De tijd is rijp voor!

Stroom
Warmte
uit een zonnecollector!
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ZONTHERMISCH

PHOTOVOLTAISCH

NU NIEUW
1 Hybridecollector
voor stroom + warmte

ZONTHERMISCH

PHOTOVOLTAÏSCH

TOT NU TOE
2 aparte collectoren.
stroom of warmte.

De efficienste zonnecollector
onder de zon
1 OPPERVLAKTE
2X WINST

30% MEER STROOMWINST
DAN BIJ EEN STANDAARD
FOTOVOLTAΪSCHE

HALF ZOVEEL INVESTERINGEN
EN INSTALLATIEKOSTEN

Met de Solar One hybride collector kan je tegelijkertijd elektriciteit
via het licht en warm water via de
warmte van onze zon oogsten.
Hiervoor heb je slechts half zoveel
ruimte nodig als bij twee afzonderlijke systemen. Vooral met een
beperkt dakoppervlak is het Solar
One de eerste keuze.

Conventionele fotovoltaïsche modules warmen op tot een temperatuur van 90° graden en produceren daardoor dus een derde
minder elektriciteit. Hoe heter de
module, hoe slechter de efficiëntie
ervan. Solar One hybride collectoren doen dit niet omdat de hitte
wordt afgevoerd. Het is dus een
win-win: meer elektriciteit en extra
warmte.

Met Solar One hybride collectoren
heb je een dubbele opbrengst.
Voor eenzelfde output heb je maar
de helft van het aantal collectoren
nodig. Het monteren komt ook terug tot de helft, zodat de installatiekosten worden gehalveerd.

WARMTE

UIT ÉÉN COLLECTOR
NOODZAKELIJKE DAKOPERVLAKTE

2x

HALVE DAKOPPERVLAKTE

1x

Extreem dun • Extreem efficient • Extreem mooi

DUBBELE JAARLIJKSE WINST
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Ontdooifun

vrije
voor sneeuw
collectoren!

CO2 BESPARING

DUIDELIJK HOGERE CO2 BESPARING

1676 x 1008 x
63 = 1,7m²
hxbxd (mm)

42 kg
gewicht

www.gasokol.be

DE TIJD IS RIJP
Fossiele brandstoffen zijn slechts beperkte bronnen.
Hun productie schaadt ons leefgebied.

ONZE OPLOSSING

met Solar One elektriciteit en warmte produceren
op ons dak en het verbruiken onder het dak.

De efficienste
zonnecollector
onder de zon
ARDEA biedt individuele, winstgevende energieconcepten
aan, die op uw situatie, eigendom en de lokaal
beschikbare energiebronnen zijn afgestemd.
De Solar One hybride collector van Gasokol zorgt
voorhet best mogelijke gebruik
van zonne-energie.
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