VE RWA R MEN
Z O N D E R GA S

Totaaloplossing voor
verwarmen van
woningen zonder gas
Gratis energie uit
buitenlucht, daglicht en
zonlicht
Energieneutrale
oplossing
Innovatief Nederlands
bedrijf, met
ontwikkeling en
productie in Nederland

INVESTEREN

één oppervlak wekt een Triple Solar PVT
paneel zowel warmte als elektriciteit op.

TRIPLE SOLAR VERVANGT DE GASKETEL

Dit zorgt niet alleen voor de grootste besparing
van CO2 per m2, maar ook voor échte
onafhankelijkheid van fossiele brandstoﬀen.

IN
G R AT I S E N E R G I E
gratis energie uit de buitenlucht verwarmt het
huis en levert tevens warm tapwater. De
combinatie van de buitenlucht met daglicht èn
direct zonlicht zorgt voor een hoge opbrengst
aan energie. De inzet van het innovatieve Triple
Solar PVT paneel zorgt daarnaast voor de
opwekking van elektriciteit.

Voor seriële woningbouw (nieuwbouw of
grootschalige renovatie) maakt Triple Solar ook
sandwich panelen die direct als dakbedekking
kunnen dienen. Wilt u (als architect, projectontwikkelaar of woningcorporatie) meer

BESPAREN OP GAS
Gas raakt op. De schade als gevolg van
aardbevingen in Groningen wordt steeds
groter. We worden meer afhankelijk van andere
landen. Het verbranden van aardgas leidt tot
de uitstoot van CO2 en daarmee tot klimaatverandering.
Waarom Triple Solar:
• geen gasaansluiting nodig
• maakt dag en nacht, zomer en winter
gebruik van gratis energie
• geluidloos
• onderhoudsvrij
• met Triple Solar PVT paneel zowel warmte
als elektriciteit

DUBBEL GEBRUIK VAN HET DAK
Vaak is dakoppervlak in Nederland niet
voldoende om ‘zelfvoorzienend’ te zijn.
Triple Solar benut het oppervlak dubbel, door
de inzet van het innovatieve PVT paneel. Op

informatie, neem dan contact op met Triple
Solar.

BREED TOEPASBARE OPLOSSING
De triple Solar oplossing is een uitkomst voor
energieneutrale renovatie. Triple Solar kan
overal worden ingezet waar nu met gas wordt
verwarmd: Denk aan bijvoorbeeld woningen,
sportaccommodaties, zwembaden, appartementen en utiliteitsgebouwen. Gasloos verwarmen is niet iets voor de toekomst: het kan
nu!

HOE WERKT HET?
De Triple Solar (PVT) panelen werken in
combinatie met een warmtepomp. Een
warmtepomp maakt gebruik van gratis energie
van het Triple Solar paneel. Die energie wordt
gecombineerd met elektrische energie om
warmte te maken, voor de verwarming en voor
warm douche water.
Het unieke aan de Triple Solar oplossing is dat
gebruik gemaakt wordt van van èn gratis
energie uit de lucht èn gratis energie uit
daglicht èn gratis energie uit direct zonlicht.

warmen met een wat lagere temperatuur.
Daarnaast zijn er speciale Lage Temperatuur
(LT) radiatoren op de markt.

HYBRIDE OPLOSSING

schematische voorstelling van een Triple Solar
installatie. De combinatie van een warmtepomp met
Triple Solar PVT panelen zorgt voor verwarmen en
warm tapwater. In de zomer en in de winter.
Overdag en ’s nachts.

Een warmtepomp in Nederland gebruikt
gemiddeld 4 delen gratis energie en 1 deel
elektrische energie om water te ver-warmen.
Triple Solar PVT panelen wekken op hetzelfde
oppervlak alle benodigde elektriciteit op: echt
energieneutraal dus!

In sommige gevallen is uw dak niet groot
genoeg voor het aantal panelen dat nodig is
om uw huis te verwarmen. Of de isolatiegraad
van uw huis is wat lager, zodat het fijn is om
voor de echt koude dagen de gasketel te
blijven gebruiken. In die gevallen kan de Triple
Solar oplossing naadloos werken in combinatie met de bestaande gasketel. De
warmtepomp verzorgt gedurende 95% van het
jaar de verwarming en het warme tapwater. Op
de echt koude dagen kan de gasketel
bijspringen.

Voor meer informatie over hoe het werkt:
http://www.triplesolar.com/producten/hoewerkt-het/

VOOR WIE?
In principe kan iedereen besparen op gas, of
de gasleiding in zijn geheel verbannen. Een
dak? Handig, ja, maar Triple Solar werkt ook
als gevel. Om de investering binnen redelijke
termijn terug te verdienen verbruikt u nu meer
dan 2.000m3 gas per jaar.

IS MIJN HUIS GESCHIKT?
Is uw huis goed geïsoleerd en heeft u dubbel
glas? Dan is het interessant te investeren in
Triple Solar. Een warmte-pomp verwarmt
namelijk met lagere temperaturen dan een
gasketel. Het is verstandig eerst te investeren
in dubbel glas of isolatie Maar u hoeft echt
geen A-label huis te hebben om van Triple
Solar gebruik te maken. Vloerverwarming is
fijn, maar niet noodzakelijk. De meeste
radiatoren zijn prima geschikt om te ver-

DUUR?
Een Triple Solar installatie is een investering in
de toekomst. U maakt uw huis toekomstvast.
Het energielabel van uw huis gaat omhoog, en
daarmee op termijn de waarde. En u draagt bij
aan een lagere CO2 uitstoot.
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1031 HD Amsterdam
T:
020-435 75 55
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info@triplesolar.eu
W:
www.triplesolar.com
F:
facebook.com/triplesolarenergy

WERKWIJZE TRIPLE SOLAR
U kunt rechtstreeks bij ons een oﬀerte aanvragen. U kunt dat doen via de website. Hier vult u een
aantal gegevens in: uw huidige gasverbruik, de grootte van uw huis en uw dak en de mate van isolatie.
Op basis hiervan maken we een inschatting van de grootte van de warmtepomp en het aantal Triple
Solar (PVT) panelen dat u daarbij nodig heeft. U ontvangt vervolgens een indicatieve oﬀerte. Bent u
geïnteresseerd dan komt er iemand van Triple Solar of een bevriende installateur bij u langs voor een
nauwkeurigere opname. Met die opname kunnen we berekenen hoeveel warmte uw huis nodig heeft
om het ook in de winter behaaglijk te hebben. Dat leidt vervolgens tot een definitieve oﬀerte. Daarin
wordt duidelijk welke besparing u op uw gasverbruik kunt realiseren!

