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Een nieuw familielid staat voor de deur: 

Aangename warmte en hygiënisch vers water zijn geen overbodige luxe, 
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Warmtepompen zijn niet meer weg te denken van de 
verwarmingsmarkt.

 
In de nieuwbouw zijn warmtepompen de meest gebruikte 
warmtegeneratoren. De warmtepompen halen de energie 
milieuvriendelijk uit de lucht en zetten deze energie om in 
behaaglijke warmte. 

 
Ook bij een modernisering of renovatie kan een 
warmtepompsysteem zinvol worden ingezet om gebouwen 
van warmte te voorzien.

 
De verspreiding van deze systemen op de markt levert een 
belangrijke bijdrage aan de vermindering van CO2-emissies 
en het behalen van de overeengekomen doelstellingen 
voor klimaatbescherming voor 2045. Daarom wordt 
het gebruik ervan met het hoogste bestaande 
subsidiepercentage op het totale systeem beloond. 

SolvisLea, efficiënt en milieuvriendelijk

maar een dagelijkse noodzaak. Zowel in de winter als in de zomer. 
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De prijsbewuste
SolvisLea 8 Eco

Energieverbruik per jaar

Nieuwbouw

Gerenoveerd gebouw

Niet-gerenoveerd gebouw

Vloerverwarming

Radiatoren

Warmwaterbehoefte

monovalent   Hybride  
systeem

tot  
15.000 kWh

tot  
30.000 kWh

Overige besparingsmogelijkheden

Ingewikkeld? Nee! Vind voor elk type woning de juiste oplossing uit het grote        aanbod. Het gaat tenslotte om uw huis! 

Belangrijk:  

Niet alle radiatoren
 zijn 

hetzelfde. Doorslaggevend 

voor het efficiënte gebruik 

van een warmtepomp 

zijn zo laag mogelijke 

aanvoertemperaturen. Uw 

vakhandel op dit gebied 

zorgt graag voor het 

ontwerpen van een per
fect 

warmtepompsysteem voor u!

Welke warmtepomp is de juiste voor ons?     Voor elke type huis het juiste systeem.

Monovalent: puur een warmtepompsysteem    Hybride systeem (bivalent): warmtepompsysteem in combinatie           met gas-condensatieketel    Energieverbruik p.j. omvat het leveren van verwarmingswarmte en warm water.  
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De hoogwaardige
SolvisLea 8,3 Premium

De krachtige
SolvisLea 11 en 14

monovalent   Hybride  
systeem

tot  
20.000 kWh

tot  
35.000 kWh

monovalent   Hybride  
systeem

tot  
30.000 kWh

tot  
45.000 kWh

Ingewikkeld? Nee! Vind voor elk type woning de juiste oplossing uit het grote        aanbod. Het gaat tenslotte om uw huis! 

Welke warmtepomp is de juiste voor ons?     Voor elke type huis het juiste systeem.

Monovalent: puur een warmtepompsysteem    Hybride systeem (bivalent): warmtepompsysteem in combinatie           met gas-condensatieketel    Energieverbruik p.j. omvat het leveren van verwarmingswarmte en warm water.  
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Zonder de manager werkt er helemaal niets:   Onze energiemanagers SolvisMax & SolvisBen

Warmtemanagement op zijn best. Of zoals de vakman zou zeggen: energiem  anagement in perfectie.  

En voilà, hier zijn ze dan, onze Solvis hybride 
verwarmingssystemen: SolvisMax & SolvisBen. Ze 
hebben meerdere onderscheidingen en prijzen 
gekregen voor functionaliteit en ontwerp. Chic 
zijn ze zeker, maar waar heb je ze voor nodig? 
Heel eenvoudig: de warmte die de warmtepomp 
produceert, moet uiteindelijk ergens heen. Hiervoor 
hebben we een buffervoorraadvat nodig waarin 
de warmte dankzij het gepatenteerde gelaagde 
laadsysteem wordt opgeslagen. 

 
Oké, maar daarover beschikken andere 
warmteopslagsystemen ook. Maar het integreren 
van verschillende warmtegeneratoren in één 
verwarmingssysteem en het gebruik daarvan exact 
afgestemd op de efficiëntie te combineren, komt 
heel dicht in de buurt van de choreografie van een 
groot orkest. Hiervoor heeft u een uitstekende 
dirigent nodig, zoals onze systeemaansturing 
SolvisControl-3, zodat de muziek harmonieus klinkt 
zonder valse tonen en u iedere dag opnieuw wordt 
geïnspireerd. 
 
Solvis is al meer dan 30 jaar een pionier op het 
gebied van regeneratieve warmteopwekking 
en een meester in energiemanagement. Als wij 
denken aan een verwarmingssysteem, denken we 
aan één geheel. Ongeacht hoe u vandaag, morgen 
of overmorgen verwarmt: het verwarmingssysteem 
van Solvis biedt u de juiste oplossing en groeit mee 
met uw behoeften. 

Optioneel hybride 
verwarmingssysteem

Gas

Verwarming

Hygiënisch 
warm water

Warmtepomp

Energie-efficiëntieklasse

A+++/A+++*
* WP-oplossing

Ideaal te combineren

Fotovoltaïsch

Open haard

Zonnecollector
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Zonder de manager werkt er helemaal niets:   Onze energiemanagers SolvisMax & SolvisBen

Warmtemanagement op zijn best. Of zoals de vakman zou zeggen: energiem  anagement in perfectie.  
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Warmtebron lucht

Warmtepomp Warmtedistribu�e- en opslagsysteem

Expanderen

Samenpersen

Verdamper

Condensor

 
Via een luchtzijdige warmtewisselaar (verdamper) 
wordt aan de buitenlucht warmte onttrokken. 

 
Een elektrisch aangedreven compressor 
transporteert het koudemiddel onder hoge druk 

naar de warmtewisselaar (condensor). Daar wordt het 
koudemiddel afgekoeld waardoor het verwarmingswater 
wordt opgewarmd. 

 
Hoe lager de verwarmingstemperatuur, hoe hoger het 
rendement van de warmtepomp. 

Emma B.,  
industrieel inkoopster

Hoe werkt een lucht-water-warmtepomp eigenlijk? 

De energiemanagers SolvisMax   of SolvisBen als integrale en 
essentiële onderdelen van het      warmtepompsysteem       

U zult genieten van 
uw hygiënisch vers 

water.  
Want zeg nu zelf, 
wie houdt er van 

baden in oud 
gebruikt water?

Omdat wij in zijn geheel in systemen denken en niet alleen     in losse producten.  
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Warmtebron lucht

Warmtepomp Warmtedistribu�e- en opslagsysteem

Expanderen

Samenpersen

Verdamper

Condensor

Waarom Solvis verwarmingssystemen als warmteopslageenheid? 

  
Daarvoor zijn veel goede redenen te noemen:

- absolute flexibiliteit en mogelijkheid tot uitbreiding van het  
 Solvis verwarmingssysteem door het vervangen of aanvullen  
 van warmtegeneratoren

- extreem lange levensduur

- verswatersysteem: warm water van drinkwaterkwaliteit met  
 het beste comfort dankzij roestvrijstalen platenwarmtewisselaars

- extra uitbouw-/uitbreidingsmogelijkheden zoals  
 thermische zonne-energie en fotovoltaïsche systemen

De energiemanagers SolvisMax   of SolvisBen als integrale en 
essentiële onderdelen van het      warmtepompsysteem       

Omdat wij in zijn geheel in systemen denken en niet alleen     in losse producten.  
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Verwarming

Douche

Warm water van 50 °C

Bufferwater van ca. 60 °C

Bufferwater van ca. 20 °C

Koud water van ca. 10 °C

Roestvrijstalen 
platen-warmtewisselaar

A+++/A+++*
*met thermische zonne-energie

SolvisLea in combinatie met SolvisBen of SolvisMax

SolvisLea en SolvisBen zijn een onverslaanbaar team voor efficiënte en  
toekomstgerichte warmtevoorziening in uw huis: 

- vermogensgeregelde invertertechnologie

- mono- of bivalent te gebruiken

- efficiënt verswatersysteem, XXL-boiler bij de SolvisMax voor grote gezinnen  
 of woongemeenschappen

- modulair uitbreidbaar met zonne-energie voor nog meer onafhankelijkheid van de  
 energieleverancier

- lange levensduur van alle componenten dankzij een optimaal opslagmanagement

Verwarmingsgroep met warmtepomp SolvisLea en voorraadvat SolvisBen met 230 l.  

Alternatief: SolvisMax met een nog grotere warmteopslag met een inhoud van max. 900 l. 

Perfect voor nieuwbouw, maar ook         geschikt voor modernisering:  
SolvisLea als pure oplossing voor een    warmtepomp
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Verwarming

Douche

Warm water van 50 °C

Bufferwater van ca. 60 °C

Bufferwater van ca. 20 °C

Koud water van ca. 10 °C

Roestvrijstalen 
platen-warmtewisselaar

Martin G., B.Eng. 
Technisch projectleider warmtepompen

SolvisLea in combinatie met SolvisBen of SolvisMax

Voor mensen die 
tegenwoordig 

praten over 
klimaatbescherming 

in de privésector, is de 
warmtepomp vaak 

de eerste keuze.  
  

Alleen al het gebruik 
van een SolvisLea 

kan tot 3,5 ton  
CO2-uitstoot per jaar 

besparen! 

Perfect voor nieuwbouw, maar ook         geschikt voor modernisering:  
SolvisLea als pure oplossing voor een    warmtepomp

13PURE WARMTEPOMP-OPLOSSING



Vaak wordt ons verteld 
dat warmtepompen 

niet in oude 
gebouwen kunnen 

worden toegepast!  
Dat laten we ons niet 

zomaar zeggen.  
 

De oplossing is het 
milieuvriendelijke 

hybride 
verwarmingssysteem 
van Solvis. Daarmee 
bent u in ieder geval 

"veilig".

De warmtepompoplossing    met netwerk en dubbele bodem voor alle 
bestaande gebouwen: Het    SolvisLea hybride warmtepompsysteem 

Alexander L.,  
manager klantencentrum Solvis
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Verwarming

Douche

W
ar

m
 w

at
er

 v
an

 5
0 

°C

Bufferwater van 
ca. 60 °C

Koud water van ca. 10 °C

Roestvrijstalen 
platen-
warmtewisselaar

Bufferwater 
van ca. 20 °C

SolvisLea in het hybride warmtepompsysteem met SolvisBen of 

SolvisMax en moderne condensatieketel op gas

In het hybride systeem werkt de warmtepomp in de temperatuurbereiken waarin deze 
bijzonder efficiënt functioneert. Als het buiten kouder is, schakelt het systeem automatisch 
over op de geïntegreerde condensatieketel op gas. Juist in tijden van hoge prijsstijgingen 
voor gas en stroom krijgt u zo een systeem met maximale flexibiliteit en kunt u kosten 
besparen.

Het omschakelpunt wordt het bivalentiepunt genoemd en ligt, afhankelijk van het gebouw, 
tussen een buitentemperatuur van +1 en -4 °C. Uw verwarmingssysteem biedt de volgende 
voordelen:

- vermogensgeregelde invertertechnologie

- efficiënt verswatersysteem

- maximaal boilervolume, XXL bij SolvisMax

- modulair uitbreidbaar met zonne-energie voor nog meer onafhankelijkheid

- lange levensduur van alle componenten dankzij een optimaal opslagmanagement

- geïntegreerde condensatieketel op gas

De warmtepompoplossing    met netwerk en dubbele bodem voor alle 
bestaande gebouwen: Het    SolvisLea hybride warmtepompsysteem 
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Smart Grid
ready

Plug & PlayGeïntegreerd
SolvisPortal

Inverter
Technology inside

Uw meerwaarde is ons doel: Vooruit kijken, out of the box denken, overtuigen   door prestaties en ons milieu beschermen. 

SolvisLea. De aanschaf van een warmte  pompsysteem is namelijk een kwestie 
van vertrouwen.
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Uw meerwaarde is ons doel: Vooruit kijken, out of the box denken, overtuigen   door prestaties en ons milieu beschermen. 

Klimaatvriendelijk

SolvisLea verwarmt energetisch met de gratis en oneindig beschikbare, in de lucht opgeslagen 
zonne-energie. Als uw elektriciteit wordt opgewekt met fotovoltaïsche zonne-energie, bent u 
bijna zelfvoorzienend. 

 
Efficiënt

Uw nieuwe warmtepomp SolvisLea is uitgerust met de nieuwste invertertechnologie en werkt 
tot 20 % efficiënter dan conventionele warmtepompsystemen. De toerengeregelde laadpomp 
en de tussenliggende gasinjectie zorgen voor een verdere verhoging van de efficiëntie. 
Hierdoor kan vooral de koude temperatuur van opslagtanks snel en gemakkelijk op de 
gewenste temperatuur worden opgewarmd.

 
Holistisch verwarmingssysteem

Om alle componenten in een systeem optimaal te laten presteren, moeten ze nauw op elkaar 
worden afgestemd. Op dit gebied is Solvis al jaren een pionier: een holistische benadering 
en verwarmingssystemen die individueel zijn afgestemd op de behoeften, garanderen een 
optimale verwarmingsoplossing. De SolvisControl-3 zorgt hiervoor en kan via het SolvisPortal 
ook mobiel worden bediend. 

 
Een aangename warmwaterverzorging

Solvis staat voor hygiënisch vers water, zo veel en zo warm als u maar wilt.  
Leidingwater wordt vers getapt en naar behoefte verwarmd door een duurzame 
roestvrijstalen platenwarmtewisselaar. Het is direct met veel gemak beschikbaar. 

 
Geoptimaliseerd eigen stroomverbruik 

Warmtepompsystemen van Solvis zijn van nature "Smart Grid Ready". De benodigde  
aandrijfenergie kan uit een fotovoltaïsche installatie of uit het elektriciteitsnet worden 
gehaald. 

 
Geluidsdrukniveau/geluidsbescherming

Met een geluidsdrukniveau in de buitenopstelling van 32 tot max. 35 dB(A) op een afstand 
van vijf meter behoren de warmtepompen van Solvis tot de stilste warmtepompen op de 
markt.  

SolvisLea. De aanschaf van een warmte  pompsysteem is namelijk een kwestie 
van vertrouwen.
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Een intelligente regeling voor een slimme 
verwarmingsoplossing: De SolvisControl-3 

Uw SolvisControl-3 is een intelligente regelaar voor alle energiebronnen in uw huis: 
Samen met de Solvis energiemanager stuurt hij automatisch de meest efficiënte van alle 
energiebronnen aan. 

 
Zonne-energie krijgt altijd voorrang. Dit ontlast uw warmtepomp en eventueel de brander, 
zorgt voor een langere levensduur van alle verwarmingsapparaten en is goed voor uw 
portemonnee.

 
Overige voordelen:

- eenvoudig te bedienen

- optimale afstemming van de verschillende energiebronnen onderling voor een maximale  
 besparing

- geschikt voor uitbreiding

- kan worden bijgewerkt: u profiteert van alle toekomstige doorontwikkelingen

- online benadering mogelijk: volledige bediening op afstand

Met de intelligente systeemregelaar SolvisControl-3 regelt u meer dan alleen de 

temperatuur in huis. Het regelen van de warmte kan namelijk zo eenvoudig zijn!
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U bereikt het SolvisPortal  
via de volgende link:  

https://solvisportal.de  

Probeer ons demoportaal. U zult enthousiast zijn!

Smart Home, welcome home:  
Het SolvisPortal voor iedereen

Schakel eenvoudig uw servicetechnicus voor onderhoud op afstand vrij. Deze herkent 
vroegtijdig of handelen nodig is, voordat er grotere problemen kunnen ontstaan. 
Bovendien kan hij/zij de noodzakelijke instellingen op afstand uitvoeren of met u een 
afspraak maken om langs te komen. 

 
Natuurlijk alleen als u dat wilt en hem/haar daartoe heeft gemachtigd . Uw 
Solvis partner informeert u graag over de verschillende mogelijkheden van diens 
onderhoudscontracten. 

 
Maar uw SolvisPortal biedt u talloze andere toepassings- en analysemogelijkheden voor 
laptop, tablet of mobiele telefoon: 

- afstandsbediening van alle regelingsinstellingen van uw verwarmingssysteem

- registratie van de energiehoeveelheid, bijvoorbeeld opbrengst zonne-energie

- weergave van het gehele verwarmingssysteem in een geïnitialiseerd installatieschema

- overzicht van alle verwarmingscircuits en de betreffende temperatuurverlopen in 
  realtime 

- overzicht van alle parameter- en sensorwaarden als waarden of in verloopdiagrammen

Solvis Service 4.0: Uw verwarmingssysteem laat op tijd weten als 

onderhoud door u of door uw vakman nodig is.
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Verwarmen 4.0: Nonstop power voor 
uw warmtepomp SolvisLea

Elektriciteit als flexibele toekomstige energiebron beheerst de media en stopt ook 
niet bij de verwarming. Het is goed als iemand hier een oplossing kan bieden. Het 
is nog beter als deze oplossing werkt en praktisch is. Want het is niet zo dat wat 
haalbaar is, ook altijd logisch is. 

 
Uw warmtepompverwarmingssysteem wordtbijzonder milieuvriendelijk en 
toekomstbestendig als u uw elektriciteit zelf opwekt met behulp van 
een fotovoltaïsche installatie. Natuurlijk kunnen ook reeds aanwezige 
fotovoltaïsche installaties in het totale systeem worden geïntegreerd. 
Nog milieuvriendelijker bij maximale onafhankelijkheid gaat het 
niet worden. 

 
Overigens: U kunt de kleinste hoeveelheden overtollige stroom via 
het elektrische verwarmingselement of de PV2Heat gebruiken. 
Om op die manier elk kostbaar kilowattuur zonne-energie 
voor uw warmtevoorziening te winnen. 

De experts zeggen dat elektriciteit de energiebron van de toekomst is.  

Wij zeggen dat de toekomst nu begint. 
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Uw voordelen in één oogopslag: 

- elektriciteit kan worden gebruikt als flexibele toekomstige energiebron voor de 
  warmtevoorziening

- u wekt een groot deel van uw verwarmingsenergie zelf op

- de warmtepomp veredelt de fotovoltaïsche elektriciteit

- warmteopslag SolvisBen/SolvisMax + elektriciteitsopslag = maximale onafhankelijkheid

- zelfs kleine elektriciteitsoverschotten kunnen vermogensgestuurd worden gebruikt via  
 het elektrische verwarmingselement en PV2Heat

Smart Grid ready
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Kern van roestvrij staal

De kern is de hoogwaardige roestvrijstalen brander. De verbrandingstechniek is zo geavan-
ceerd dat de ketel ver onder alle emissiegrenswaarden blijft, wat goed is voor het milieu. Het 
ontstekingselement is ook bijzonder: het ontsteekt absoluut geruisloos en is extreem robuust 
en onderhoudsvrij.

. 
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De zon schijnt namelijk voor ons allemaal!

Thermische zonne-energie in combinatie met een 
warmtepomp? Heeft dat wel zin?

Heel duidelijk: JA! Door de beide warmtebronnen, die zowel 
gratis als oneindig beschikbaar zijn, te combineren, verzekert u 
zichzelf van uw geheel eigen plaats onder de zon.  

U bent bijna onafhankelijk van fossiele brandstoffen en hun 
prijsontwikkeling op de markt. Bovendien haalt u alles uit uw 
verwarmingssysteem van de toekomst dat nu al mogelijk is voor 
klimaatbescherming en daarmee voor toekomstige generaties. 

Thermische zonne-energie 
van Solvis
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Riester Haustechnik, Meßkirch (Duitsland)
Referentieproject bij de familie Sohmer

Uitgangssituatie 
Voor de jonge familie Sohmer die uit 4 personen bestaat, moet de eengezinswoning uit 

1990 klimaatvriendelijk en energie-efficiënt worden gerenoveerd. De 22 jaar oude olieketel 
met een geïntegreerde warmwaterboiler van 120 l en de stookolietank moesten worden 

verwijderd en worden vervangen door een toekomstbestendig verwarmingssysteem. 
Bovendien moet een al aanwezige houtkachel met waterinloopcombinatie in het systeem 
worden geïntegreerd. Daarom viel de keuze op de lucht-water-warmtepomp SolvisLea 14 

in combinatie met ons multitalent SolvisMax met een voorraadvat van 757 liter.   

Project
Omdat de vloerverwarming op de begane grond alleen centraal kon worden aangestuurd, is 

overgestapt op Blossom-ic verwarmingskleppen die draadloos kunnen worden aangestuurd. Bij 
de radiatoren op de 1e etage zijn digitale kamerthermostaten gebruikt. De vloerverwarming en de 

radiatoren kunnen nu via een app worden aangestuurd en geregeld. Beide verwarmingsgroepen 
worden met dit systeem hydraulisch geregeld. Omdat de buizen van de vloerverwarming door hun 

leeftijd niet zuurstofdiffusiedicht zijn, is een systeemscheiding met een warmtewisselaar ingebouwd.  

Het project werd in meerdere stappen gerealiseerd: Eerst is de oude stookolietank 
uitgebouwd. Daarna is het nieuwe leidingwerk gelegd en het elektrisch systeem aangebracht. 

De oude olieketel bleef constant in gebruik, totdat de installatie van de warmtepomp 
was afgesloten en de SolvisLea in gebruik kon worden genomen. De familie Sohmer 

kwam op deze manier tijdens de ombouwfase niet zonder warm water te zitten.

Bijzonderheden
Er is al een 8 kWp fotovoltaïsche installatie aanwezig, waarvan de elektriciteitsproductie tot nu 

toe aan het net wordt geleverd. Voortaan heeft de eigen elektriciteitsproductie voor de SolvisLea 
voorrang (“Smart Grid”). Hier laat SolvisMax als energiemanager alle voordelen blijken. De constante 
monitoring van de installatie wordt overgenomen door de firma Riester (online via het SolvisPortal). 

Voordeel voor de klant 
De familie Sohmer wordt veel zelfredzamer, bespaart meer dan de helft aan 

verwarmingskosten en is bovendien heel blij met de maximale subsidie. 
Ook de komende generaties zullen van dit project profiteren. 

Riester Haustechnik
Als familiebedrijf levert de firma Riester al meer dan 30 jaar expertise op het gebied van 

verwarmings-, ventilatie- en sanitaire techniek in het gebied tussen de Bodensee en Schwäbischer 
Alb. Daarbij staan maximale kwaliteit en de modernste techniek voorop in hun aanbod.
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Uitgangssituatie 
De eengezinswoning met zelfstandige wooneenheid van 
de familie Heitling uit  1993 werd tot 2019 via een centrale 
verwarming op kolen voorzien van warmte en warm water. 
Na 26 jaar moet deze verwarming door een voordelig en 
toekomstbestendig verwarmingssysteem worden vervangen.

Project
Tijdens de eerste stap zijn in 2019 de centrale verwarming op 
kolen en het kolenhok gedemonteerd en door een SolvisBen 
(gas) 18 kW met WWS-24, 230 l, 3-18 kW vervangen. In 2020 
is de installatie met het thermische zonnecollectorsysteem 
SolvisCala 254 AR aangevuld. Begin 2022 werd de firma 
Rodermund Haustechnik gevraagd om een warmtepomp 
SolvisLea 8 Eco te installeren om het verwarmingssysteem 
helemaal af te maken. Dit werd half 2022 geïnstalleerd. 

Bijzonderheden
Na de installatie van een fotovoltaïsche installatie 
(9 kWp met 10,4 kWh opslag) begin 2022, lag het voor 
de hand om het systeem nu ook uit te breiden met een 
warmtepomp. Modulariteit op het hoogste niveau! 

Voordeel voor de klant 
De investeringen werden maximaal ondersteund door het 
Duitse BAFA-subsidieprogramma en de familie Heitling bespaart 
nu jaarlijks een groot bedrag op de verwarmingskosten.

Rodermund Haustechnik
Het in Ibbenbüren gevestigde bedrijf Rodermund Haustechnik 
is sinds 2001 werkzaam op het gebied van badkamer-, 
verwarmings- en sanitaire techniek en staat in de omgeving 
bekend om de maximale kwaliteit en modernste  techniek.

Rodermund Haustechnik, Ibbenbüren 
(Duitsland)
Referentieproject familie Heitling
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Uitgangssituatie 
Het echtpaar Bertram heeft eind 2020 besloten om voor de warmtevoorziening in hun 

eengezinswoning (bouwjaar 1986 met een woonoppervlak van 180 m²) over te stappen op duurzame 
energie. Daarom moest de condensatieketel op olie wijken voor een klimaatvriendelijke lucht-

water-warmtepomp. Na het vaststellen van de eisen "betere kwaliteit, hoger vermogen en meer 
onafhankelijkheid" viel de keuze al snel op onze SolvisLea 14 in combinatie met het duurzame 

voorraadvat SolvisBen. Het doel: klimaatvriendelijk en zoveel mogelijk zelfstandig verwarmen.  

Project
Het project werd door Berner Haustechnik professioneel gepland en afgesproken. Helaas kwam de 

overstromingsramp in de Eifel ertussen. Met volledige toestemming van de huiseigenaren (die door 
hun plek op de helling niet getroffen waren), is het vervangen van de verwarming naar het voorjaar 

2022 verschoven. De eerste prioriteit gold het helpen van de slachtoffers van de overstroming. 

Bijzonderheden
Bijzondere vermelding verdient de betrokkenheid van de huiseigenaren om te kiezen voor 
milieuvriendelijke warmte-oplossingen. De eengezinswoning is vanaf het begin uitsluitend 

uitgerust met een vloerverwarming met systeemscheiding. Een novum bij huizen uit de jaren '80. In 
overeenstemming met de klimaatvoorwaarde van min. -12 °C in de winter in de Eifel is de SolvisLea 

voorzien van een geïntegreerde verwarmingspatroon. Voor de zekerheid is er op elk moment nog 
uitbreiding met een PV2Heat mogelijk. Tegelijk met de SolvisLea is in nauw overleg met de plaatselijke 

elektronicavakhandel een 8 kWp fotovoltaïsche installatie en een 6 kW batterijopslag geïnstalleerd. 

De huiseigenaren hebben zich met hart en ziel
voor het project ingezet. De firma Berners was in totaal ruim 2 weken ter plaatse bezig.

Voordeel voor de klant 
De familie Bertram neemt nu groene warmtepompstroom af tegen een speciaal 
tarief. In een volgende stap wordt de eigen fotovoltaïsche stroom gebruikt voor 

de aandrijving van de warmtepomp ("Smart Grid"). Meer zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid van de stijgende energieprijzen is op dit moment niet mogelijk! 

Josef Berners GmbH
Berners Haustechnik uit Schleiden is al meer dan 50 jaar succesvol actief op 

de markt en is sinds 2002 Solvis vakpartner. De nadruk bij hun advisering en 
werkzaamheden ligt met name op het verwarmen met duurzame energie. 

 Berners Haustechnik, Schleiden (Duitsland)
Referentieproject familie Bertram in de Eifel
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Nu�ge warmte (QHZ) Omgevingswarmte (QWQ) Energieverbruik (Pel) 

Energie inhoud

Hogedruk 

Lagedruk 

Druk 

Het "Solvis-effect"

QHZ

QWQ Pel

Van de makers van de verwarming van de toekomst:  
De warmtepompoplossing SolvisLea met het "Solvis-effect".  

Om een warmtepomp optimaal te laten presteren, moet de omgevingstemperatuur zo hoog mogelijk 
en de streeftemperatuur zo laag mogelijk zijn. Helaas kunnen we niet veel veranderen aan het weer, 
maar wel aan de streeftemperatuur! En aan de manier waarop we de streeftemperatuur bereiken.  
 
Aangezien de temperaturen in de SolvisMax en in de SolvisBen gelaagd worden opgebouwd, bevinden 
de hoogste temperaturen zich in de bovenste zone. Deze hoge temperaturen zijn bij uitstek geschikt 
voor de zeer snelle opwarming in het verswatersysteem. 

 
In de onderste opslagzone bevinden zich aanzienlijk lagere temperaturen, die in de warmtepomp 
voor meer warmteafgifte van het koudemiddel aan de condensor zorgen. Dit betekent dat er in de 
verdamper meer warmte kan worden onttrokken aan de buitenlucht. Met andere woorden, meer 
warmtewinst met dezelfde aandrijfenergie betekent minder kosten voor u! 

 
Resultaat: het rendement van de warmtepomp neemt toe. Ingenieurs noemen dit een 
geoptimaliseerde thermodynamische koelcyclus, wij noemen het simpelweg het "Solvis-effect".

Alles wat u altijd al wilde weten over warmte  pompen...en nooit durfde te vragen.
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Hebben wij u zonder meer overtuigd? Dan vinden wij dat geweldig en adviseren wij u de volgende 
stappen op weg naar uw warmtepompoplossing:

1. Maak een afspraak met uw Solvis servicetechnicus naar keuze.

2. Zodra de offerte beschikbaar is, kunt u uw Solvis-servicemonteur opdracht geven om deze uit te  
 voeren.

3. Uw gewenste installatie wordt geïnstalleerd en in gebruik genomen.

4. Met dank aan ons SolvisPortal weet u overal en op elk moment wat de status van uw  
 verwarmingsinstallatie is.

5. Sluit een onderhoudscontract met uw servicetechnicus af. 

De volgende stappen op weg naar uw nieuwe 
warmtepompoplossing met SolvisLea.   

Alles wat u altijd al wilde weten over warmte  pompen...en nooit durfde te vragen.

Geen zorgen, u hoeft zich 
daar niet mee bezig te 

houden!

Uw geautoriseerde 

Solvis partner 
vertelt u alles 

wat u moet weten. 
Vertrouw 

deze, wij doen dat ook.
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Technische gegevens Thermische Solvis-collec-
toren

Technische gegevens SolvisLea Eco en SolvisLea voor mono- en bivalent bedrijf

Technische feiten voor specialisten

SolvisLea warmtepomp: perfect geïnstalleerd.

Omschrijving Eenheid SolvisLea 8 Eco SolvisLea 8,3  
Premium SolvisLea 11 SolvisLea 14 

Modulatiebereik warmtevermogen  
bij A7/W35 (min./max.) kW 2,60/8,50 3,31/11,65 7,85/10,80 7,85/12,85

Vermogenscoëfficiënt1 (COP) bij A7/W35 - 4,76 5,42 5,09 5,09
Elektrische vermogensopname2 bij A7/W35 kW 1,02 0,61 1,54 1,54

Modulatiebereik warmtevermogen 
 bij A2/W35 (min./max.) kW 2,00/8,50 2,35/8,3 8,33/10,71 8,33/13,64

Vermogenscoëfficiënt1 (COP) bij A2/W35 - 3,97 4,3 4,14 4,14

Elektrische vermogensopname2 bij A2/W35 kW 1,44 1,00 2,01 2,01

Modulatiebereik warmtevermogen 
 bij A-7/W35 (min./max.) kW 3,00/7,80 1,91/6,87 6,16/10,14 6,16/12,86

Vermogenscoëfficiënt1 (COP) bij A-7/W35 - 2,92 2,93 3,26 2,93
Elektrische vermogensopname2 bij A-7/W35 kW 2,68 2,36 2,93 4,16
Vermogensopname noodverwarming3 kW 6,2* 6,2 8,8 8,8

Volumestroom lucht  m3/h 2200 2250 4000 4000

Toegestane bedrijfsoverdruk verwarmingscircuit bar 3
Aantal compressoren - 1
Koudemiddel/GWP - R410A/2088 R545C/148 R410A/2088
Vulhoeveelheid koudemiddel/CO2-equivalent kg/t 2,0/4,18 3,0/0,44 5,5/11,48 5,5/11,48

Geluidsvermogensniveau (EN 12102) db(A) 57 48 54 54
Geluidsdrukniveau op 5 m afstand db(A) 35 23 32 32
Seizoensgebonden kamerverwarmings- 
energie-efficiëntie ƞs4

% 176 193 167 187

Bedrijfsgrenzen luchttemperatuur (min./max.) °C -20/40 -25 /40 -20/40
Bedrijfstemp. min. afvoer/max. aanvoer °C 15/60 15/75 15/65 15/65
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm 812 x 1152 x 524 900 x 1270 x 593 1045 x 1490 x 593
Gewicht kg 91 135 175 175

1 Conform EN 14511. 
2 Typisch elektriciteitsverbruik van de warmtepomp in continubedrijf. 
3 Uitsluitend SolvisLea Eco met SolvisBen WP of SolvisMax WP. Met een hybride verwarmingssysteem wordt de noodverwarming door  
  de brander gewaarborgd.  

4 ηs (ETA S) bij gemiddelde klimaatomstandigheden (lage temperatuur). 

Solar Keymark

Omschrijving Eenheid SolvisCala Control 
C-254-C

SolvisCala Eco
C-254-E

SolvisFera
F-553/554

SolvisFera
F-653/654

SolvisLuna 
LU-304

Collectorlengte mm 2176 2.168 3793 4735 2032

Collectorbreedte mm 1176 1.168 1480 1480 1412

Collectoroppervlak (bruto) m² 2,56 2,53 5,61 7,01 2,87

Absorbertype -
Aluminium met 

mirotherm-Control®-
coating

Aluminium met mirotherm®-coating Sydney-buizen

Anti-reflectieglas - Ja – Ja Ja –

Glastransmissie % > 96 > 91 > 96 > 96 –
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Omschrijving Eenheid SolvisMax 457 SolvisMax 757 SolvisMax 957
Nominaal volume l 450 750 950
Werkelijk volume Solo/WP l 475 730 919
Werkelijk volume Hybrid l 458 713 902

Nominaal warmtevermogen 80/60 °C  
(gasbrander(1.) kW

1,9 – 10,0 
3,0 – 17,8 
4,8 – 25,0 
4,8 –30,0

Indeling boiler
Voorraad warmwater (OK-S4) l 96 171 82/212/301***
Buffervolume verwarming (S4-S9) l 22 34 34
Buffervolume zonne-energie (S4-UK) l 352 512 796/663/574***
Prestatiegegevens
Materiaal reservoir - S235JR, buitenzijde in primer, binnenzijde blank
Aansluiting HV/HR/KW+WW** - Leiding Ø 28 mm
Max. bedrijfsdruk bar 3

Max. volumestroom aanvoer/afvoer  
verwarming m³/h 2

Max. bedrijfstemperatuur °C 95
Afmetingen
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte) mm 870 x 1380 x 1800 1020 x 1550 x 1920 1020 x 1550 x 2300
Kantelmaat voorraadboiler zonder isolatie mm 1.670 1.760 2.140
Breedte zonder isolatie mm 650 790 790
Diepte zonder isolatie en regeling mm 1569
Minimumafstand aan de voorkant/zijkant mm 500/300

Omschrijving Eenheid SolvisBen Solo SolvisBen WP SolvisBen Hybrid

Nominaal volume l 230/230
Werkelijk volume l 232 229 229
Leeggewicht/totaalgewicht kg 144/390 144/390 162/390*

Nominaal warmtevermogen 80/60 °C  
(gasbrander1) kW – –

1,9 – 10,0 
3,0 – 17,8 
4,8 – 25,0 
4,8 – 30,0

Indeling boiler
Voorraad warmwater (OK-S4) l 133
Buffervolume verwarming (S4-S9) l 56 48 45
Buffervolume zonne-energie (S4-UK) l 107 99 96

Prestatiegegevens
Materiaal reservoir - S235JR, buitenzijde in primer, binnenzijde blank
Aansluiting HV/HR/KW+WW** - 1” buitendraad, vlakafdichtend, met aansluitleidingenset Ø 28 mm
Aansluiting warmtepomp - – Leiding Ø 28 mm 1” buitendraad, vlakafdichtend
Max. bedrijfsdruk bar 3
Max. bedrijfstemperatuur °C 95

Afmetingen
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte) mm 640 x 1150 x 1550
Kantelmaat voorraadboiler zonder isolatie mm 1400
Breedte zonder isolatie mm 550
Diepte zonder isolatie en regeling mm 920
Minimumafstand aan de voorkant/zijkant mm 500/150
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Gabriele Münzer
Directrice Solvis GmbH

Markus Kube
Directeur Solvis GmbH

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. 

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

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

Solvis komt steeds opnieuw 
met innovaties en is een 
van de toonaangevende 
technologieleveranciers voor 
warmtesystemen in Europa.

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

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

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

Solvis geeft vorm aan warmte. 
Leven. Toekomst.

Solvis is warmte.
Warmte is leven.
Leven is toekomst.
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Onze drijfveer:
elke dag het meest efficiënte

en duurzaamste warmtesysteem
ter wereld produceren en

als vakkundig dienstverlener
onze klanten plezier laten

beleven aan Solvis verwarmingssystemen.
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SOLVIS Nederland BV  
Kerkweg 1 
7361 BD, Beekbergen

Telefoon: 085 401 59 47 
E-mail: info@solvisnederland.nl

solvisnederland.nl

SOLVIS GmbH  
Grotrian-Steinweg-Straße 12 
38112 Braunschweig

Telefoon: +49 (0)531 28904-0 
E-mail: info@solvis.de

solvis.de
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