Twee betrouwbare soorten

Uw toekomstige verwarming
SolvisBen en SolvisMax

Warmte. Leven. Toekomst.
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SOLVIS VERWARMINGSSYSTEMEN

De toekomst begint nu
Het is onze verantwoordelijkheid om vandaag na te denken over
morgen. Daarom hebben we met de SolvisBen en de SolvisMax
niet alleen maar ketels ontwikkeld maar verwarmingssystemen
voor generaties.

SolvisBen
De betere ketel

SolvisMax
Het multitalent

• extreem lange levensduur
• Solvis garantie: 5 jaar resp. 10 jaar
• V
 erswatersysteem: Warm water in drinkwaterkwaliteit met
het beste comfort
• F lexibiliteit en mogelijkheid tot ombouwen, bijvoorbeeld
vervangen energiedrager
• U
 itbreidingsmogelijkheden zoals zonneverwarming, zonneenergie, kachel, warmtepomp...
• Geïntegreerde verbrandingskamer, laag warmteverlies

SOLVIS VERWARMINGSSYSTEMEN

Wist u dat?
Tot 68,6 % van het energieverbruik
van een huishouden wordt gebruikt
door de verwarming. Met de
verwarmingssystemen van Solvis kunt
u hier tot 50 % op besparen!

5

6

SOLVIS VERWARMINGSSYSTEMEN

Werkt en werkt en werkt...
Ons verswatersysteem
Eerst je grote zus, dan mama, dan oma, dan je
broertje... En dan is er nog steeds warm water over
voor papa!

VERSWATERSYSTEEM

En zo werkt het
Warmwatercircuit

Verswatersysteem
(in SolvisBen/SolvisMax geïntegreerd)

ca. 60 °C
buﬀerwater

50 °C warm water

Douche

Verwarming

Roestvrijstalen
platen-warmtewisselaar

ca. 20 °C
buﬀerwater
ca. 10 °C koud water

De kern van de warmwatercentrale is een
waterreservoir. De verwarmingsmodule is
geïntegreerd – en leidt de warmte direct in het
waterreservoir.
Het bovenste warme deel levert aan het
geïntegreerde verswatersysteem. Zo wordt
hygiënisch tapwater pas bij het tappen verwarmd.
Dat voorkomt de vorming van legionella.
Het middelste deel zorgt voor de verwarming
met de ideale temperatuur voor uw
verwarmingselementen en vloerverwarming.

Belangrijk om te weten:
De inbouw van een
waterreservoir in het
verwarmingssysteem is
verplicht. We informeren u
daar graag over.
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SolvisBen:
Past in elke woning
Niet alleen omdat hij mooi en compact is.

• lange levensduur (hij kan oud worden maar
ziet er niet zo uit)
• voordelig in de aanschaf
• laag verbruik, lage bedrijfskosten
• Verswatersysteem
• V
 erwisselen gas-/oliebrander op elk tijdstip
mogelijk
• m
 odulair uitbreidbaar, bijvoorbeeld met
zonnecollectoren of overtollige energie van
zonnepanelen

Uitmuntend!
Omdat form-followsfunction er bij ons zo goed
uitziet:

SOLVISBEN
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SOLVIS VERWARMINGSSYSTEMEN

SolvisBen:
Gewoon slim, die kleine
Hallo toekomst,
welkom thuis!

Gas

Olie

Verwarming

Hygiënisch
warm water

Zonnecollector

Zonne-energie

SOLVISBEN

Deze passen bij Ben
Hallo toekomst, hallo SolvisBen – de
betere ketel! Waarom betere ketel?
Omdat hij veel meer kan dan gebruikelijke
gas- of olieketels.

Solvis collectoren
De betere ketel kan altijd worden uitgebreid
met een installatie voor zonnewarmte (tot
5 m² collectoroppervlak).

Hij levert niet alleen warmte voor
de verwarming, maar ook tapwater
voor het huishouden en hij kan
probleemloos worden gecombineerd met
zonnecollectoren.

SolvisPV2Heat
Met SolvisPV2Heat is het mogelijk om
overtollige energie van zonnepanelen om te
zetten naar warmte.

Als compacte staander is de SolvisBen de
ideale oplossing voor nieuwbouw zonder
kelder.

SolvisRemote
Met de SolvisRemote kunt u de SolvisBen
heel gemakkelijk op afstand bedienen
– thuis via uw thuisnetwerk of terwijl u
onderweg bent.
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SolvisBen – de betere ketel
Ondanks het uitstekende design zijn de interne
waarden doorslaggevend.

Uitstekende materiaalkwaliteit, compacte bouwwijze,
onverslaanbare isolatie en eersteklas technologie
laten de SolvisBen generaties lang meegaan – en dat
bij een jarenlang probleemloos gebruik.
Bijzonder goed: Verleng de levensduur door de
combinatie met collectoren, die voor de brander
werken en deze zo sparen. Daarbij spaart u ook nog
energiekosten uit!

Wist u dat?
Voor de SolvisBen is een
subsidie tot 3.000 EUR*
mogelijk.
*Stand dec. 2018. Met thermische zonneenergie.

Lagenvoorraadvat
230 l lagenvoorraadvat voor krachtige
verswaterbereiding, lange looptijden,
weinig aanslaan van de brander, inclusief
zonnebuffer.

Gelaagd laadsysteem
Voor een gerichte gelaagde lading van de
voorraad. Voordeel: meer zonneverwarming,
lager gas-/olieverbruik.
Verbrandingskamer
Grote, massieve, in de opslag geïntegreerde
verbrandingskamer voor de beste efficiëntie
en een lange levensduur.
Laadlans
Om ook het verwarmingscircuit zonder
vermenging in het lagenvoorraadvat in
te brengen.

SOLVISBEN

Geef mij vijf
Goede redenen voor SolvisBen

1.	Gaat generaties lang mee door de hoge kwaliteitsstandaard "Made in

Germany". Een grote verbrandingskamer zorgt voor een hoog rendement en
voor een heel lange levensduur.

2.	Toekomstproof, omdat de uitbreiding van het verwarmingssysteem met

zonne-energie maar ook het gebruik van overbodige energie van elektrische
zonnepanelen altijd mogelijk is. Welk verwarmingssyteem kan u dat bieden?

3.	Gezond tapwater voor uitgebreid baden en douchen. Geen paniek, zelfs als uw
verenigingsvrienden ineens voor de deur staan.

4.	Unieke langetermijn-garantie: U ontvangt vijf jaar Solvis-garantie op de

SolvisBen-componenten; bovendien tien jaar werkingsgarantie op collectoren,
buffervat en verbrandingskamer.

5.	Van goede afkomst: Solvis-partners zijn geautoriseerde, ervaren
energiebesparingsexperten.
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SolvisMax – Het multitalent
Om efficiënt te verwarmen heb je een betrouwbare
energiebeheerder nodig. Een die zich niet individueel
op onze eisen instelt, maar ook op de toekomst.

SOLVISMAX

• verwarmt met alles!
• m
 aximale keuze aan
energiedragers
• o
 mzetten brander van
olie op gas mogelijk
• e xtreem lange
levensduur
• v erswatersysteem met
de hoogste mate aan
comfort
• d
 e hoogste subsidie –
niemand krijgt meer
• laag verbruik, lage
bedrijfskosten
• modulair uitbreidbaar

Overigens: Alle
pogingen om dit perfect
functionerende systeem te
kopiëren zijn bij voorbaat
al gedoemd te mislukken
door het Europese
patentnummer EP 0795109.
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SolvisMax – de energiemanager.
Zo of zo of zo.

Zonnecollector

Zonne-energie
geïntegreerd en uitwisselbaar:
Gas
Olie

Hygiënisch
warm water

Stadsverwarming
hiernaast:
Warmtepomp

Verwarming

Houtpelletketel
(SolvisLino)

Houtblokken/
openhaard

(CV haard)

Warmtekrachtcentrale
Brandstofcel

Wasmachine
Afwasmachine

SOLVISMAX

Deze passen bij SolvisMax
SolvisMax is het innovatieve multitalent
onder de verwarmingssystemen. De kern
is een warmwaterreservoir. Want niet olie,
gas, lucht, aarde of zon verwarmen: we
verwarmen met warm water.

Solvis collectoren
Het multitalent kan altijd worden
uitgebreid met een installatie
voor zonnewarmte (tot 22 m²
collectoroppervlak).

Nu zult u ook snel merken dat u hier te
maken hebt met een echte verwarming
voor de toekomst, die het niet uitmaakt
met welke energiedrager u vandaag,
morgen of overmorgen uw kinderen willen
verwarmen.

SolvisPV2Heat
Met SolvisPV2Heat is het mogelijk om
overtollige energie van zonnepanelen om
te zetten naar warmte.

Met SolvisMax bent u geheel
onafhankelijk.

SolvisRemote
Met SolvisRemote kunt u de SolvisMax
heel gemakkelijk op afstand bedienen.
Kachel
Een met water verwarmde kachel maakt
u onafhankelijker.
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SolvisMax – gewoon
geniaal verwarmen
Niet de brander is het hart, maar het gepatenteerde drielagenvoorraadvat
met tot 950 liter opslagruimte. Dat onderscheidt de SolvisMax principieel
van andere verwarmingssystemen op de markt. De geïntegreerde
verwarmingsmodule kan als gasbrandwaarde, oliebrandwaarde of voor
stadsverwarming worden gekozen en brengt de warmte rechtstreeks in het
voorraadvat. Zo gaat geen energie verloren.

Gas- of oliebrander
Brander met hoog vermogen met tot 30
kW voor gas (modulerend) en tot 28 kW
voor olie (2-traps).
Verbrandingskamer
Grote, massieve, in de opslag
geïntegreerde verbrandingskamer voor de
beste efficiëntie en een lange levensduur.
Lagenvoorraadvat
Tot 950 l lagenvoorraadvat voor optimale
toevoeging van een groot zonneenergiesysteem, voor een krachtige
verswaterbereiding, lange looptijden,
laagfrequent aanslaan van de brander.
Toevoeging van andere warmte-opwekkers
zoals kachel, warmtepomp.
Gelaagd laadsysteem – zonne-energie
Voor een gerichte gelaagde lading van de
voorraad. Voordeel: meer zonneverwarming,
lager gas-/olieverbruik.
Gelaagd laadsysteem – verwarmingscircuit
en circulatie
Om ook het verwarmingscircuit en de
circulatie zonder vermenging in het
lagenvoorraadvat in te brengen.

SOLVISMAX

Zes goede redenen voor de SolvisMax

4.
1.
Met prijzen bekroond:
SolvisMax is de kampioen
energiespaarder met
zijn gepatenteerde
lagenvoorraadvattechnologie.

2.
Gezond tapwater: Krachtig
verswatersysteem verwarmt
het water hygiënisch en
nauwkeurig naar behoefte.

Onnavolgbaar spaarzaam:
Tot 50 % verwarmingskosten
besparen, dat krijgt verder
niemand voor elkaar.

5.

3.

Hoge subsidie: Afhankelijk
van de configuratie van
de installatie kunt u tot
6.000 Euro* krijgen.

Toekomstzeker: Wat er ook
gebeurt in de energiesector:
U blijft onafhankelijk.

6.
Uitbreidbaar: U kunt altijd
vernieuwbare energie
integreren of op een andere
energiedrager overgaan.
*Stand dec. 2018
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Solvis-collectoren – voor een plek
in de zon
Hot hot hot: met onze collectoren en de kracht van de
zon is de warmte gratis. En dankzij de zelfregelende
belading van ons gepatenteerd gelaagde laadsysteem
wordt de gewonnen warmte zonder vertraging en zonder
mengverliezen in het verwarmingssysteem ingebracht.
Zo tank je gewoon zon.

SOLVIS-COLLECTOREN

Goed om te weten:
Een collectoroppervlak van 5 m²,
bijvoorbeeld twee SolvisCala, dekt
reeds het zomerse energieverbruik
van een gezin van vier personen!
Dat spaart geld en verlengt de
levensduur van de verwarmingsketel.

Platte collectoren

Vacuümbuiscollectoren

SolvisCala Eco
Opdat iedere woningeigenaar kan profiteren
van de gratis zonne-energie, hebben we
de compact-collectoren SolvisCala Eco
ontwikkeld. Zo krijgt u voor een goede prijs
kwalitatief hoogwaardige collectoren.

SolvisLuna
Biedt uw dak maar weinig ruimte? Dan
hoeft u nog niet af te zien van zonneenergie. Het geraffineerde spiegelsysteem
van de SolvisLuna vacuümbuis-collectoren
stuurt de zonnestralen vanuit verschillende
richtingen in een vacuümbuis. Zo wordt de
energie van de zonnestralen vrijwel zonder
verlies overgedragen. Daarom is het nuttig
vermogen groter dan bij vlakke collectoren.
(Zie hieronder)

SolvisCala
Met onze SolvisCala wint u nog meer energie
uit de zon. Door zijn antireflectieglas met
geoptimaliseerde absorber wordt vrijwel elk
dak een zonnevanger. (Zie links)
SolvisFera
SolvisFera is als groot-oppervlak-collector de
beste keuze voor iedereen die geen spatje
zonne-energie verloren wil laten gaan.
Daarvoor zorgt het anti-reflectieglas en de
dubbele meander. Zet ook een prijswinnaar
op uw dak!
(Zie boven)
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SolvisPV2Heat

SolvisPV2Heat
Warmtewinning uit omzetting van overtollige
stroom van zonnepanelen
Uw elektrische installatie met zonnepanelen
produceert meer stroom dan u nodig hebt?
Als alle stroomafnemers in huis naar behoefte
zijn voorzien, verandert SolvisPV2Heat uw
overtollige stroom gewoon in warmte. De
warmte kan worden opgenomen door onze
verwarmingssystemen SolvisMax en SolvisBen.
De beste route naar optimalisatie van de eigen
behoefte. Daarmee wordt u nog onafhankelijker
van uw energieleverancier!

UITBREIDINGEN

SolvisRemote
De afstandsbediening in de
browser voor uw verwarming
Ontspannen vanaf de bank, op vakantie of
op weg naar huis vanuit de trein: met de
afstandsbediening SolvisRemote bewaakt
u uw verwarmingsinstallatie gemakkelijk
overal waar u juist aan de optimale
temperatuur van uw huis denkt. Dankzij
de afstandsbediening via het web kunt u
de verwarming op elk moment bedienen.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Technische feiten voor specialisten
SolvisBen
SolvisBen: technische gegevens
Nominaal volume

230 l

Werkelijk volume

229 l

Prestatiegegevens
Materiaal reservoir

S235JR, buitenzijde in primer, binnenzijde blank

Aansluiting aanvoer-/retourleiding verwarming

1“ buitendraad, vlakafdichtend

Aansluiting tapwater koud/warm

1“ buitendraad, vlakafdichtend

Max. werkdruk

3 bar

Max. bedrijfstemperatuur

95 °C

Afmetingen
Max. breedte

640 mm

Max. diepte

1 150 mm

Max. hoogte

1 550 mm

Kantelmaat voorraadboiler zonder isolatie

1 400 mm

Minimale afstand aan de voorkant

500 mm

Waarden voor alle groottes
Waarden voor alle groottes

SolvisBen Gas (SBG)

SolvisBen Olie (SBO)

SolvisBen Solo (SBSL)

Nominaal warmtevermogen

naar keuze 1,9 – 10 kW
2,9 – 18 kW, 4,8 – 25 kW,
4,8 – 30 kW

naar keuze 10/17 kW
14/23 kW

–

Transportgewicht met pallet

162 kg

172 kg

144 kg

Max. vulgewicht

391 kg

401 kg

390 kg

Energie-efficiëntieklasse
(EEK)

18 kW, 25 kW en
30 kW A+/A, 10 kW A/A

A/A

C

Thermische Solvis-collectoren
Waarden voor alle groottes

SolvisCala Eco
C-254-E

SolvisCala
C-254-AR

SolvisFera
F-553-I-AR

SolvisLuna
LU-304

Collectorlengte

2 174 mm

2 176 mm

3 793 mm

2 032 mm

Collectorbreedte

1 168 mm

1 176 mm

1 480 mm

1 412 mm

Collectoroppervlak (bruto)

2,53 m²

2,56 m²

5,61 m²

2,87 m²

Absorbertype
Anti-reflectieglas

Aluminium met microtherm®-coating
–

Ja

Ja

Sydney-buizen
–

Glastransmissie

> 91 %

> 96 %

> 96 %

–

Solar-Keymark-certificaat

011-7S2768 F

011-7S567 F

011-7S2482 F

011-7S2628 R

TECHNISCHE GEGEVENS

SolvisMax
SolvisMax: technische gegevens
Nominaal volume

450 l

750 l

950 l

Werkelijk volume

458 l

713 l

902 l

Totale hoogte zonder isolatie

1648

1724

2114

Totale hoogte zonder isolatie met verstelbare
voeten

1 683

1 759

2 149

Totale hoogte met isolatie en verstelbare
voeten

1 800

1 920

2 300

650

790

790

Diameter met isolatie

870

1 020

1 020

Behuizing kantelmaat

1 670

1 760

2 140

Prestatiegegevens

Diameter zonder isolatie

Alle maten in mm.
Voor alle groottes moet voor de benodigde plaats voor het toestel nog 0,45 m voor de afdekkap
die het warmwater- en solarstation afdekt worden meegeteld.

Waarden voor alle groottes
SolvisMax Gas
(SX)

SolvisMax Olie
(SÖ-BW)

SolvisMax Teo
(Teo)*

SolvisMax Vaero
(Vaero)*

Vermogen
naar keuze

1,9 – 10 kW
2,9 – 18 kW
4,8 – 25 kW
4,8 – 30 kW

10 – 17 kW of
14 – 23 kW of
20 – 28 kW

6 kW
10 kW

8 kW
11 kW
15 kW

Energie-efficiëntieklasse zonder
warmtecollectoren

A/A (1,9 – 10 kW)
A+/A (2,9 – 18 kW)
A+/A (4,8 – 25 kW)
A+/A (4,8 – 30 kW)

A/A (10 – 17 kW)
A/A (14 – 23 kW)
A/A (20 – 28 kW)

A+/A (6 kW)
A+/A (10 kW)

A+/A (8 kW)
A++/A (11 kW)
A+/A (15 kW)

Energie-efficiëntieklasse met
warmtecollectoren
(bijv. SolvisCala C-254)

A+/A+++ (1,9 – 10 kW) A+/A+++ (10 – 17 kW)
A+/A+++ (2,9 – 18 kW) A+/A+++ (14 – 23 kW)
A+/A+++ (4,8 – 25 kW) A+/A+++ (20 – 28 kW)
A+/A+++ (4,8 – 30 kW)

A++/A+++ ( 6 kW)
A++/A+++ (10 kW)

A++/A+++ (8 kW)
A++/A+++ (11 kW)
A++/A+++ (15 kW)

* SolvisMax Teo en SolvisMax Vaero worden alleen met een nominaal volume van 750 l of 950 l aangeboden.

Solvis-collectoren
SolvisCala Eco SolvisCala
C-254-E
C-254-AR

SolvisFera
F-553

SolvisFera
F-653

SolvisFera
F-803

SolvisLuna
LU-304

Collectorlengte

2 168 mm

2 176 mm

3 793 mm

4 735 mm

5 677 mm

2 032 mm

Collectorbreedte

1 168 mm

1 176 mm

1 480 mm

1 480 mm

1 480 mm

1 412 mm

Collectoroppervlak (bruto)

2,53 m²

2,56 m²

5,61 m²

7,01 m²

8,40 m²

2,87 m²

Apertuuroppervlak conform 2,40 m²
EN 12975

2,40 m²

5,16 m²

6,45 m²

7,74 m²

2,57 m²

Absorbertype

Aluminium met microtherm®-coating

Sydney-buizen

Anti-reﬂectieglas

–

Ja

Ja

Ja

Ja

–

Glastransmissie

> 91 %

> 96 %

> 96 %

> 96 %

> 96 %

–

CE-teken

–

P

P

P

P

P

Solar-Keymark-certificaat

011-7S2768 F 011-7S567 F

011-7S1750 F/011-7S2482 F

011-7S2628 R
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Solvis is warmte.
Warmte is leven.
Leven is toekomst.
Reeds meer dan 30 jaar worden we gedreven door
de visie om van de natuurlijke elementen zon, lucht,
water en aarde technologieën voor warmte-energie te
ontwikkelen die toekomstproof zijn.
Daarom denken we op de lange
termijn en voor meerdere generaties.
Het heden beslist voor morgen.

Veel van onze producten komen als
winnaars uit tests en zijn meerdere
malen onderscheiden.

Sinds de oprichting van het bedrijf
in 1988 volgen we consequent
onze route en ontwikkelen we
warmtesystemen die milieu en
economie met elkaar verbinden.

Wat verwarmingssytemen van Solvis
zo uniek maakt? Onze werkwijze
is primair die van efficiënte
warmteopslag en onafhankelijkheid
van energiebronnen.

Dat heeft voordelen opgeleverd:
voor mensen, milieu en de
technische vooruitgang.

Producten van Solvis zijn modulair
opgebouwd en groeien mee met
de toekomstige behoeften van onze
klanten.

Solvis is als aanstuurder van
innovatie de technologisch leider
voor warmtesystemen in Europa
geworden.

Solvis geeft vorm aan warmte. Leven.
Toekomst.

Ms. Gabriele Münzer
Managing Director Solvis GmbH

Mr. Markus Kube
Managing Director Solvis GmbH

OVER SOLVIS

Onze motor:
Elke dag het meest efficiënte en
duurzame verwarmingssysteem
ter wereld produceren en als
leverancier van handwerk onze
klanten vreugde te schenken met de
verwarmingssystemen van Solvis.
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Telefoon: +49 531 28904-0
Telefax: +49 531 28904-100
E-mail: info@solvis.de

solvis.de
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