Doucht u al met warm water van de zon?

De slimste en
compactste
zonneboiler met
REUZE prestaties
Kijk voor meer informatie op lammertink-wierden.nl

Je kunt bijna meer dan de helft van je energiekosten voor warm water besparen als je kiest
voor een Solesta zonneboiler. Bovendien spaar
je de natuur omdat je zonne-energie gebruikt in
plaats van fossiele brandstoffen
(bron: milieu centraal nederland).
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“U kunt ook ruim 200 m3 gas besparen
met de Solesta zonneboiler”

Iedereen een zonneboiler op z’n dak
Een zonneboiler: warm water van de zon
Een zonneboiler op je dak gebruikt warmte uit
zonlicht om leidingwater te verwarmen. Het opgewarmde water wordt verzameld en aan je bestaande Cv-ketel gekoppeld. Hierdoor gebruikt je
ketel minder gas om het water voor bijvoorbeeld
je douche te verwarmen. Je bespaart dus energie
én houdt het comfort dat je gewend bent.

Verwarming buizen door de ZON

Kies de juiste zonneboiler
De adviseur van Solesta neemt met u de situatie binnen
uw gezin en uw woning door. Hij bepaalt samen met u
of uw woning geschikt is voor een zonneboiler. Of een
standaardinstallatie afdoende is, welk type zonneboiler
het meest geëigend is voor uw gezinssamenstelling en
wat de meest gunstige locatie voor de collector is.
Economisch & Ecologisch
Op de markt zijn er verschillende zonneboilersystemen verkrijgbaar die zowel technologisch als budgettair sterk van
elkaar afwijken. Bij de ontwikkeling van de Solesta zonneboiler zijn we op zoek gegaan naar de optimale verhouding
tussen ecologische meerwaarde en economische terugverdientijd. Verder werd tijdens het ontwerp gezocht naar een
oplossing die geen onderhoud vereist zodat u niet geconfronteerd wordt met dure jaarlijkse onderhoudskosten op
uw zonneboiler.

Standaard 10 jaar garantie
Lammerink Wierden
Installatietechniek kent voor Lammertink geen geheimen.
We zijn thuis in alle disciplines. Van ontwerp tot realisatie
denken we graag met u mee. Natuurlijk geldt dat ook voor
onderhoud en beheer, exact afgestemd op uw wensen en
behoeften. Wij zijn een stabiel bedrijf met meerdere vakkundige en enthousiaste medewerkers. Onze monteurs
zorgen er dagelijks voor dat de werkzaamheden met zorg
en aandacht voor u worden verricht. Zij worden hierbij ondersteund door vakspecialisten, een volledig ingerichte ontwerp- en tekenkamer en een goed bevoorraad magazijn.
www.lammertink-wierden.nl

Zo verwarmt de zonneboiler mijn water.
Door het opwarmen van de vacuümbuizen
wordt het water in de verdeler opgewarmd
tot ±90°C.
Het hete water loopt dan terug naar de opslagmodule waar het zijn warmte afgeeft aan
de warmtewisselaar. Dit alles gebeurt in een
gesloten circuit.
Wanneer er behoefte is aan warm water zal
het koude sanitair water eerst door de RVS
warmtewisselaar lopen waar het (voor)verwarmd wordt (tot zelfs ±70°C).
Vervolgens stroomt het water door naar de bestaande verwarmingsinstallatie.
Deze hoeft enkel nog maar bij te verwarmen of zelfs helemaal niets meer doen.

Warm water naar
sanitair installatie, CV ketel
Aanvoer koud water

Sanitair installatie
CV ketel

• 10 jaar garantie op het volledige • Wordt aangesloten voor de
systeem
Bestaande installatie
• Geen onderhoud noodzakelijk
• Snelle installatie
• Leegloopsysteem*
• Geen vervuilend glycol
• Eenvoudig aan te sluiten
(*) Geen risico op schade bij bevriezing. • Duurzame kwaliteitsmaterialen
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