


Het nieuwe Solar Heat Multi Paneel

 Opwekken van warmte 
 Werkt ook als koeling van de panelen en de woning/gebouw
 Opbrengst zonnepaneel neemt met ca. 15% toe
 Werkt het hele jaar door en 24 uur per dag
 Eenvoudig toe te passen achter elk willekeurig zonnepaneel
 Licht in gewicht (ca 12kg)
 Volledig recyclebaar 
 Tichelmann in het gehele pvt systeem



Wat is Tichelmann?



 Geeft mogelijkheid meerdere bronnen aan te 
koppelen

 Plug en Play voor alle type (NIBE) w/w 
warmtepompen

 Ontdooien PVT panelen

 Passief koelen via PVT en funderingsbuffer

 Automatische ontluchting

 Geen tijdrovende opstart procedures

 Plug & Play ver doorgevoerd

Bronmodule en besturing



PVT Systeem All Electric

PVT systeem met funderingsbuffer, passieve koeling

CombiSolar

Voor gasloze woningen met een benodigd 
thermisch vermogen van max. 6kW bij -10 
graden buiten temperatuur.

- NIBE F/S1255-6(8) PC 180 liter boiler en 
int. Passieve module

- NIBE RMU (S)40 kamerthermostaat
- 20 Zonnepanelen
- Bronmodule
- Besturingsunit
- 12 SHM panelen



PVT Systeem Hybride

PVT systeem met funderingsbuffer, passieve koeling en cv onderst.

CombiSolar

Voor oudere woningen met een benodigd 
thermisch vermogen van meer dan 6kW bij -
10 graden buiten temperatuur.

- NIBE F/S1255-6(8) PC 180 liter boiler en 
int. Passieve module

- NIBE RMU (S)40 kamerthermostaat
- 20 Zonnepanelen
- Bronmodule
- Besturingsunit
- 12 SHM panelen
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Principe schema van een modulerende warmtepomp met PC en 180L RVS boiler en 

primaire koude en warmte buffer en met CV ondersteuning 

Use All Energy BV. 

S1=PVT 

Expansievat en 

overdruk en 

automatische 

ontluchting 

S2 

Expansievat en 

overdruk en 

automatische 

ontluchting 

Verwarmen:  S1>S2  V1=A 

  S2>S1 V1=B 

   

PC Koelen: V1=B   

Ontdooien PVT: start knop +V1=B 

Funderingsbuffer 

CV 

KW met 

inlaatcombina

tie.en syphon 

Levering 

externe 

installateur 

 

terugslagklep 

terugslagklep 



Wat is een funderingsbuffer?



Verschil temperatuur bron ingang met of zonder 
funderingsbuffer

Met funderingsbuffer Zonder funderingsbuffer



 Solar Keymark & DIN Certco certificering

 TÜV Rhëinland keuring en meetresultaten

 Gelijkwaardigheidsverklaring voor 4,6,8,12 en 16Kw WW warmtepompen Nibe

 Nieuw octrooi (Europees)

Certificering



Project Enschede – 6kw warmtepomp

 Mooi

 Stil

 Compact

 Zuinig

 Koeling

 Energie 
leverend



PVT Bentelo - 3Kw warmtepomp

 Voorbereiding op cv 
ketel

 3kw warmtepomp

 Ca. 900m3 besparing



Toekomst Use All Energy

 Leverancier voor uw energie systemen

 Samenwerking Combi Solar/ Nibe

 Top innovation award 2021 (PV magazine)

 Samenwerking buitenland

 Automatisering productie



Samenwerking in Combi Solar



Use All Energy

Voor al uw warmte, 
koeling én stroom uit 
één paneel


