
Zonthermisch
WIST U DAT
• Er twee typen zonnecollectoren zijn. De 

plaatcollectoren en de buiscollectoren. 

• Een zonneboiler vaak pas interessant is 

wanneer veel warmte nodig is als ook de 

veel zon schijnt. Bijvoorbeeld veel warm 

douchewater in de zomer. 

• Plaatcollectoren zowel in-het-dak als op-het-

dak gemonteerd kunnen worden. 

• Het water/glycol mengel in een zonneboiler 

systeem wel meer dan 100’C kan worden. 

WERKING
• Op het dak van een gebouw of boven de 

grond op het terrein worden zonnecollectoren 

geplaatst. 

• De zonnecollector absorbeert warmte van de 

zon en warmt hiermee een mengsel van water/

glycol op dat door buisjes in de collectoren 

stroomt. 

• Het verwarmde water/glycol mengsel wordt 

naar de boiler/buffer gepompt waar de warmte 

afgegeven wordt aan het tapwater in de boiler 

of aan het verwarmingswater in het buffervat. 

• Vanuit de boiler kan het warme water gebruikt 

worden voor bijvoorbeeld de douche. 

• Vanuit het buffervat kan het warme water 

gebuikt worden voor de verwarming van het 

gebouw. 
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ONDERHOUD
• Geen enkel systeem kan duurzaam blijven 

functioneren zonder dat deze onderhouden 

wordt Hieronder worden de onderhoudspunten 

voor kort weergegeven: 

• Maandelijks: controleren of de 

zonnecollectoren nog zuiver zijn, indien nodig 

deze reinigen. 

• Jaarlijks: de gehele installatie laten checken 

door een professioneel bedrijf op de werking. 

• Eens in de 5 jaar: het water glycolmengsel 

opwaarderen tot de voorgeschreven vorstgrens 

(schatting). 

HET RENDEMENT
• Het rendement van een zonneboilerinstallatie 

is afhankelijk van verschillende factoren. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de positie 

van de collector richting de zon en de 

inhoud van de buffer in verhouding tot het 

collectoroppervlakte. 

• De buiscollectoren hebben ongeveer 20% meer 

rendement doordat deze rond zijn en hierdoor 

al eerder de “schuine” zonnestralen kunnen 

absorberen. Op een vlakke plaat collector 

zullen deze “schuine” zonnestralen nog 

weerkaatsen. 

SUBSIDIE
• De overheid verstrekt verschillende soorten 

subsidies, bekijk onze informatiefolder subsidies 

voor meer informatie hierover.

MEER INFORMATIE
• Ontvangt u graag een offerte over dit 

systeem? Stuur dan uw aanvraag naar   

duurzaam@kolsters.eu

• Benieuwd naar wat wij u nog meer kunnen 

bieden? Bezoek dan onze website   

www.kolsters.eu

• Benieuwd naar onze andere informatiefolders? 

Ga dan naar www.kolsters.eu/informatiefolders

• Benieuw naar onze vacatures? Ga dan naar 

www.kolsters.eu/vacatures
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Biomassasystemen
WIST U DAT BIJ EEN HOUTSNIPPERKETEL
• Veel ruimte benodigd is. Dit komt omdat 

de ketel met toebehoren zelf al veel ruimte 

in beslag nemen, maar ook omdat er een 

brandstofbunker gerealiseerd dient te worden.  

• De brandstofvoorziening vaak een grotere 

uitdaging is in ontwerp dan de rest van de 

installatie. 

• Schone en constante brandstoffen van 

essentieel belang zijn voor een goede 

verbranding, zo min mogelijk storingen en een 

lange levensduur van de installatie.  

• Slechte brandstof de grootste oorzaak is van 

storingen. 

• Een houtsnipperketel gevoed kan worden met 

veel verschillende soorten droge brandstof, 

denk hierbij aan pellets, snippers, miscanthus 

(olifanten gras), noten enz. 

• Een houtsnipperketel volledig modulerend 

wordt aangestuurd op basis van optimale 

verbranding. Deze regeling kan het vermogen 

van de ketel tot 30% van zijn totaal vermogen 

terug regelen. 

• Een buffervat onmisbaar is omdat de ketel 

een reinigingscyclus heeft. Tijdens deze 

reinigingscyclus kan de ketel namelijk even 

geen warmte produceren. De warmte 

opgeslagen in het buffervat kan dan onttrokken 

worden zodat er continu warmte geleverd kan 

worden naar het gebouw toe.  

• Houtsnipperketels uitgerust kunnen worden 

met een rookgasrecirculatie systeem die 

slakvorming in de brandkamer voorkomt.  

• Er van schone brandstof maar 2% as over blijft. 

WIST U DAT BIJ EEN PELLETKETEL
• Vrij veel ruimte nodig is. Tip om hier rekening 

mee te houden bij het ontwerp. 

• De pelletketel een prima duurzame oplossing 

is als het verwarmingssysteem in een gebouw 

enkel kan werken op een hoge temperatuur. 

• Er ook pelletketels zijn die gebruik maken van 

condensatietechniek (veel gebruikte techniek in 

gasketels) om zo een extra hoog rendement te 

behalen.

•   
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