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Haal je warmte uit de zon
Denk milieuvriendelijk, handel economisch

De voordelen van de ST-Energy® Zonneboiler

In de zoektocht naar nieuwe, milieuvriendelijke energie-

 Energiebesparingen tot 60 % voor het verwarmen van

bronnen, biedt de zon de grootste mogelijkheden.

tapwater

En gratis! De ST-Energy® Zonneboiler helpt u om minder

 Minder afhankelijk van de stijgende energieprijzen

afhankelijk te worden van de continu stijgende energie-

 Kan worden gecombineerd met alle bestaande

prijzen.
ST-Energy® biedt u uw eigen 'energiecentrum'
op uw dak.

verwarmings-systemen
 Onderhoudsvrij dankzij de ST-Energy® Terugloop
technologie
 Sterke reductie van de EPC, energielabel of EPB

Componenten van hoge kwaliteit, die ideaal op elkaar

 Recht op subsidies in heel België

zijn afgestemd, staan garant voor de grootst mogelijke duurzaamheid. Of het nu gaat om een nieuwe of
bestaande woning, of een toepassing in de industrie,
horeca, utiliteit of landbouw, wij hebben steeds het juiste
zonne-energiesysteem, op uw maat gemaakt.

Bovendien biedt ST-Energy®

 Een eigen servicedienst
 Een in-house projectmanagment (Turn key projecten)
 Eigen plaatsingdienst

De ST-Energy® Zonneboiler voor het warme tapwater

De warmte van de zon kan worden gebruikt in diverse

ST-Energy®, pionier in de Benelux.

toepassingen. De meeste efficiënte toepassing is het
verwarmen van het tapwater voor alle sanitair gebruik.

Indertijd opgericht in 1979, is nu ST-Energy® nog

Tot 60 % van de energiekosten zal door de zonneboiler

steeds één van de weinige producenten in België

bespaard worden.

en Nederland. Met een eigen engineering- en
productieafdeling is de ST-Energy® Zonneboiler een

Woningverwarming met zonne-energie is een meer
geavanceerde manier om de zonneboiler te gebruiken.
Het vereist een lagere temperatuurverwarming (vloerverwarming) en een hoge isolatiewaarde van de woning.
Bij een gecombineerde toepassing (warm water, vloerverwarming, zwembad) verhoogt het rendement van de
uitgebreide ST-Energy® Combi installatie.

100% Europees product en ontwikkeld voor het
West-Europese klimaat. De ST-Energy® Zonneboiler
met meer dan 60.000 geplaatste systemen is dan ook
de meest gebruikte technologie in de Benelux.
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Uw eigen
energiecentrum
op het dak
Hoe werkt een thermisch zonne-energiesysteem?
De zonneboiler bestaat uit een zonnecollector 1 op het dak, een goed
geïsoleerd warmwateropslagvat 2 en een regeleenheid met een pomp

3. Het samenspel van componenten voert de energie van de zon direct
vanaf uw dak naar uw warmwatervoorziening of uw verwarmingssysteem.

Collector. In de zonnecollector vangt een koperen absorber de

energie van het zonlicht op. Koperen leidingen, welke onder de
absorber zijn bevestigd, transporteren de energie via zuiver water
dat door deze leidingen loopt.
Vlakke plaat collectoren met hoog warmterendement.
De ST-Energy® STC- collector heeft een sterk aluminium frame, geschikt
om waterdicht in het dak te integreren. De koperen absorber met
koperen leiding is industrieel gesoldeerd en garandeert zo een maximale warmteoverdracht. Waterdichte dakintegratie. ST-Energy®
vervaardigt een eigen systeem van dakgoten voor een veilige en fraaie
dakintegratie van de zonnecollector. Bij een platdak opstelling wordt
de collector met een duurzaam frame geplaatst.

Warm water om te
douchen en te baden

Warm water om te koken
en te wassen

Besturingseenheid. Wanneer de temperatuur in de zonnecollector

warmer is dan de temperatuur in het opslagvat, dan activeert de
besturingseenheid de circulatiepomp. Het warme circulatiewater

Componenten van ST-Energy® : de ruggengraat van een betrouwbare zonneboiler.

loopt vervolgens door een warmtewisselaar in het opslagvat en wordt
vervolgens teruggeleid naar de collector, zodat het opnieuw verwarmd
kan worden. De circulatie gaat ononderbroken door tot de temperatuur in het opslagvat 85°C is.
Intelligente besturingsunit. ST-Energy® DT 6., een eigen, gepatenteerde
DT-regelaar met sterke sensoren is verbonden aan de collector en het
opslagvat. Deze regeling is volledig afgesteld op het terugloopsysteem.
Opslagvat. Het opslagvat heeft onderaan de aanvoer van de koudwa-

terleiding. Bovenaan wordt het opgewarmde water afgetapt. Dit warm
sanitair water wordt doorgegeven aan een (klassiek) verwarmingstoestel (Single) of gaat rechtstreeks naar de tapkranen (Twin). Op deze
manier wordt het water zo min mogelijk verwarmd op een klassieke
manier. Het resultaat: een aanzienlijke besparing op de brandstof en dus
een geringere milieubelasting.
Het juiste opslagvat voor elke behoefte. De ST-Energy® SDB opslagvaten
voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn specifiek ontwikkeld
in functie van het ST-Energy® Terugloepsysteem. Het vat en de warmtewisselaar (interne spiraal) zijn vervaardigd met roestvast stalen (RVS/
inox) materiaal. Zo wordt de warmte optimaal opgeslagen en wordt
maximaal gebruik gemaakt van de stratifactie van de urgente opslag.

fZl!
Or
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Terugloopsysteem :
Absolute veiligheid
Het terugloop principe

Hoe werkt de ST-Energy® Teruglooptechnologie?
Het terugloopprincipe is geïntroduceerd ter bescherming
van het zonne-energiesysteem tegen oververhitting van
het opslagvat en het bevriezen van de collector.

primaire collector circuit. Door het ontbreken van zuurstof
(gesloten systeem, net als bij een centrale verwarmingssysteem) voorkomt het systeem corrosie van de metalen
delen.

Het gesloten terugloopsysteem verhoogt de duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem.
Verwachte levensduur. Door de hoge mate van bescherming van de zonnecollector door het Terugloopsysteem,
De circulatiepomp slaat automatisch af en de collector
loopt dus leeg, wanneer de temperatuur in de collector
daalt tot onder de temperatuur in het opslagvat.
Op deze wijze voorkomt het systeem warmteverlies of
bevriezing van de collector. Om oververhitting te vermijden, loopt de collector ook leeg wanneer de temperatuur

en de keuze van duurzame materialen, verlengt de
levensduur van het zonnesysteem tot 25 à 30 jaar.
Geen verontreiniging. Geen risico op verontreiniging
van het sanitaire water omdat er nergens in het systeem
chemicaliën worden gebruikt.

in het opslagvat hoger wordt dan 85°C. In geval van een
elektriciteitsstoring loopt de collector automatisch leeg en
blijft het systeem in een veilige toestand totdat de stroom
weer wordt ingeschakeld. Het is de intelligente, gepatenteerde ST-Energy® DT6-regelaar die de pomp aan en uit zet.
De regelaar is verbonden met temperatuursensoren in
de collector en in het opslagvat.

Veelzijdigheid. De ST-Energy® Zonneboiler kan voor diverse
toepassingen dienen. Particulier gebruik van sanitair
water, opwarming van ruimtes en zwembad, consumptiewater in de landbouw, reinigings water of proces water
in de industrie, enz.

Verhoogde opbrengst. Het circulatie water heeft 's nachts
Teruglooptechnologie biedt duidelijke voordelen:

nauwelijks warmteverlies. Hierdoor is er tot 10 meer
efficiëntie.

Onderhoudsvrij. Het systeem vraagt geen enkel
onderhoud, bijgevolg ook geen onvoorziene kosten.

Vrij keuze van de collector. Omdat de collector zeer goed
beschermd wordt tegen oververhitting kan de collector-

Geen chemicaliën. Er zijn geen chemicaliën, zoals

grootte uitgebreid worden (groter dan standaard pakket).

een antivries- of anticorrosiemiddel, aanwezig in het

Zo verhoogt het rendement van het systeem in het
tussenseizoen.
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Standaardcollectoren
STC H1400

STC S2800

STC H2800

STC H4200

STC V4200

STC V5600

STC V7000

STC V8400

De gotensets voor hellende daken zijn afgestemd op diverse dakbedekkingen (pannen, leipannen, leien,…).
Bij meerdere collectoren naast elkaar op een hellend dak voorziet het systeem tussengoten. Bij dakopbouw
(bovenop de dakdekking, golfplaten, zinkdaken,…) biedt ST-Energie aliminium rails en dakhaken aan.
ST-Energy biedt bij platdaken systemen een dakdoorvoer aan.
Model

Afmetingen Oriëntatie LxBxD (mm)

Bruto
opp.

Netto
opp.

Gewicht
kg

Gotenset
hellend dak

Plat dakframe
(hoek 30°)

Gevelframe
(hoek 45°)

ST STC H1400

910x1.776x105

Horizontaal

1,62 m²

1,4 m²

30

X

X

X

ST STC S2800

1.776x1.751x105

Vierkant

3,11 m²

2,8 m²

60

x

x

x

ST STC H2800

910x3.491x 105

Horizontaal 3,18 m²

2,8 m²

60

x

x

x

ST STC H4200

1.776x2.596x105

Horizontaal 4,61 m²

4,2 m²

84

x

x

x

ST STC V4200

2.596x1.776x105

Verticaal

4,61 m²

4,2 m²

84

x

x

/

ST STC V5600

3.433x1.776x105

Verticaal

6,10 m²

5,6 m²

113

x

maatwerk

/

ST STC V7000

4.276x1.776x105

Verticaal

7,59 m²

7,0 m²

146

x

maatwerk

/

ST STC V8400

5.119x1.776x105

Verticaal

9,09 m²

8,4 m²

175

x

maatwerk

/

Gotenset, links, rechts en
bovenaan schuift eenvoudig aan In het profiel
van de collector

Montageframe

Pannen op de
zijgoten
aangewerkt
Loodslab is
bevestigd op het onderdak (zwart of
rode kleur)

Beschermfilt
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TERUGLOOP OPSLAGVATEN - TECHNISCHE GEGEVENS
Zon-thermisch terugloopsysteem met ST-Energy SDB 200-300 Twin (links) en ST-Energy SDB 200-300 Single (rechts)

Model
Hoogte
Breedte
Diepte
Optioneel elektrisch element
Droog gewicht
Koud water aansluiting
Warm water aansluiting
Boiler aansluitingen
aanvoer/retour
Circulatie retour aansluiting
Diameter thermostaat ruimte
Collector aanvoer aansluiting
Collector retour aansluiting

ST SDB 200 S
1275 mm
598 mm
590 mm
Ja
75 kg
3/4" knelkoppeling
3/4" knelkoppeling

ST SDB 200 T
1275 mm
598 mm
590 mm
Ja
82 kg
3/4" knelkoppeling
3/4" knelkoppeling

ST SDB 300 S
1785 mm
598 mm
590 mm
Ja
100 kg
3/4" knelkoppeling
3/4" knelkoppeling

ST SDB 300 T
1785 mm
598 mm
590 mm
Ja
84 kg
3/4" knelkoppeling
3/4" knelkoppeling

1" vrouwelijk

1" vrouwelijk

1" vrouwelijk

1" vrouwelijk

3/4" vrouwelijk
16 mm
10 mm
15 mm

3/4" vrouwelijk
16 mm
10 mm
15 mm

3/4" vrouwelijk
16 mm
10 mm
15 mm

3/4" vrouwelijk
16 mm
10 mm
15 mm

Voor meer informatie: www.ST-Energy.be
Technische wijzigingen voorbehouden - 2008 © ST-Energy

ST-Energy®

Energizing your future

Standaard-powervolts
ST PV H1M

ST PV S2M

ST PV H2M

ST PV H3M

ST PV V3M

ST PV V4M

ST PV V5M

ST PV V6M

De gotensets voor hellende daken zijn afgestemd op diverse dakbedekkingen (pannen, leipannen, leien,…).
Bij meerdere powervolts naast elkaar op een hellend dak voorziet het systeem tussengoten. Bij dakopbouw
(bovenop de dakdekking, golfplaten, zinkdaken,…) biedt ST-Energie aliminium rails en dakhaken aan.
ST-Energy biedt bij platdaken systemen ook een mogelijke dakdoorvoer aan.
Model

Afmetingen Oriëntatie HxBxD (mm)

Wp/lam.

Totaal
Wp/Volta.

ST PV H1M

1055x1726x105

Horizontaal

280 wp

ST PV H2M

1055x3386x105

Horizontaal

ST PV S2M

1726x2041x 105

Horizontaal

ST PV H3M

1726x3035x105

ST PV V3M

Gewicht
kg

Gotenset
hellend dak

Plat dakframe
(hoek 30°)

Gevelframe
(hoek 45°)

280 wp

22

X

X

X

280 wp

560 wp

44

x

x

x

280 wp

560 wp

44

x

x

x

Horizontaal

280 wp

840 wp

66

x

x

x

3035x1726x105

Verticaal

280 wp

840 wp

66

x

x

/

ST PV V4M

4026x1726x105

Verticaal

280 wp

1120 wp

88

x

maatwerk

/

ST PV V5M

5017x1726x105

Verticaal

280 wp

1400 wp

110

x

maatwerk

/

ST PV V6M

6008x1726x105

Verticaal

280 wp

1680 wp

132

x

maatwerk

/

Gotenset, links, rechts en
bovenaan schuift eenvoudig aan In het profiel

Pannen op de zijgoten aangewerkt
Loodslab is bevestigd op het
onderdak (zwart of rode kleur)

