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Zet de zon aan!

Zonlichtsystemen van Remeha 

Gratis warm water met duurzame energie



Bespaar 
 direct met 

zonne-energie! 
Zonnecollectoren op het dak. Iedereen kent 

ze wel. Meestal worden ze gebruikt om er 

stroom mee op te wekken. Maar wist je dat 

ze 4 keer meer rendement opleveren als 

je ze gebruikt om warm water te maken? 

Dan heb je dus veel minder collectoren nodig.

Fraaier voor het oog.

Zonlichtsystemen van Remeha zijn van 

hoogwaardige Europese kwaliteit. Je bespaart 

al snel tot 60% op warm water kosten en je 

helpt mee met CO
2
-uitstoot te reduceren. 

Daarnaast creëer je simpelweg meerwaarde 

voor jouw woning, mocht je ooit het huis 

verkopen. Bovendien zijn de systemen van 

Remeha plug & play. Dat betekent makkelijke 

installatie zonder verbouwing en een mooie 

afwerking op het dak en bij de ketel.

Het systeem wordt eenvoudig  
geïnstalleerd en stijlvol afgewerkt

Het lichte en compacte systeem kan op  

verschillende manieren worden geïnstalleerd. 

De zonnecollectoren kunnen op het dak of in 

het dak worden gemonteerd, als je bijvoorbeeld 

dakpannen hebt. Maar ze passen ook prima 

op een plat dak. Het systeem wordt eenvoudig 

geïnstalleerd en is altijd stijlvol afgewerkt.  

Bespreek je wensen met de installateur. Hij helpt 

je graag verder. Je vindt een installateur bij jou 

in de buurt via remeha.nl/zoek-installateur/.

Opstelling in dak

Opstelling op dak Opstelling plat dak



Zonnecollectoren 
zetten zonlicht om 

in warmte.

1

Het water in de 
zonneboiler wordt 

hiermee opgewarmd.

2

Dit warme water 
stroomt via de cv-ketel 

naar de kraan.

3

verbetering 
energielabel huis

A
B
C

gratis 
warm water

meer rendement 
dan de bank

tot 60% 
energiebesparing

CO
2

reductie

hoge 
opbrengst

Wat het oplevert
Een zonlichtsysteem van Remeha heeft enorm veel rendement. En dat zie je terug in je 

portemonnee en het milieu.

Hoe het werkt
Een zonlichtsysteem voor warm water levert 4 keer meer rendement op dan een systeem voor 

stroom. Het werkt ook op bewolkte dagen.



Welk systeem voor jou
Welk systeem past het beste bij jou? Dat hangt af van jouw wensen, eisen en situatie. Hoeveel personen  

maken bijvoorbeeld dagelijks gebruik van de douche. In dit overzicht zie je wat elk type voor jou oplevert.

Aantal personen in huis  1 tot 2  1 tot 2  2 tot 3  2 tot 3  3 tot 5  4+  4 tot 5

Zonneboiler type  RemaSOL 90C-1S ZentaSOL Upgrade 110 ZentaSOL Upgrade 110 RemaSOL 150SE-1S RemaSOL 200SE-2S RemaSOL 300SE-2S Calora Tower 220SHL

              “alles-in-een oplossing”

Aantal DB200 collectoren  1 (2m2)  1 (2m2)  2 (4m2)  2 (4m2)  2 (4m2)  3 (6m2)  3 (6m2) 

  van tot van tot van tot van tot van tot van tot van tot

Opbrengst per jaar (kWh)  861 1556 972 1600 1261 2861 1778 3014 2006 3147 2828 4658 2158 4464

Gasbesparing per jaar (m3)  143 260 165 269 211 479 298 504 336 526 473 779 361 747

Besparing per jaar (euro)  € 91,- € 164,- € 104,- € 169,- € 133,- € 302,- € 188,- € 318,- € 212,- € 332,- € 298,- € 491,- € 227,- € 471,-

Indicatie aantal douchebeurten per jaar of 410 741 463 762 601 1362 847 1435 955 1499 1347 2218 1028 2126

Indicatie aantal baden per jaar  195 353 220 363 286 649 403 683 455 713 641 1056 489 1012

CO
2
 reductie (kg)  256 466 295 479 378 857 533 902 601 942 847 1395 646 1337

Wil je meer informatie over bovenstaande gegevens?  
Neem dan contact op met Remeha, afdeling Sales Support, telefoon: (055) 549 69 40.
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directe feedback 
via regelaar

lage
installatiekosten

diverse 
opstellingen mogelijk

eenvoudig 
te onderhouden

Europees
kwaliteitsproduct

fraaie
afwerking

Daarom Remeha
Remeha is al meer dan 75 jaar de comfort  

innovator van Nederland als het gaat om warmte 

en warm water. Al die ervaring zit in onze cv-ketels 

en warmwatersystemen. We gebruiken alleen 

de beste kwaliteit producten en testen alles 

zelf uitvoerig. Wat betekent dat voor jou?

Ten eerste hoge opbrengst en dus maximale 

besparing. Onze lichte en mooi afgewerkte 

collectoren zijn fraai te installeren op jouw 

dak. Dus geen grote collectoren die afbreuk 

doen aan jouw woning. En de zonneboiler in 

je huis is makkelijk te installeren. Je zolder of 

kelder hoeft niet verbouwd te worden en het 

systeem is geen sta-in-de-weg. Natuurlijk wil 

je precies weten wat het systeem doet. Dus je 

ziet op de bijgeleverde regelaar exact wat de 

status is, welke temperatuur het water heeft 

en wat het systeem opbrengt. Samen de 

ideale besparende combinatie.

Remeha B.V.

Postbus 32, 7300 AA  Apeldoorn

T +31 (0)55 54 96 969

E remeha@remeha.nl

W remeha.nl

Volg ons op

       remehaNL                  @remeha
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