HET HELE
JAAR COMFORT
ZONDER AARDGAS
 WARM WATER
 VERWARMING

De SolarFreezer is een betrouwbaar systeem dat aardgas op een duurzame manier vervangt.
De SolarFreezer werkt heel simpel: collectoren onttrekken warmte aan de zon en de
buitenlucht. De thermische energie gaat naar een warmtepomp. De warmtepomp verwarmt
het water voor de verwarming, douche en kranen tot de gewenste temperatuur. Produceren
de collectoren te veel thermische energie dan wordt deze opgeslagen in een bufferzak in de
kruipruimte om gebruikt te worden in koude periodes. De elektriciteit voor de warmtepomp
wordt door zonnepanelen opgewekt.

HOE WERKT
HET SYSTEEM
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WARM WATER

1. We verzamelen
thermische energie
door collectoren te
plaatsen onder
PV panelen

PVT PANELEN

VOORDELEN VAN HET
SOLARFREEZER SYSTEEM

2. Deze energie wordt
direct gebruikt
voor het maken
van warm water en
verwarming met een
warmtepomp

 D
 uurzame vervanging
van aardgas.
 C
 omfortabele warmte,
het hele jaar door.

3. Daarnaast wordt
deze energie gebruikt
voor het ‘voeden’
van de bufferzak

 Zelfvoorzienend in warmte.
 E
 ffectief gebruik van
dakoppervlak.

WARMTEPOMP
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 G
 een bron-vergunning
melding nodig.
 S
 til. De SolarFreezer
maakt geen geluid.
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VOORWAARDEN VOOR
HET KUNNEN TOEPASSEN
VAN HET SOLARFREEZER
SYSTEEM
 Isolatie, RC waarde van de
woning moet minimaal 4 zijn.

4. Als er te weinig
energie van het dak
beschikbaar is, kan
de warmtepomp
energie onttrekken
uit de bufferzak
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VLOERVERWARMING

 E
 r moet een kruipruimte zijn
voor plaatsen van de bufferzak.

BUFFERZAK

 Lage temperatuur verwarming.

LENTE

ZOMER

HERFST

WINTER

In het voorjaar vangen we warmte op met de
thermische collectoren. Deze warmte wordt
gebruikt door de warmtepomp voor het maken
van warm tapwater en voor het verwarmen van
het huis. Als de temperatuur van het water in de
bufferzak nog onder de 15 ºC is, dan gebruiken
we de warmte ook om de bufferzak te verwarmen. Dit is onze ‘warmte-voorraad’ voor als er
te weinig warmte beschikbaar is in de buitenlucht.

In de zomermaanden ‘vangen’ we warmte
met de thermische collectoren die achter het
zonnepaneel zijn geplaatst. Deze warmte gebruikt de warmtepomp om warm tapwater
te maken voor het douchen. Deze warmte is
dag en nacht aanwezig, afhankelijk van de buitentemperatuur. Als de zon schijnt is er meer
warmte die we kunnen vangen, dan wanneer
het nacht is. Maar ook in de nacht kunnen we
warmte vangen.

In het najaar vangen we de warmte die nodig is voor het maken van warm tapwater
en het verwarmen van de woning met de
thermische collectoren. De bufferzak is na
de zomer periode op een maximale temperatuur van 24 ºC. Maar als de temperatuur
in de bufferzak lager wordt doordat we
energie eruit halen, dan proberen we de
bufferzak weer zo snel mogelijk te vullen
met warmte.

In de winter maken we gebruik van zowel het dak als van de bufferzak voor het maken van warm tapwater en het verwarmen van de
woning. Als de zon schijnt, is er veel warmte beschikbaar, maar als
er een donkere en koude periode is, dan gebruiken we de energie in de
bufferzak. Door gebruik te maken van de kristallisatie eigenschap van
water, beschikken we over veel energie. De hoeveel energie die vrijkomt bij de overgang van water naar ijs, is gelijk aan de hoeveel energie van vrijkomt bij het afkoelen van 80 ºC naar 0 ºC. Zodra er warmte vrijkomt op het dak wordt deze gebruikt voor de warmtepomp, als
er warmte over is, dan stoppen we deze weer in de bufferzak
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SPECIFICATIES SOLARFREEZER SYSTEEM:
SOLARFREEZER BUFFERZAK

Afmetingen				
4,0 x 6,0 x 0,5 m3
Opslagvolume				11 m3, 11.000 liter
Vloeistof voor uitwisseling			
Water-glycol mengsel
Vloeistof voor opslag			
water
De bufferzak wordt op locatie ingemeten en op basis van de situatie geproduceerd

THERMISCHE COLLECTOREN
Afmetingen				
99 x 165 x 4 cm
Vloeistof				
water-glycol mengsel (-20 °C)
Opslagvolume				13,6 liter
Warmteopnemend oppervlakte		
12.800 cm2
Thermisch paneel				Polypropyleen UV-stabiliteit
Maximum temperatuur			
+70 °C
Thermische opbrengst (De Bilt)		
3,7 GJ/jaar per paneel
Zonnepaneel afmetingen			
100 x 160 x 4 cm3
A

WARMTEPOMP
Afmetingen				
180 x 60 x 62 cm3
Type					NIBE F-1255 6kW
Modulerende warmtepomp		
1,5 tot 6 kW
Interne sanitaire warm water buffer		
180 liter
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
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 paalstraat 22
O
7554 TS, Hengelo
Nederland
+31 (0)74 240 48 00
info@solarfreezer.nl
www.solarfreezer.nl
Scan de
QR-code
om direct
naar de
website te
gaan.

