ZEG JA TEGEN DUURZAAM

HET HUIS VAN DE TOEKOMST

WAAROM ZONNEWARMTE VAN SONNENKRAFT?

ONAFHANKELIJK ZIJN VAN ENERGIELEVERANCIERS?

Elke keer als de zon opkomt wordt de aarde verwarmd door de kracht van de zon. Steeds meer mensen beseffen
dat zonne-energie het beste middel is voor het verwarmen van gebouwen en leidingwater. De zon komt immers
gratis en voor niets op. Bovendien belast het opwekken van energie uit de warmte van de zon het milieu niet.
Wij bij SONNENKRAFT hebben de afgelopen twintig jaar geïnvesteerd in de ontwikkeling en productie van de
beste zonnetechnieken. Inmiddels zijn wij één van Europa’s meest toonaangevende ontwikkelaars van zonnetechnieken voor warm water en verwarming, zowel voor de private als commerciële sector.

Met een combinatie van zonneboilers, zonnepanelen en een warmtepomp ben je onafhankelijk van
fossiele brandstoffen!

MILIEUASPECTEN
ZONNESTROO
M

Zonne-energie is schoon, effectief en maakt geen lawaai. Zonne-energie voorkomt schade aan
het milieu en helpt bij het behoud van onze planeet - voor onze kinderen en kleinkinderen.

ZONNEWARM
TE

ZEG JA TEGEN
DUURZAME ENERGIE!

ONAFHANKELIJKHEID
Met behulp van zonnesystemen ben je onafhankelijk van energieleveranciers en hun
prijsstijgingen.

ECONOMISCH

ZONNEWARMTE
BUFFERVAT

Na de montage is alle energie die je opwekt gratis. Hoe hoger de olie- en
gasprijzen in de toekomst, hoe groter je besparingen dus zullen zijn.

ZONNESTROOM
OMVORMER

ZO WERKT HET

ZONNE-ENERGIE:
BETROUWBAARHEID SINDS 1993!
Al vele jaren is SONNENKRAFT één van Europa’s meest toonaangevende bedrijven voor duurzame energie.
Alleen bij SONNENKRAFT vind je een breed assortiment in Europese topkwaliteit die, afhankelijk van de
individuele behoeften, het hoogste rendement garandeert.
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1. COLLECTOREN
		 De zon verwarmt een vloeistof in de collectoren.
2. BUFFER
		 Het voorraadvat fungeert als centrale warmteopslag.
3. MODULE
		 Een drinkwater- en een CV-circuit verdelen de energie daar waar het nodig is.
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4. WARM WATER
		 De drinkwatermodule levert altijd vers warm water.
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6.
		
		
		

WARMTEPOMP
Levert zonne-energie niet voldoende vermogen op om in je
energiebehoefte te voorzien?
Een warmtepomp levert de benodigde extra warmte.

Wij leveren systemen voor:
• Thermische zonne-energie voor warm water en verwarming
• Zonnestroom (PV) inclusief energieopslag
• Warmtepompoplossingen voor verwarming en koeling
ISDE: Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is het mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen
voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling geldt zowel voor

5. VERWARMING/KOELING
		 De CV-module verzorgt warm CV-water voor
		 vloerverwarming en/of traditionele radiatoren..
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WARMTEPOMP

particulieren als zakelijke gebruikers. Vraag naar de bedragen en voorwaarden bij jouw SONNENKRAFT®-dealer.
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Met het uitgebreide dienstenpakket van SONNENKRAFT ben je voor al je energievraagstukken bij ons in goede
handen. Van uitgebreide informatie tot technische bijstand en montage, bij SONNENKRAFT zijn we je graag van
dienst. Vraag ernaar bij jouw SONNENKRAFT dealer!
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www.sonnenkraft.nl

Vooral behoefte aan verwarmd kraanwater? Dan is de Compact E jouw ideale keuze!
Dit voordelige systeem zorgt voor een duurzame warmwatervoorziening in jouw huis,
bedrijf of sportclub. Afhankelijk van de warmwaterbehoefte kan gekozen worden voor
een voorraadvat van 200 liter tot wel 1000 liter in combinatie met maximaal 6 collectoren.

FUNCTIESCHEMA
COMPACT E
Warm water
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Abb.: 3x SKR 500 mit DHW400 (EEK C)

COMPACT E

COMFORT E PLUS
Groot, groter, grootst! Door zijn voorraadvat van 800 tot 2000 liter in
combinatie met 5 tot 10 collectoren is ook het verwarmen van grote
ruimtes en vele liters water zo gepiept. De geavanceerde boilertechniek
van de Comfort E Plus staat garant voor een hoog rendement.
Uniek wordt dit systeem door de verwarmingsmodule HKM20HE op de
installatie aan te brengen om de verwarming tijds- en weersafhankelijk te
laten werken. Optimaal comfort dus!

SOL + SPLIT
Ga een energieneutrale toekomst tegemoet met het Sol+ Split systeem! Deze warmtepomp van Europese topkwaliteit is hét systeem
voor warm water, verwarming en koeling in één. Het geheel is modulair samen te stellen en biedt daardoor voor iedereen een perfect
passend klimaatsysteem. Door middel van de online interface kun je
vanaf je tablet, smartphone of PC op afstand de verwarming regelen
en het systeem monitoren. Bij aansluiting van PV-panelen kan de
overcapaciteit hiervan worden opgeslagen in de boiler, extra efficiënt
dus!

FUNCTIESCHEMA SOL+
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Warmwater
opslag

ALLES IN 1!
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FUNCTIESCHEMA
COMFORT E PLUS
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Naverwarmer

PLUS X Award
für System COMFORT
E Plus und FWMi Modul

PV
Aanvoer verwarming
Koud water

Koud water

Efficiënte oplaadmodule

De Comfort E installatie van Sonnenkraft weet wel raad met verwarmen!
Dit systeem kan tot 50% van je verwarmingsbehoefte en tot 80% van je
behoefte aan warm water dekken. Kies uit een boiler van 500 tot 1000
liter en 3 tot 6 collectoren. Het systeem is eveneens geschikt voor
zwembadverwarming.

MONOBLOK WARMTEPOMP
WARM WATER UIT ZONNE-ENERGIE
VERWARMING UIT ZONNE-ENERGIE

SOL + COMPACT

Geen fossiele brandstoffen meer gebruiken? Dit moderne wamtepompsysteem
in combinatie met een zonneboiler omvat alle noodzakelijke onderdelen om jouw
het hele jaar door van warm water en verwarming te voorzien.
Het grootste gedeelte van dit systeem bevindt zich buitenshuis wat het een
perfecte keuze maakt bij weinig ruimte binnen. Geen plaats voor collectoren?
De monobloc-warmtepomp is eveneens los verkrijgbaar!
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ZONNESTROOMSYSTEMEN

COMPACT POWER
Effectief stroom produceren met de kracht van de zon is een feit met onze
kwalitatief hoogwaardige zonnestroomsystemen. Uniek is de Europese
kwaliteit en 12 jaar fabrieksgarantie. Daarnaast kan overtollige zonne-energie
worden opgeslagen in een accupakket of boiler. Deze reserves kunnen later
dan alsnog gebruikt worden.

FUNCTIESCHEMA
COMPACT POWER
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FUNCTIESCHEMA
COMFORT E

Verwarmingsgroep Warmtepomp
(CPHP)

Oplaadunit
Buffertank

Buffer
tank

Verlaagd
geluidsniveau
naar Fluistermodus

Warm water

COMFORT E

Van 1kwh stroom
naar 4.7kwh
warmte

Lucht

Drinkwater pompunit

Koud water

WARM WATER UIT ZONNE-ENERGIE
VERWARMING UIT ZONNE-ENERGIE

Buffertank

Warmtepomp
COP 4,7

3,7

Abb.: 5x SKR 500, PSR800E (EEK C), PSKR18HE-O, FWMi,
Wärmepumpe HP12M (EEK A++ bei 35°C TVL /
A+ bei 55°C TVL); Im Verbund: EEK A++ bei 55°C TVL /
EEK A+++ bei Warmwasserzapfprofil XL

Oplaadpompunit
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Retour
verwarming

Drinkwatermodule

Abb.: HP14SM mit Innenteil „HM-PSV1DHW“
(Kombiheizgerät EEK A+ bei 55°C TVL
/ EEK A bei Warmwasserzapfprofil L)
in Kombination mit Solarstromlösung
COMPACT POWER

WARM WATER UIT ZONNE-ENERGIE
VERWARMING UIT ZONNE-ENERGIE
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Alle Systemlösungen
mit Hocheffizienzpumpen!

Abb.: 6x SKR 500, PSC1000E (EEK C),
SLM50HE, FWMi

WARM WATER UIT ZONNE-ENERGIE

HOCHEFFIZIENZ

Alle Systemlösungen
mit Hocheffizienzpumpen!

Warm water

HOCHEFFIZIENZ
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Power optimizer
Huisverbruik

Netstroom
Omvormer

Groepenkast

Stroomverbruik

HOCHEFFIZIENZ
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Alle Systemlösungen
mit Hocheffizienzpumpen!

