
 

VERDER ZONDER GAS
Triple Solar = Verwarmen + Elektriciteit + Warm Tapwater

                         

INSTALLEER EEN 
WARMTEPOMP MET EEN 
BRON VAN TRIPLE SOLAR

• TNO gecertificeerd

• warmte én elektriciteit

• hoge efficiency

• iSDE subsidie ≥ €2.800

• onderhoudsarm

• lange levensduur

• ruime ervaring, van 
woning t/m zwembad
                           

  



Triple Solar vervangt de gasketel
Triple Solar PVT panelen zijn de bron voor 
een warmtepomp. Deze warmtepomp 
verwarmt het huis en levert tevens warm 
tapwater. De inzet van het innovatieve Triple 
Solar PVT paneel zorgt voor de opwekking 
van elektriciteit én warmte. Het elektriciteits-
gebruik van de warmtepomp wordt ruim-
schoots gecompenseerd door de opbrengst 
uit de PVT panelen en daardoor is het 
systeem energieneutraal.

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. 

Hoge efficiency
De Triple Solar (PVT) panelen werken in 
combinatie met een water/water warmte-
pomp. Net als bij een lucht/water warmte-
pomp maakt een Triple Solar installatie 
gebruik van gratis energie uit de buitenlucht. 
Diezelfde warmte wordt gecombineerd met 
gratis energie uit daglicht én gratis energie uit 
direct zonlicht. De efficiency over een jaar is 
daarmee hoger dan bij een lucht/water 
warmtepomp. 

Prestatieverklaring
Op basis van metingen van TNO heeft 
onafhankelijk bureau ENTRY een prestatie-
verklaring opgesteld. Deze prestatieverklaring
laat voor zowel verwarming als voor warm 
tapwater een hoge seizoensperformance 
(SCOP of SPF) zien. Dit betekent dat de 
warmtepomp mooie resultaten boekt als het 
aankomt op efficiency. Zie voor meer 
informatie de folder: ‘prestatieverklaring’ of 
download de digitale versie via onze website.

Dubbel gebruik van het dak

Op één oppervlak wekt een Triple Solar PVT 
paneel zowel warmte als elektriciteit op. De 
energie-opbrengst per vierkante meter is 
daarmee 4 tot 10 keer groter dan die van een 
gewoon zonnepaneel. Dit geldt uiteraard ook 
voor de CO2-besparing. De combinatie van 
warmte en elektriciteit zorgt daarmee voor 
échte onafhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen.

Voor seriële woningbouw (nieuwbouw of 
grootschalige renovatie) maakt Triple Solar 
ook sandwich panelen die direct als dak-
bedekking kunnen dienen. Wilt u (als 
architect, project-ontwikkelaar of woning-
corporatie) meer 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, appar-
tementen en utiliteitsgebouwen. Gasloos 
verwarmen is niet iets voor de toekomst: het 
kan nu!

Partners
Triple Solar is op zoek naar innovatieve 
installatie bedrijven, die mee willen werken 
aan een toekomst zonder gas. Meer 
informatie? Neem contact met ons op.
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