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Dubbel energie besparen met Solar zonwering
Met Solar zonwering bespaart u heel het jaar door op uw
energierekening. Niet alleen doordat deze zonwering zelf de
benodigde stroom opwekt uit zonne-energie, maar ook door
de isolerende werking van zonwering.

Dit scheelt aanzienlijk in de kosten voor koeling (bijvoorbeeld
met airco). In de winter isoleert de zonwering door de
luchtlaag tussen de zonwering en het raam, waardoor de
warmte binnenshuis minder snel naar buiten kan.

Tijdens de zonnige dagen houdt de zonwering de warmte
buiten waardoor de binnenruimte minder snel opwarmt.

Hoe werkt onze Solar
zonwering
Het zonnepaneel op uw zonwering vangt het daglicht op
en vormt dit om in elektrische energie. Zowel direct als
indirect daglicht is voldoende om het systeem te laten
werken.

Deze energie wordt opgeslagen in de batterij
welke voldoende energie kan vasthouden om uw
zonwering te voorzien van stroom. Minimaal 30 dagen
bij screens en zelfs 45 dagen bij rolluiken zonder enige
vorm van daglicht*.

Hiermee is Solar zonwering
even betrouwbaar als een elektrische toepassing.
Uiteraard is de bediening van uw zonwering
ook draadloos en leverbaar met wand- of
afstandsbediening.

30
dagen
minimum
*gebaseerd op 2 op en neer cycli per screen per dag

Voordelen Solar zonwering
Bespaar dubbel op energie,
		geen stroomkosten en isoleert;
Geen extra bedrading nodig,
		ook toepasbaar waar geen stopcontact voorhanden is;
Geen kabel(gootje) in het zicht,
		 geen storende elementen binnenshuis;
Geen doorvoer in de muur nodig,
		geen energielek in de buitenmuur;

Zekerheid tot succes
Aarzelt u of een Somfy solar oplossing werkt
in uw situatie?
De Solar by Somfy app geeft antwoord
in 3 keer klikken!

1. Geef de afmetingen in (H-B)

2. Neem een foto van het buitenzicht

Geen risico’s op beschadiging aan de binnenmuur,
		(bijvoorbeeld aan stucwerk of behang);
Volledig aangedreven door zonne-energie,
		zowel bij direct als indirect daglicht;
Wilt u ook optimaal gebruik maken van de voordelen van Solar
zonwering? Voor meer informatie over de mogelijkheden,
afmetingen en kleuren neemt u contact op met uw dealer.

3. Check het resultaat

De Somfy Solar app verzekert u dat de locatie van uw
Solar oplossing 100% geschikt is.
De Solar app toont hoe de Somfy Solar oplossing zal
presteren in een specifieke omgeving voorafgaand aan de
installatie.

Een diagnose op maat, gebaseerd op 4 criteria:
• Weergegevens van de afgelopen 30 jaar
• Obstakels welke schaduw geven
• Richting van het raam t.o.v. de zon
• Locatie op aarde

Kwaliteit
verzekerd

7

Jaar
garantie

Bij gebruik van de volledige Somfy Solar
oplossing, de motor, het zonnepaneel
en de batterij, geeft Somfy een garantie
van 7 jaar. Gewaarborgde kwaliteit, een
geruststellend idee.
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“Bespaar dubbel op energie met
Solar zonwering”.

Uw Solar zonweringdealer:

