
Contact
Wilt u meer weten over het succesvolle HRsolar zonneboilersysteem?
Kijk dan op onze internetsite www.hrsolar.nl. Door uw postcode in te
vullen ziet u direct welke dealer bij u in de buurt gevestigd is.

HRsolar
Zekkenstraat 62
3151 XP Hoek van Holland
Telefoon: 0174 52 33 03
Fax: 0174 38 46 87
info@hrsolar.nl
www.hrsolar.nl
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Hoogrendement in
zonne-energie!

Uw leverancier:



Steeds meer kiest men voor alternatieve energiebronnen om het milieu
(reductie van CO2 uitstoot) te sparen. Een van de meest succesvolle
manieren is het gebruik van een zonneboilersysteem voor woning of
bedrijf. HRsolar heeft met haar zelf ontwikkelde zonnecollector een
marktleidende positie in Nederland verworven. HRsolar ontwikkelt en
produceert niet alleen kwalitatief hoogwaardige zonneboilersystemen,
zij zorgt er ook voor dat u op termijn kunt glimlachen als de energie-
rekening op de mat valt.

Uw subsidie

Sinds 10 september 2008 is er door de overheid opnieuw een subsidie
op duurzame warmte in het leven geroepen om de aanschaf van
zonneboilersystemen te stimuleren. Deze subsidie is bestemd voor
particulieren, bestaande woningbouw en non-profit instellingen.
De subsidieregeling loopt tot eind 2011. Het subsidiebedrag van de
zonneboiler is afhankelijk van de jaarlijkse energieopbrengst.
Hoe beter de zonneboiler presteert hoe meer subsidie de opdrachtgever
krijgt. En met gepaste trots kunnen we melden dat het HRsolar
zonneboilersysteem de hoogste opbrengst van Nederland heeft
(getest bij KIWA Gastec). De uitkomst van deze test staat vermeld in
de productielijst van SenterNovem waar alle geteste zonneboiler-
systemen in Nederland staan vermeld. Kijk op onze internetsite voor
doorverwijzing naar deze lijst (PDF).

EPC reductie

De energieprestatie van een woning gaat alleen over het gebouw-
gebonden energiegebruik. Dat is de energie die nodig is voor het
verwarmen of koelen van het binnenklimaat, het warm tapwater en de
verlichting. Nieuwe woningen dienen te voldoen aan een EPC (Energie
Prestatie Coëfficiënt) waarde van max. 0,8. Door toepassing van een
HRsolar zonneboiler kan een maximale EPC reductie worden bereikt
van 0,26*. De norm wordt in de komende jaren verscherpt. Steeds
meer architecten en adviesbureaus willen een lagere waarde halen
en kiezen daarom de best presterende systemen. Daarom wordt
geadviseerd om de woning met een zonneboilersysteem uit te rusten.

* Standaard doorzonwoning in combinatie met een cw4 klasse HR cv-ketel.
Bron: www.uniec.eu

Uw besparing

De door HRsolar zelf ontwikkelde zonnecollector geeft een zeer hoog
rendement door o.a. het toepassen van antireflexglas en een absorber
met een hoog-selectieve laag opgedampt, zodat zelfs met bewolkt
weer veel zonlichtenergie wordt omgezet in warmte. Zoals in de
grafiek is af te lezen, is de aardgasprijs voor huishoudens in 8 jaar tijd
verdubbeld (2000-2008). Met de verwachting dat de energieprijzen in
de nabije toekomst alleen maar zullen stijgen, zal de terugverdientijd
van een zonneboilersysteem steeds korter worden.

Het zonneboilersysteem

Bij de ontwikkeling van de HRsolar zonnecollector is, behalve het
behalen van een hoog rendement, veel rekening gehouden met de
esthetische waarde. De HRsolar zonnecollector heeft een strakke
uitstraling en is met zijn afmeting van 2,5 m2 heel makkelijk verticaal
te monteren tussen de dakpannen op een schuin dak. Ook op een plat
dak is de HRsolar zonnecollector eenvoudig te plaatsen door middel
van een aluminium opbouwframe dat verzwaard wordt met betontegels.
Meerdere collectoren op één dak kunnen eenvoudig worden
doorgekoppeld.

Installatie

De gehele installatie van een zonneboilersysteem kan door de HRsolar
dealers uitgevoerd worden. Het systeem wordt ‘plug and play’
afgeleverd aan de installateur. Dit houdt in dat de circulatiepomp,
vulkranen, overstortventiel met manometer en besturingsregeling
reeds als pompset voorgemonteerd zijn in een kunststof behuizing.
Tevens heeft men de keuze om deze pompset aan het voorraadvat
of aan de wand te monteren.

Werking

De warmte wordt vanuit de collector via een warmtewisselaar, in een
gesloten circuit, in het voorraadvat afgegeven aan het leidingwater.
Het gesloten circuit is gebaseerd op het drukgevuld-principe. Wanneer
water wordt afgenomen (via de mengkraan, vaatwasser etc.), stroomt
het leidingwater via een naverwarmer (bijvoorbeeld een cv-ketel) naar
de tapkraan. De naverwarmer meet de temperatuur van het leiding-
water in het voorraadvat en warmt het water, indien nodig, bij.

Voordelen

Het voordeel van een drukgevuld systeem t.o.v. een terugloopsysteem:
• het leidingwerk hoeft niet op afschot (eenvoudig wegwerken van
leidingen),

• men heeft een vrij ontwerp (de collector wordt niet noodzakelijk
boven het voorraadvat geplaatst),

• geen bevriezingsgevaar door het toepassen van KIWA-goed-
gekeurde antivries,

• bij een platdak-opstelling wordt het frame direct op het dak
geplaatst (geen betonblokken onder het collectorframe).
Dit komt ten goede aan de collectorhoogte.

Mogelijkheden

Afhankelijk van de warmwaterbehoefte kan gekozen worden voor een
standaard voorraadvat van 120, 200, 300, 400, 500, 750 of zelfs 1000
liter waterinhoud. Deze zijn uitgevoerd met een enkele warmtewisse-
laarspiraal. De voorraadvaten van 200 en groter kunnen ook uitgevoerd
worden met een dubbele spiraal. Zowel het voorraadvat als de
warmtewisselaar(s) in het vat is van roestvast staal. Hierdoor wordt
een hoge warmte-overdracht gerealiseerd en wordt voldaan aan de
hoge eisen ten behoeve van het voorkomen van legionellabesmetting.

Besturingsregelingen

De standaard besturingsregeling is zeer eenvoudig af te lezen en te
bedienen. De besturingsregeling zorgt ervoor dat de pomp optimaal
wordt aangestuurd. Dit betekent dat de pomp, afhankelijk van het
temperatuurverschil tussen de collector en voorraadvat, sneller of
langzamer gaat draaien.

Type Collectoren Subsidiebedrag
HRS120/2,5 AR 1 € 940,-*
HRS200/5,0 AR 2 € 1220,-*
HRS300/7,5 AR 3 € 1750,-*
HRS400/10 AR 4 € 2333,-*
HRS500/12,5 AR 5 € 2916,-*
Voor systemen onder de 6 m2 collector oppervlakte
is het subsidiebedrag € 200,- per GJ

Voor systemen boven de 6m2 collector oppervlakte
is het subsidiebedrag € 125,- per GJ
*Bedragen onder voorbehoud

HRsolar, succesvol producent van zonneboilersystemen


