Zonneboiler
Prijsindicatie

energy systems

De IZEN zonneboilers zijn speciaal ontworpen om te functioneren in een IZEN terugloop zonneboilersysteem.
Dat betekent dat de vloeistof automatisch uit de zonnecollector stroomt als de circulatiepomp stopt. Enkel
wanneer de temperatuur in de zonnecollector goed is, begint de pomp te werken. Indien dat niet het geval is,
bevat de zonnecollector enkel lucht. Daardoor is bevriezing of oververhitting onmogelijk.
In de boiler zit een ‘intern terugloopvat’ waar de vloeistof in terugloopt als de zonneboilerpomp niet draait.
Omdat het terugloopvat in het opslagvat ingebouwd zit, gebeurt het teruglopen van de vloeistof stiller dan bij
een extern terugloopvat. Het intern terugloopvat is namelijk omringd door sanitair water.
Het opslagvat is vervaardig uit RoestVast Staal (RVS/Inox type K44). Daardoor is de boiler beschermd tegen
corrosie en roest (bij gebruik van normaal leidingwater) en weegt de boiler weinig. EPS isolatie van 5 cm en
alle aansluitingen aan de zijkant van de boiler beperken warmteverlies.
Koud sanitair water komt onderaan in de boiler binnen, daar wordt het verwarmd door de zon. Het water in de
bovenste helft van de boiler kan bij te weinig zon verder verwarmd worden door een centrale verwarmingsketel
of door een elektrisch element (optioneel). Het is ook mogelijk om de boiler in serie voor een andere boiler
te plaatsen die de naverwarming op zich neemt.

IZEN terugloopprincipe
Telkens er ‘zonnewarmte’ gemeten wordt in de
zonnecollector zal er vloeistof door een energiezuinig
pompje rondgepompt worden doorheen de collector.
De vloeistof neemt in de collector warmte op en geeft
die ter hoogte van het opslagvat door aan het sanitaire
water. Bij onvoldoende licht, of wanneer het opslagvat
80°C bereikt heeft, zal het pompje automatisch
stilvallen. Er zit in de collector op het dak en de leidingen
van en naar de collecotr dan enkel nog lucht. Op die
manier is er nooit kans op bevriezing of oververhitting.
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Hoe groot moet ik de installatie kiezen?
IZEN 120 MONO
1258 mm

Ø 490 mm

2,5
2
m

2028 mm

1154 mm
120 l

IZEN 275 MULTI
2068 mm

Ø 604 mm

1610 mm

2

2028 mm

275 l

4m

IZEN 400 MULTI

Ø 734 mm

2526 mm

2028 mm

2,5
2
m

2,5
m2

1542 mm

4

400 l

grotere of kleinere
systemen op aanvraag

Prijsindicatie
120 mono

275 multi

400 multi

1 à 2 personen

3 à 5 personen

5 à 7 personen

2,5 m

4m

2 x 2,5 m2

Inhoud opslagvat

120 liter

275 liter

400 liter

Totaalprijs indicatie volledig systeem
(geleverd en geplaatst incl. 6% BTW)

€ 3 600

€ 4880

€ 6802

- € 1 226

- € 2090

- € 2 750

Geschikt voor
Collectoroppervlak

2

2

Subsidies & voordelen
Subsidie netbeheerder (*)

Jaarlijkse besparing : 50% tot 65% van je warm sanitair water!

Indien je een offerte wenst, bezorg ons
dan de volgende informatie:

(*) Subsidie netbeheerder (voor woningen die uiterlijk op 31-122013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor de
bouwaanvraag uiterlijk werd ingediend op 31-12-2013):
• Maximum 1 m² apertuuroppervlakte zonnecollector per 40
liter opslagvat
• € 550/m² met maximum van € 2 750
• Maximum 50% van het factuurbedrag
Meer info: www.energiesparen.be

•
•

Prijzen: standaard voor pannen dak met 10 meter leidingwerk.

•

Standaard garantievoorwaarden: IZEN geeft 10 jaar garantie op de
collector, 5 jaar op het opslagvat, 2 jaar op de pomp en regeling.
Optioneel: 10-jaar All-in garantie. Vraag naar de voorwaarden.

•

•
•

Contactgegevens
Oriëntatie van het dakvlak (a.d.h.v.
het inplantingsplan van je woning)
Een dak - en/of gevelplan met de
juiste afmetingen en type dakbedekking (+ afmetingen van 3
dakpannen, hoogte en breedte)
Digitale foto’s van de situatie (met
eventuele obstakels)
Informatie over de huidige (of geplande) naverwarming (type, grootte,
plaats in het huis)
Aantal gezinsleden (om warm water verbruik in te kunnen schatten)

We nemen zo snel mogelijk contact met
je op voor een offerte of plaatsbezoek.
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