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Thermische zonnecollectoren:
Grote zonne-opbrengst 
gegarandeerd 

Zonnecollectoren zĳn bepalend voor de kwaliteit en het rendement van een zonnesysteem. Buderus doet hierin dan ook 
geen toegevingen op het vlak van kwaliteit. Met de verschillende collectortypes bieden we voor elk dak of elke gevel 
een passende oplossing aan. De zonnewarmte wordt efficiënt omgezet dankzĳ de hoogwaardige absorber, die voorzien 
is van een speciale coating. 

Buderus biedt u twee collectortypes aan: 
vacuümbuiscollectoren (Logasol SKR) en verluchte vlakke collectoren (Logasol SKN en SKT). 

Deze zonnecollectoren zĳn niet alleen snel te installeren, door hun lichte gewicht ook moeiteloos te transporteren. Bĳkomende 
voordelen zĳn de lange levensduur en de hoogwaardige kwaliteit met 10 jaar garantie op de werking van de collectoren. 

Logasol SKR 10 CPC en SKR 5:

Maximale efficiëntie

Deze vacuümbuiscollector is ideaal voor verwarmingsondersteuning en voor 
daken die niet volledig zuidgericht zĳn. De CPC-technologie (Compound Parabolic 
Concentrator) zorgt voor een maximaal energierendement door de spiegelreflectie 
achteraan op de buis. 

Logasol SKN 4.0:

Uitstekende prĳs-kwaliteitverhouding

Deze vlakke collector met enkele meander is ideaal voor de productie van sanitair 
warm water en eventueel verwarmingsondersteuning. De robuuste collector 
waarborgt een hoog rendement en een lange levensduur.

Logasol SKT 1.0:

Optimale warmteoverdracht 

Deze vlakke collector met dubbele meander is ideaal voor de productie van 
sanitair warm water en verwarmingsondersteuning. Dankzĳ zĳn dubbele meander 
garandeert hĳ een nog betere warmteoverdracht, wat resulteert in een hogere 
opbrengst.

Fotovoltaïsche zonnepanelen:
Wek uw eigen elektriciteit op

Wilt u uw energierekening verder verlagen door middel van hernieuwbare energie? Met de hoogwaardige 
fotovoltaïsche zonnepanelen van Solarwatt kunt u uw eigen elektriciteit opwekken, ideaal in combinatie met een 
warmtepomp.

Meer stroom, hogere betrouwbaarheid en esthetische vormgeving

De nieuwe generatie glas-glas panelen van Solarwatt zĳn niet alleen stĳlvol, ze bieden ook een opbrengst die 
gegarandeerd boven de industrienorm ligt. Bovendien zĳn ze aanzienlĳk beter bestand tegen hoge drukbelastingen 
en milieu-invloeden. Het resultaat: vanaf dag één, een hogere betrouwbaarheid en een aanzienlĳke toename van de 
levensduur.

30 jaar garantie

Door het geavanceerde ontwerp zĳn de zonnepanelen van Solarwatt een elegante toevoeging voor elk huis of gebouw. 
Bovendien bieden zĳ een toonaangevende productgarantie van 30 jaar, alsook 30 jaar lineaire opbrengstgarantie.

Solarwatt 60P en 60P Style: 

beste prĳs-opbrengstverhouding

Universeel inzetbare polykristallĳne zonnepanelen met  
zilverkleurig of zwart aluminium kader. 

Solarwatt 60M Style en 60M High Power: 

pure designklassiekers

Speciaal ontwikkeld voor schuine daken, esthetische ‘full black’ 
monokristallĳne zonnepanelen met de hoogste vermogens.
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Type 60P 60P 60P 60P

Vermogen (Wp) 275 - 280 270 - 275 285 - 290 300 - 305

Frame aluminium zwart zwart zwart

Celtype poly-kristallĳn mono-kristallĳn

Paneelopbouw 2 mm glas-glas

Afmetingen (mm) 1680 x 990 x 40 (L x B x H)
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