Zonne-energie
4 m²-zonneboilerpakket

Met een zonneboilerinstallatie kunt u tot 60% van de energie, nodig
voor de opwarming van sanitair warm water, gratis bij de zon halen.
Wist u dat Viessmann-zonneboilers dé referentie zijn op de Belgische
markt? Meer dan 20% van alle zonneboilers en thermische zonnepanelen
in België zijn Viessmann-producten.

153986-VIESSMANN-FLY-Zonneboiler-NL.indd 35

05/04/13 10:23

4 m²-zonneboilerpakket:
 Twee vlakke zonnepanelen van elk 2 m² en een zonneboiler van 250 liter
 Ideaal voor ééngezinswoningen

 Premies*:
 Vlaanderen: 550 euro per m² met een maximum van € 2750 en 50% van de totaalfactuur, geldig voor
bestaande woningen en appartementen aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1 januari 2006
 Brussel: Minimum € 2 500 (afhankelijk van het inkomen) voor installaties tussen 2 m² en 4 m²,
met een maximum van 50% van de totaalfactuur
 Wallonië: € 1 500 euro voor installaties tussen 2 m² en 4 m², geldig voor bestaande woningen en appartementen
(toekenning bouwvergunning vóór 01/05/2010)
 Eenvoudige en snelle montage

 Montagemogelijkheden: opdakmontage of dakintegratie
 Zonneboiler verkrijgbaar in wit of grijs

 Heel aantrekkelijke prijs: vanaf € 2 450** excl. BTW
Kortom het ideale product voor consumenten die ecologie aan een rendabele investering willen koppelen

Belangrijkste producteigenschappen
 Twee vlakke zonnepanelen Vitosol 200-F verticaal, type SVK van elk 2 m²

 Bivalente warmwaterboiler van 250 liter in email met een op het reservoir volledig voorgemonteerde Solar-Divicon met
naar keuze 3-traps – of toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp voor het zonnecircuit, Vitosolic 100-regeling of
zonneregelingsmodule SM1, luchtafscheider en vularmatuur
 Warmtedragend medium (20 liter)

 Speciale collector 2 m² voor warmwaterbereiding (2stuks)

 Aluminium kader met meandervormige absorber met selectieve coating

 Geen hydraulische verzamelleiding in het paneel - enkel toepasbaar bij gebruik van 2 panelen per installatie
 Complete eenheid wordt voorgeleverd

 Toebehoren zonnecircuit volledig voorgemonteerd
 Vitosolic 100 SD1 of Solarmodule SM1
 Solarpompgroep (met standaard- of lage energie pomp)

*

Alle vermelde premies zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Voor een volledig overzicht van de premies en bijbehorende voorwaarden:
Vlaanderen: www.energiesparen.be - Brussel: www.leefmilieubrussel.be - Wallonië: www.energie.wallonie.be
** Prijs 03/04/2013
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