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Brötje SPZ
De oplossing voor verwarming & warmwaterproductie
met zonnecollectoren

Alle winstpunten van de
SPZ multi-energie buffertank
op een rij:
›
›

Royale hoeveelheid aan gratis warmwater
dankzij de zonnekracht, op elk moment van het jaar
Multifunctionele werking: 3 temperatuurzones
en een stevige inox platenwisselaar zorgen
voor de productie van sanitair warm water

›
›
›
›

en ondersteuning van uw verwarming
Slim te combineren met elke solo verwarmingsketel
voor een complete warmte en warmwater oplossing
Gebruiksvriendelijke regeling voor
een zorgeloze werking
Eenvoudige en servicevriendelijke installatie
Snel te combineren met één of meerdere
zonnepanelen voor schuin of plat dak montage

Zonnesystemen

De Brötje SPZ is een multi-energie buffertank: deze boiler zorgt niet alleen voor de
productie van sanitair warm water maar ondersteunt ook de opwarming van uw
centrale verwarming. Deze boiler bestaat in 3 uitvoeringen: 650, 800 of 1000 liter. Hij
werkt met 3 verschillende temperatuurzones. De onderste zone wordt verwarmd
door een zonnecircuit, de middelste zone wordt op temperatuur gehouden als
ondersteuning voor het verwarmingswater en de bovenste zone dient voor de
productie van het sanitair warm water. Het gebruik van een grote inox platenwisselaar
maakt deze SPZ heel rendabel.
De zon als hulp voor uw verwarming en warm water
Een zonnesysteem werkt op basis van een zonnekring,
drukgevuld met warmtegeleidende vloeistof (glycol), die
warmte overbrengt van de zonnecollectoren naar het water in
het multi-energie Brötje SPZ buffervat.
De circulatie in deze kring wordt gestart door een krachtige
pomp. Deze wordt aangestuurd door de regeling die in functie
van de gemeten temperatuur in de zonnecollectoren en in de
boiler worden gemeten.

Ideale toepassing*
Multi-energie buffervat
De Brötje SPZ is een intelligent opslagvat van
primaire energie dat ontworpen is om te zorgen
voor een betere stratificatie en een scheiding van de
verschillende temperatuurzones.

Een zonnesysteem past perfect bij een gezin die ecologisch
en duurzaam door het leven gaat en daarbij toch een gewenst
niveau aan comfort wenst. De grootte van de zonneboiler
bepaald hoeveel mensen voorzien kunnen worden van warm
water. Een professional gidst u graag in de mogelijkheden in

Dankzij 2 plaatlagen worden deze zones gescheiden
zo wordt het mengen van de temperatuur verhindert.
Het bevat eveneens de mogelijkheid voor aansluiting
van een kring hoge temperatuur en een kring lage
temperatuur rechtstreeks op de boiler.

hernieuwbare energie en helpt u graag verder om de grootte
en toepassing van uw multi-energie zonneboiler te bepalen.
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Een module met platenwisselaar (volgens het
doorstroomsysteem) met een vermogen van 35 liter
per minuut zorgt voor extra opwarming voor het
hoogste comfort in sanitair warm water.

Temperatuurzone 1:
Productie voor sanitair
warmwater

Het vat is omgeven door het KFC-vrij harde
polystyreen schuim van 115 mm, dat zorgt voor een
uiterst laag stilstandsverlies.

Temperatuurzone 2:
Verwarmingwater op
temperatuur

Uitgerust voor een mengkring
Het buffervat met stratificatielagen SPZ centraliseert
de zonne-energie met indien nodig een ondersteuning
van een condenserende verwarmingsketel in functie
van de warmte of warmwatervraag.

Temperatuurzone 3:
Verwarming door
zonnecircuit

De warmwaterproductie gebeurt door middel van
een warmwaterstation met platenwisselaar. De
hydraulische module met mengkraan wordt extern
bovenop het buffervat gemonteerd.

Types & technische gegevens
Type zonnesysteem

Eenheid

Brötje SPZ
650/35C

800/35C

1000/35C

Inhoud

liter

650

800

1000

Opgenomen vermogen

kW

29

39

54

Nettogewicht (leeg)

kg

123

140

162

Afmetingen (hoogte)

mm

2231

2231

2231

Afmetingen (diameter)

mm

790

790

790
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