ZONNEBOILER
Ontdek de voordelen van Gratis Warmte

Doorstroom zonneboiler
•
•
•
•

Eenvoudige installatie
Zeer compact: neemt weinig plaats in (buffervat van 60x60x60 cm en slecht 1 paneel op het dak)
Kleine investering = grote besparing
10 jaar garantie op het volledige systeem

Systeem

apertuur opp.

Silverline Heat 15V
Silverline Heat 20V
Silverline Heat 24V

(1,4 m²)
(1.9 m²)
(2.25 m²)

Besparing of Voordeel
2 personen
4 personen
6 personen

275 m³ gas of 1500 douches
510 m³ gas of 1730 douches
750 m³ gas of 1860 douches

Prijs € ex. btw
2.595,2.645,2.695,-

Prijzen geldig voor een standaard installatie en excl. BTW
Met deze configuratie kan je tot 60% besparen op de kosten voor het aanmaken van sanitair warm water
(bij een juiste oriëntatie (zuid) en opstelling (45°))

De Silverline Heat bestaat uit:
• Collector met 15/20/24 vacuümbuizen;
• Dak montage- en afwerking ’s materialen
• Opslagmodule van 100 liter met pomp (60x60x60cm); (incl. pomp tot een opvoerhoogte van 4 m)
• Flexibele collectorleidingen met isolatie;

Solesta zonneboiler systemen zijn getest door Kiwa Gastec volgens EN-12976 en Solar Keymark
Voor een standaard installatie geld:
• Plaatsing van de Collector (met frame) op een goed bereikbaar dak (kroonlijst of goot max. 7m)
• Plaatsing van de collector leidingen (max. afstand tussen collector en opslagvat = 4 m)
• Plaatsen en aansluiten van de Opslagmodule op goed bereikbare plaats, vlakbij de bestaande ketel
• Plaatsen stopcontact (max. 1 m van een bestaande stopcontact)
Zelfplaatser => korting tot 500,- euro (excl. BTW): (in onderling overleg)
Mogelijke premies:
- Premie gegeven door de netbeheerder (Eandis, Infrax, BHG)
Enkel woningen die zijn aangesloten op het distributienet van de netbeheerder voor 1 januari 2006
- gemeentelijke premie (op te vragen per gemeente)
- BTW : 6% voor woningen ouder dan 5 jaar – 21% voor woningen jonger dan 5 jaar

Vraag een vrijblijvend bezoek aan
PVA Energy bvba
Kapelsesteenweg 589
2180 EKEREN

Tel.: 03/336 78 79
info@pva-energy.be
www.pva-energy.be

BTW BE 0897.715.895
IBAN BE74 7330 4960 3507
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