
draagprofielen op schuine
daken met dakpannen.

Verstelbaar voor de helling
van draagprofielen op platte
of licht hellende daken.

Bestaand uit: 4 dakhaken,
aan te passen voor montage
op spanten of panlatten incl.
geïntegreerd profiel en bevestigingsschroeven voor parallelle
montage / per collector

Bestaand uit: 1 aluminium
steun

Draagprofielen verticaal
Basis lengte. Bestaand uit 2
draagprofielen

Schuindakbevestiging
met stokschroeven

n Voor 2 collectoren verticaal,
lengte 2445 mm

Voor de bevestiging van
draagprofielen op schuine/
platte daken met willekeurige
bedekking.

n Voor 3 collectoren verticaal,
lengte 3650 mm

Bestaand uit: 2 stokschroeven
uit edelstaal, montageplaten en schroeven voor het
verbinden van draagprofielen
bij parallelle montage / per
collector

Schuindakbevestiging
met trapeziumplaatbeugels
Universeel.
Voor de bevestiging van
draagprofielen op schuine
daken met trapeziumplaten.
Bestaand uit: 2 trapeziumplaatbeugels incl. EPDMafdichting, klinknagels en
schroeven voor het verbinden
van draagprofielen bij parallelle montage / per collector

Schuindakbevestiging
met klemmenset voor
metalen dakplaten
Voor de bevestiging van
draagprofielen op sponningen
van metalen dakplaten..
Bestaand uit: klemmen uit
edelstaal voor metalen dakplaten en schroeven voor het
verbinden van draagprofielen
bij parallelle montage / per
collector

Verlengingslengte
n Voor 2 collectoren verticaal,
lengte 2410 mm
n Voor 3 collectoren verticaal,
lengte 3615 mm draagprofiel 6060 mm
Draagprofiel 6060 mm
n Kan waar nodig worden
aangepast aan de desbetreffende situatie. Bestaand
uit 1 draagprofiel,lengte
6060 mm, inkortbaar

Draagprofielen horizontaal
Basis lengte. Bestaand uit 2
draagprofielen
n Voor 1 collector horizontaal,
lengte 2220 mm
Verlengingslengte.
n Voor 1 collector horizontaal,
lengte 2185 mm draagprofiel 6060
n Kan waar nodig worden
aangepast aan de desbetreffende situatie. Bestaand
uit : 1 draagprofiel, lengte
6060 mm, inkortbaar

Profilverbinderset
Aluminium
Nodig voor het verbinden
van twee draagprofielen
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Zo nnecollec to ren va n C OS MO
Bevesti g i n g va n c ollec t o rs e ri e 2 5 1

Basisklemmenset

Basisset

voor 2 collectoren

hydraulische aansluiting

Voor de bevestiging van collectoren op de draagprofielen.
Bestaand uit: 4 eindklemmen
en 2 middenklemmen incl.
bevestigingsmateriaal, 4
beschermingsdopjes, 4 antiglijbeugels, 1 montagehandleiding, per collectorveld
bij verticale en horizontale
montage.

Voor de hydraulische aansluiting van een collectorveld aan
het leidingnet.

Uitbreidingsklemmenset

Uitbreidingsset

voor 1 collector

hydraulische aansluiting

Voor de bevestiging van collectoren op de draagprofielen.
Bestaand uit: 2 middenklemmen incl. bevestigingsmateriaal en 2 anti-glijbeugels per
extra collector bij verticale en
horizontale montage.
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Bestaand uit: 2 verbindingselementen, 1 systeemaansluiting
90°, 1 blindstop, 1 ontluchtingsstop, 1 dompelsensor per
collectorveld.

Voor de hydraulische aansluiting van een collector in een
collectorveld, bestaand uit: 2
verbindingselementen per
extra collector.

Vanaf tra ns por t t ot en m e t d e j u i s te a fs te m m i n g:
zonnest a t i o n s en r e to ur m e ng s ta t io n (‘R MS‘)

Een zonnestation heeft de taak warmte die in een
zonnecollector wordt gegenereerd door middel van
de geïntegreerde pomp van het dak naar de Zonneboiler(s) te verplaatsen. Bovendien zijn zonnestations voorzien van een veiligheidsventiel, een
manometer voor het aflezen van de werkdruk en
een doorstroomindicator. Ook bevinden zich in het
zonnestation twee vul- en ledigingkranen om de
zonne-installatie met een spoelpomp, bijv. de COSMO SBS, te spoelen, te vullen of eventueel weer te

COSMO

ledigen.

Geen moeilijke keuze

In tegenstelling tot eenpijpsystemen beschikt een
tweepijpsysteem bovendien over een permanente

TIP

Zonnestations van COSMO zijn er in negen verschillende uitvoerin-

ontluchter (voor het verhogen van de werkzeker-

gen die op uw persoonlijke behoeftes kunnen worden afgestemd.

heid) en een thermometer bij de aanvoer van het
systeem.

Met het unieke en innovatieve productpakket COSMO RMS hoeven bij solaire verwarmingsondersteuning voor de verwarmingskring geen mengkranen
en regelventielen meer te worden geïnstalleerd om

Wärme

Luft

Wasser

het verwarmingswater op een bepaalde
temperatuur aan te leveren. Bij het achteraf plaatsen van zonthermische installaties vereenvoudigt dat
de montage en wordt materiaal uitgespaard. Het
speciaal ontwikkelde productpakket levert, vooral in
combinatie met bestaande verwarmingsinstallaties,
maar ook bij nieuwbouw, excellente prestaties.

COSMO

Voordelen RMS

TIP

Het COSMO RMS wordt direct voor de boiler geïn-

COSMO

stalleerd en combineert de functie van de mengkra-

TIPP
an en het regelventiel in een enkel productpakket.
Het COSMO RMS ontneemt aan de warmteboiler

n	Bestaande verwarmingsinstallatie kan blijven

slechts die hoeveelheid warmte, die uiteindelijk

n	Geringe kosten, want installatie is eenvoudig

nodig is voor de verwarmingskring.

n	Bespaart geld, want geen extra verwarmingskringmenger nodig
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CO

TI

Alle s g ere geld met de zo nn e re g e la a r s va n C OS M O regel aa r s en a c c es s o i re s

Om de zonne-installatie en de verwarmingsinstalla-

Deltasol BS/2

tie efficiënt en zinvol te laten samenwerken, moe-

Voor thermische standaard-zonnesystemen met warmwaterbereiding. Duidelijk bedieningsconcept. Verlicht combidisplay met systemmonitoring. Symbolen voor sensoren, pompen en ventielen maken
directe associaties met temperaturen, temperatuurverschillen en
actieve bedieningselementen mogelijk. De instelling en controle van
het zonnesysteem is zo eenvoudig en snel te realiseren.

ten beide precies op elkaar worden afgestemd. Dat
is de taak van de zonneregelaars van COSMO. Zij
bewaken en sturen de zonne-installatie niet alleen
aan, maar zijn voor het complete verwarmingssys-

Inclusief 2 sensoren voor eenvoudige zonnesystemen.

teem de juiste keus.

Ingangen: 4 sensoringangen voor Pt1000, 1 relaisuitgang, toerentalgeregeld.

De zonneregelaars van COSMO registreren de
temperaturen in de collectoren en de boiler en
zorgen voor een optimale warmteverdeling in het
Multi

systeem. Met hun gebundelde functies in de vorm

Voorgeprogrammeerd voor meer dan 300 verschillende systemen.
De regelaar beschikt over 7 relaisuitgangen, waarvan 3 voor toerentalregeling, en 10 sensoringangen (Pt1000). Verder kunnen optioneel
een zonnestralingssensor en een zonnewarmtehoeveelheidsmeter
aan de regelaar worden aangesloten.

van slechts drie toetsen zijn ze uiterst eenvoudig te
bedienen. Bovendien is op de grote displays duidelijk te zien wat er momenteel op welke plaats in het
systeem gebeurt.

Door de aansluiting van maximaal 3 verwarmingskringmodules
(optioneel) is de aansturing van maximaal 4 weersafhankelijke
verwarmingskringen mogelijk.

De regelaars zijn optimaal op de gewenste systemen afgestemd en bieden bovendien veel extra

Met deze systeemregelaar kunnen maximaal 2 collectorvelden, 4
boilers en een externe zonnewarmtewisselaar worden aangestuurd.
Ook bestaat de mogelijkheid via de geïntegreerde BUS-aansluiting
een afstandsdisplay en/of datalogger aan te sluiten.

modules. Uitbreidingen kunnen eenvoudig worden
toegepast en het systeem kan met een pc worden
verbonden - de regelaar kan zo in de woonkamer

Inclusief 6 sensoren.

worden bediend.

Overigens bestaat ook de mogelijkheid de installatie
te verbinden met het kantoor van uw specialist, om
zo de zonne-installatie te controleren, instellingen
aan te passen of onderhoud te plegen.

COSMO

Voordelen van
zonneregelaars
n

TIP

Zeer eenvoudige bediening met slechts drie 		
toetsen

n

Snelle toegang tot instellingen dankzij
intuïtieve menuopbouw

n Functiecontrolelampjes maken direct
waarnemen van storingen mogelijk
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COSMO

TIPP

C o m p le te i n stal l at i e s vo o r d r in k wa t e r ve r warmin g

U bent geïnteresseerd in de solaire bereiding van

Natuurlijk kan uw specialist voor u een gedetailleerd

uw warme water? Wij stellen voor u perfect op

aanbod samenstellen, dat precies op uw wensen

elkaar afgestemde pakketoplossingen samen voor

is toegesneden. Het onderstaande voorbeeld toont

de meeste voorkomende situaties. Zo krijgt u de

mogelijke oplossing voor huishoudingen van 2 tot 6

passende combinatie direct uit één hand.

personen en een schuindakmontage.

COSMO complete installaties bieden een economische en betrouwbare oplossing voor het gebruik
van zonnewarmte in eens- oftweegezinswoningen.
Uit de tabel blijkt welk pakket voor welke eisen het
meest zinvol is.

Paket 2/251/150
Aantal personen in huishouding

2–4

Drinkwaterbehoefte per dag

120 – 160 l

Aantal collectoren COSMO 251 (schuin dak)

2

Schuindakmontageset

✔

Zonne-expansievat

✔

Warmtegeleidende vloeistof

✔

Zonneregelaar Deltasol BS/2 van COSMO

✔

Zonnestation

✔

Zonneboiler

Wärme

150 ltr RVS

Luft

Wasser

COS

COSMO

Voordelen pakket solaire
drinkwaterverwarming

TI

TIP

n U bespaart tot 70% op benodigde energie
voor het bereiden van warm water
n	Korte montagetijden, aangezien veel
componenten zijn voorgemonteerd
n	Optimaal op elkaar afgestemde componenten
n Eenvoudige en betrouwbare hydraulica
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C o m p le te i n stal l ati e s vo o r d r in k wa t e r ve r wa rmi n g e n ve r wa r m i ngs on d e r s t e u n in g

Ook wanneer u zonnewarmte niet alleen wilt

van deze beide factoren wordt het aantal collectoren

gebruiken voor drinkwaterverwarming maar ook

en het formaat van de zonneboiler bepaald.

voor het verwarmen van uw woning, biedt COSMO

Vanzelfsprekend wordt door uw specialist ook voor

uiteraard complete installaties met veel voordelen.

complete installaties voor drinkwaterverwarming en
verwarmingsondersteuning een uitgebreid aanbod

In de onderstaande voorbeelden, en in tegenstelling

samengesteld, precies toegesneden op uw wen-

tot het voorbeeld op voorgaande pagina, speelt

sen en behoeftes. Dat garandeert een maximale

naast het aantal personen in de huishouding (dat be-

effectiviteit van de installatie en voor u de grootst

langrijk is voor het waterverbruik) natuurlijk de woo-

mogelijke besparing aan energie en kosten.

noppervlakte een doorslaggevende rol. Afhankelijk

Pakket 4/251/600

Pakket 5/251/850

Pakket 6/251/1000

2–4

3–5

4–6

120 – 160 m2

140 – 200 m2

160 – 240 m2

120 – 160 l

140 – 200 l

160 – 240 l

Collectoren COSMO 251 (schuin dak)

4

5

6

Collectoren COSMO 251 (schuin dak)

✔

✔

✔

Aantal personen in huishouding
Woonoppervlak
Drinkwaterbehoefte per dag

Zonne-expansievat

✔

✔

✔

Wärme
✔

Luft
✔

Wasser
✔

Zonneregelaar Multi van COSMO

✔

✔

✔

Zonnestation

✔

✔

✔

3-weg regelventiel

✔

✔

✔

RMS-productpakket van COSMO

✔

✔

✔

CPSH 600

CPSH 850

CPSH 1000

Warmtegeleidende vloeistof

Zonneboiler

COSMO

Voordelen pakket solaire
drinkwaterverwarming en
verwarmingsondersteuning

TIP

n U bespaart tot 30% op uw totale brandstofbehoefte
n	25% minder energieverlies bij zonneboiler
n	Korte montagetijden, aangezien veel componenten zijn voorgemonteerd
n	Optimaal op elkaar afgestemde componenten
n Eenvoudige en betrouwbare hydraulica
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COSMO

TIPP

L e idin g systeem van d e zo n n e - in s t a lla t ie :
TW IN SOLA R -f l ex i bele le id in g

Demonteerbaar, eenvoudig leidingsysteem voor

V 4A flexibele leiding van edelstaal AISI316 L

tijdbesparende leidingaanleg bij thermische zonne-

(getest tot 40 bar). Bereik: –50 °C tot +175 °C,

installaties. Eenvoudig scheiden van aanvoer- en

brandklasse DIN 4102 B2, zelfdovend, geleidt geen

retourleiding. Geïsoleerd met solar isolatie FLEX van

vuur, druppelt niet, incl. electro-aansluitingsset (1 m

CONEL. Trekvaste uv- en weerbestendige bescher-

kabel / 4 stootverbinders / 1 rol plakband). DN 16 =

mingsmantel bij beide leidingen. Direct in retour-

¾ “ AG / DN 20 = 1 “ AG / DN 25 = 1 ¼ “ AG

leiding geïntegreerde 2-aderige, hittebestendige
voelerkabel.
Flexibele leiding DN 16
Isolatie 14 mm
zonder schroefverbinding
Uitvoeringen: ringen à 10 m,
15 m, 20 m, 25 m en 50 m

Flexibele leiding DN 16
Isolatie 20 mm
zonder schroefverbinding
Uitvoeringen: ringen à 10 m,
15 m, 20 m, 25 m en 50 m

Flexibele leiding DN 20
Isolatie 14 mm
zonder schroefverbinding

Klemring
Snelkoppeling
½“ AG x DN 16
¾“ AG x DN 16
¾“ AG x DN 20
1“ AG x DN 20
1 ¼“ AG x DN 25
½“ IG x DN 16
¾“ IG x DN 16
¾“ IG x DN 20
1“ IG x DN 20
15 mm koper x DN 16
18/22 mm koper x DN 16
18/22 mm koper x DN 20
22 mm koper x DN 25
DN 16 x DN 16
DN 20 x DN 20
DN 25 x DN 25

Uitvoeringen: ringen à 10 m,
15 m, 20 m, 25 m en 50 m

Flexibele leiding DN 20

Afdichtringen

Isolatie 20 mm
zonder schroefverbinding

voor flexibele leiding

Uitvoeringen: ringen à 10 m,
15 m, 20 m, 25 m en 50 m

Uitvoeringen:
DN 16, DN 20 en DN 25

Flexibele leiding DN 25
Isolatie 14 mm
zonder schroefverbinding
Uitvoeringen: ringen à 10 m,
15 m, 20 m, 25 m en 50 m

Flexibele leiding DN 25
Isolatie 20 mm
zonder schroefverbinding
Uitvoeringen: ringen à 10 m,
15 m, 20 m, 25 m en 50 m
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Plieger

groep

Plieger

groep
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