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Meest gestelde vragen Solesta zonneboiler             
 

Hoeveel water zit er in de boiler 
 

100 ltr, maar dat is geen tapwater 

Wat is de max. temperatuur in het boilervat 
 

80°C 

Hoeveel water zit er in de spiraal 
 

3,5 liter tapwater 

Hoeveel water gebruikt iemand voor een 
douchebeurt 
 

spaardouche:  8ltr/min 

Hoeveel douchebeurten kan ik er mee doen, 
met een volle boiler op max. temp 
 

4 a 5 douchebeurten 
 

Hoeveel gas heb ik dan per douchebeurt 
bespaard 

0,15m3 aan gas per douchebeurt 

Hoeveel dagen per jaar kan ik de boiler 
volledig op temperatuur krijgen 
 

ongeveer 100 dagen 
 

Moet de collector op zuid staan Nee, tussen oost en west naar het zuiden 
gericht is prima 

Wat is de beste hellingshoek 
 

Net als bij zonnepanelen 35 graden 

En als ik dat lelijk vind Tja…….Ze zijn al in zwart uitgevoerd, zodat ze 
minder opvallen 

Is schaduw erg nadelig Wanneer een klein oppervlak beschaduwd is 
niet, maar wanneer de volledige collector in 
de schaduw ligt wel. 

Kan ik het water  invoeren in de vaatwasser 
 

Ja, dat kan middels een mengventiel 

Kan ik het invoeren in de wasmachine 
 

Ja, dat kan middels een mengventiel 

Moet ik de boiler schoonmaken Nee dat hoeft niet, een maal per jaar 
waterstand controleren is voldoende 

Is er salmonella gevaar Nee er is geen Legionella gevaar omdat dit 
een doorstroom systeem is 

Moet ik het systeem in de winter leeglaten Nee, het loopt automatisch leeg als de 
temperatuur laag is en er kan dus niets 
bevriezen 

Hoe lang is de garantie 
 

10 jaar fabrieksgarantie 

Wat is de levensduur 
 

20-25 jaar 

Wat is de terugverdientijd 
 

Dat is afhankelijk van het douche gedrag 
en ligt tussen 10 en 15 jaar 

Hoeveel gas bespaar ik per jaar Afhankelijk van douche gedrag 150 tot 200 m3 
 

 


