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De nieuwe verwarming

Het beste met de zon –
door Warentest het warmst aanbevolen.
De zonneverwarmingsketel
SolvisMax :
meer dan “een slim Idee”.

.

Stichting Warentest: SolvisMax –
zonneverwarmingssystemen lonen.
“Ze werken zelfs in de winter: bij heldere
dagen kan de zon goede zonnecollectoren
zo sterk verhitten, dat de "verzamelde"
zonneënergie dan voldoende is om het
grootste deel van het warmwater te maken
... en ook nog de verwarming te ondersteunen.” (StiWa ‘09)
SolvisMax. “Het ‘All-inclusief-pakket ’:
compleet met geïntegreerd energiezuinig gasverbrandingsapparaat en de
bijhorende verwarmingsregeling. Met de
zeer rendabele vlakke collectoren
kan men zeer veel gas of stookolie
besparen
.
Innovatief en ter zelfder tijd technisch
uitgekiend installatieconcept. De opslagtank is een van de best geïsoleerde
van de test. De zeer grote bruikbare
warmwatermassa biedt veel comfort;
het externe tapwaterstation levert bij
hoge en wisselende debieten, toch
water met gelijkmatige temperatuur
aan".

Stiftung Warentest 03.2009

Duizenden tevreden klanten:
Tot 50 % energiekosten bespaard
tegenover de oude verwarmingsketel!
(www.solvis.de/Referenzen)
Stiftung
Warentest
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GUT (1,8)
SolvisMax Gas

Testwinner
uitgave 3/2009

Uniek in de test SolvisMax =
Zonneopslagtank +geïntegreerde brander
+ Hoogrendement collector SolvisFera

es
“Allinclusive
pakket "

Zonnewarmtesysteem SolvisMax.
Stiftung Warentest 03/2009

Innovatieve Solvis-installatie met geïntegreerd
energie-zuinig gasverbrandingsapparaat.
zeer rendabele vlakke collectoren, zeer hoog
.warmwatercomfort en goede warmteïsolatie

categorie

waardering

Werking en houdbaarheid
Behandeling
Werkingsgedrag/Functionaliteit
Energiebesparing
Bruikbare warmwaterhoeveelheid
Houdbaarheid bij hardheidstest

zeer goed
zeer goed
zeer goed
zeer goed
zeer goed
zeer goed

In de opslagtank geïntegreerde brander
voor de wereldkampioen energieefficiëntie – 109.1 % normrendement
Anti-legionella vers warmwatersysteem
Gelaagde opslagtank met Europapatent
= de energiemanager van het jaar
voor gas, olie, houtpellets, warmtepomp,
altijd met voorrang voor de zon.
Brandstofwissel door eenvoudige
ombouw: van olie naar gas of naar
warmtepomp...
Uitbreidbaar modulair systeem:
U koopt alleen wat U nu daadwerkelijk nodig heeft.
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Meer dan alleen warm water:
Efficiënt verwarmen met de zon begint bij de collector.

Warmwater
14 %

Electriciteit
(Licht, huishoudapparaten)
verwarming
8%
78 %

Onklopbaar: Solvis-vlakke collectoren.

De beste vlakke collector

Het geeft een goed gevoel, wanneer de
verwarmingsinstallatie elke Watt gratis
zonneë nergie met behulp van uitgedokt erde techniek optimaal gebruikt.

Solvis

Te beginnen bij de collector. Deze
bepaalt de doeltreffende exploitatie van de zonnestraling.
Dat meent ook de Stiftung
Warentest en nam het jaarrendement van de collectoren
onder de loep. Bij de vlakke collectoren was de hoogrendementscollector SolvisFera weeral de beste
uit de test. Geen wonder, want:

Besparing
door de zon
Warmwater +
verwarming
ca. 25 %
Besparing
door geïntegreerde
verbrandingsketel SolvisMax
ca. 25 %
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Stiftung Warentest: Ausgabe 3/2009

Het speciaal gehard en ontspiegelde solar-veiligheidsglas
trotseert alle weer. De tweezijdige
opper vlakteveredeling (Antireflexlaag)
zorgt voor een extra hoge lichtdoorlaatbaarheid. Daardoor is het mogelijk om
nog 6 % meer zonnestraling
te gebruiken!
»Zo levert de collector maximaal vermogen,
ziet er goed uit en gaat practisch eeuwig mee

JA! profiteren van de zon.

Uw Partner voor huiselijke warmte:

Invullen en binnenkort douchen en verwarmen met de zon.
Naam, Voornaam:

Telefoon:

Straat/Nr.:

E-Mail:

Postcode/Stad:

Ik wens:
Adviesafspraak
Deelname aan het volgende
Energiespaarevenement
(inlichten a.u.b.)
Infomateriaal

Ik ben geïnteresseerd in:
SolvisMax zonneverwarmingsketel
Verwarmen met de zon
Verwarmen met olie / gas
Verwarmen met hout
Verwarmen met Pellets
Verwarmen met een warmtepomp
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