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Maatwerk in zonneboilers
De zonneboiler-systemen van TechniQ Energy zijn perfect in balans en van hoge kwalite-

it. Naast de standaard systemen, zijn ook systemen op maat mogelijk. Alle systemen zijn voorzien 
van Solar Keymark en CE certifi cering, en komen allemaal in aanmerking voor subsidie  (ISDE) va-
nuit de RVO. Daarnaast zijn er nog meer subsidies beschikbaar. Kijk voor meer informatie op 
www.energiesubsidiewijzer.nl

Laat de zon uw water verwarmen
Ongeveer 30% van de straling die we krijgen 

van de zon wordt door de bovenste atmosfeer 
van de aarde teruggekaatst naar de ruimte. De 
rest wordt geabsorbeerd door de wolken, ocea-
nen en landmassa’s hier op aarde. Maar zelfs in 
deze omstandigheden, zou de energie die onze 
planeet krijgt van slechts één uur blootstelling 
aan de zon, voldoende zijn om in de gehele en-
ergie-behoefte te voorzien die alle mensen hier 
op aarde gebruiken in een heel jaar.

Het zonlicht is perfect in te zetten om het 
hele jaar een groot deel van uw tap- en cv-water 
op te warmen. Het enige wat u daarvoor hoeft 
te doen is een zonneboiler-systeem in uw won-
ing of bedrijfspand te installeren. De zonneboil-
er kan dan tot 65% van uw warmwaterbehoefte 
verzorgen, en een fl ink deel van uw verwarm-
ingsbehoefte.
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1. Zonlicht gaat door de buitenste glaslaag

2. De coating absorbeert het zonlicht en wordt warm

3. De warmte wordt overgedragen van de heatpipe

naar de glycol in de geïsoleerde collectorkop

Vacuüm

Heatpipes
De zonnecollectoren zijn gebaseerd op het 

effi ciënte heatpipe-principe. Hierdoor worden 
hogere temperaturen bereikt dan met een 
vlakke-plaat collector. Dit komt doordat ze ron-
dom  zonnestralen opvangen, en de warmte door 
de heatpipe wordt geconcentreerd boven in de 
collector. Heatpipe-systemen werken zelfs in de 
winter of bij bewolkt weer omdat zij werken op 
het infrarode licht. 

Complete sets
Onze complete zonneboiler-sets bestaan uit:

 ✔ Een 160, 200, 300, 400, 500, 600, 800 of  
1.000 liter boilervat, of een vat op maat;

 ✔ Eén of meer zonnecollectoren met 18, 24  
of 30 heatpipes;

 ✔ Standaard met 5 meter fl exibele, EPDM 
geïsoleerde, dubbele RVS solar slang;

 ✔ Montage-set voor plat- of schuin dak;
 ✔ High effi ciency solar pomp unit;
 ✔ CSPlus solar-controller;
 ✔ Solar expansievat;
 ✔ Aansluitmaterialen solar-circuit;
 ✔ Glycol (niet giftig);
 ✔ Documentatie;
 ✔ CE en Solar Keymark.
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Comfortlijn
Tapwaterondersteuning
Verkrijgbaar in 160 en 200 liter*

Bij zonneboiler-systemen die alleen geschikt 
zijn voor douche- en tapwater ondersteuning 
wordt het leidingwater indirect (voor)verwarmd 
door zonne-energie via de collectoren. De 
koudwaterleiding die normaal gesproken op de 
CV-combiketel aangesloten wordt om daar ver-
warmd te worden, wordt aangesloten aan het 
boilervat van de zonneboiler. Mocht de temper-
atuur in het voorraadvat te laag zijn, dan wordt 
het water door de combiketel naverwarmd tot 
de juiste temperatuur bereikt is.

Tapwater- en verwarmingsondersteuning
Verkrijgbaar in 200, 300, 400 en 500 liter*

Zonneboiler-systemen die zowel geschikt 
zijn voor douche- en tapwater ondersteuning, en 
tegelijkertijd ook helpen om uw CV water voor 
te verwarmen, hebben een hoger rendement en 
dus ook een kortere terugverdientijd! Hier wordt 
niet alleen het leidingwater indirect (voor)ver-
warmd door zonne-energie, maar profi teert uw 
verwarmingssysteem met name in het voor- en 
najaar ook van de warmte van de zon. Er bevin-
dt zich een extra warmtewisselaar boven in het 
boilervat die uw retourwater van de CV voorver-
warmd, waardoor er minder gas nodig is om dit 
op de gewenste temperatuur te krijgen.

Hygiënelijn
Verkrijgbaar in 600, 800 en 1000 liter*

Bij een hygiëne zonneboiler-set zit CV- of 
bufferwater in het boilervat en wordt het tap-
water opgewarmd via de hygiëne-spiraal 
warmtewisselaar. Omdat er altijd sprake is van 
doorstroming, is er geen kans op legionella. Dit 
maakt dit systeem uitermate geschikt voor de 
grotere toepassingen zoals bij een hotel,  B&B, 
sportverenigingen, horeca, camping, agrarisch, 
industrieel of een woonboerderij. Met een grote 
zonneboiler-set kunnen de besparingen voor dit 
soort grootverbruikers fl ink oplopen.

Voor deze grote sets beschikken wij over spe-
cialistische software om de opbrengt en ROI te 
berekenen.

*Andere oplossingen op maat mogelijk
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Andere typen controllers en pompstations:
 ✔ CSPlus
 ✔ SLT/LAN
 ✔ BXPlus
 ✔ Flowsol S + B
 ✔ Andere merken
 ✔ KM2 monitoring

Systemen op maat
Naast de standaard systemen levert TechniQ Energy ook complete systemen op maat. Hierbij zijn 

vele combinaties mogelijk. De sets zijn altijd 100% in balans en afgestemd op de toepassing volgens 
geldende richtlijnen. Een greep uit de mogelijkheden:

Andere systeem-confi guraties:
 ✔ Hot-top confi guraties met warmtepomp of      

pelletketel
 ✔ Extra circuits zoals t.b.v. zwembad
 ✔ Elektrisch naverwarmen
 ✔ Systemen voor warme landen

Andere typen vaten:
 ✔ Geëmailleerd in andere afmetingen
 ✔ RVS vaten
 ✔ Horizontale tanks
 ✔ Met 0, 1 of 2 coils en/of hygiënecoil
 ✔ Van 100 tot 2.000 liter

Andere typen collectoren:
 ✔ Vlakke plaat (in-dak montage mogelijk)
 ✔ U-buis
 ✔ Combinatiepanelen met PV
 ✔ Andere typen heatpipes
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Aansluitschema’s
De op deze pagina afgebeelde aansluitschema’s zijn voorbeelden van toepassing in standaard situ-

aties. Uiteraard kunnen er veel verschillende confi guraties gemaakt worden. Wij voorzien u graag van 
het op uw situatie van toepassing zijnde schema.

Aansluitschema tapwaterondersteuning

Aansluitschema verwarmingsondersteuning

NV

TM

IC

BV

VEEV

PS

CL FSS

CL - Collector
FSS - Flexibele solar-slang
BV - Boilervat
VE - Elektrisch verwarmingselement
PS - Pompstation incl. controller
EV - Expansievat
TM - Thermostatisch mengventiel
IC - Inlaatcombinatie
KW - Koud water
NV - Naverwarmer zoals:

- CV ketel
- Elektrische boiler
- Doorstroomapparaat

Max. 60-65°C

Max. 80°C

S2

S1

7-10°C
KW

TM
Max. 60-65°C

Max. 80°C

S1

S4

R1

R2B

A

ABS3

S2
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Uw reseller:

CG Energie
Markerkant 1044
1316 AJ Almere
tel: 036-5304 941
e-mail: info@cgenergie.nl
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