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EASY ROOF EVOLUTION

Systeem voor integratie in het woongebouw

EASY ROOF-OPLOSSING VOOR VELUX®
Integratie van een dakvenster in uw
energie-installatie

IRFTS,

OPLOSSINGEN
VOOR

HET HELE HUIS

EASY ROOF INDUSTRIAL
Systeem voor integratie in het gebouw
(garage, tuinhuis ...)

EASY ROOF Boost’R
Productie van verwarming

EASY ROOF Therm’O Solar
Productie van huishoudelijk warm water

IRFTS UMBRA SOLAR
Energetische zonwering

IRFTS SHADOW SOLAR home / garden
Energetische schaduwvoorziening

IRFTS SHADOW SOLAR

Dankzij de ingenieuze integratie van modules in de
schaduwvoorziening kunt u groene stroom opwekken
(tot 4000 kWh/jaar). Kies er vervolgens voor om de aldus opgewekte stroom door te verkopen of zelf te verbruiken voor uw elektrische huishoudapparatuur of om uw
elektrische wagen op te laden.

De IRFTS SHADOW SOLAR-schaduwvoorziening,
die tegen een gevel of op
de grond kan worden geplaatst, vindt uw buitenruimte opnieuw uit dankzij
de talrijke configuraties
ervan: Pool house, carport,
tuinsalon of beschut terras.

Garden

PROFITEER HET HELE
JAAR DOOR VAN
DE BUITENLUCHT,

Antracietgrijs
• Afmetingen :

100%
Wit

• Verkrijgbaar in een versie met 2 en 4
bevestigingspoten
• Open of gesloten

2 lignes x 2 colonnes 3 rijen x 3 kolommen 4 rijen x 2 kolommen 4 rijen x 3 kolommen
Vermogen
1.1 kWp*
2.5 kWp*
2.2 kWp*
3.3 kWp*
X
2330 mm
3517 mm
4744 mm
4744 mm
Y
3418 mm
5094 mm
3418 mm
5094 mm
• Z1 : tot2400 mm • Z2 : 275 mm
* Module van 275 kWp

Z2
Z1
X

Y

VERENIGBAARHEID

GEGEVENS

Home

Creëer een extra leef- of opslagruimte, waarbij u uw woning in hoge mate
beschermt tegen de zon voor een maximum aan comfort.
TECHNISCHE

TERWIJL U
GROENE
ENERGIE
OPWEKT

Boost’R

Therm’O

IRFTS UMBRA SOLAR

De helling van 5° garandeert in elk seizoen
de ideale licht- en warmte-inval.

PAS DE LENGTE
VAN DE
ZONWERING
NAAR WENS
AAN

BESCHERM UW
OPENINGEN TEGEN
ZONNESCHIJN,
TERWIJL U UW
EIGEN STROOM
OPWEKT
GEGEVENS

TECHNISCHE

Maak kennis met de zonwering van de nieuwste generatie

Z2

Antracietgrijs

Wit

• Verkrijgbaar met of zonder
afwerkingsbekleding aan de
voorzijde / achterzijde

• Afmetingen : • X : 1020 mm
• Y : 1688 mm
• Z1 : 290 mm
• Z2 : 210 mm

Z1
Y
X

Y

EASY ROOF EVOLUTION

EASY ROOF INDUSTRIAL

TECHNISCHE

Wilt u het systeem liever op uw
Meer dan 40 000 installaties wereldwijd

garage dan op uw huis installeren ?
Geef dan de voorkeur aan de

GEGEVENS
Zwart

EASY ROOF INDUSTRIAL-oplossing

100%

• Verenigbaar met alle daken: gewelfde
dakpannen, platte dakpannen, leistenen
• Verenigbaar met alle modules : fotovoltaïsche,
thermische, aerothermische, hybride modules

GEGEVENS

• Een optimale, stijlvolle integratie van uw
energie-installatie in uw dak

Zwart

Aluminium

VERENIGBAARHEID

Aluminium

TECHNISCHE

HET
BETROUWBAARSTE
INTEGRATIESYSTEEM
VOOR MODULES
VOOR ALLE
ENERGIEËN OP DE
MARKT

Wist u dat ?
Het integratiesysteem is de
hoeksteen van uw dakenergie-installatie. De
perfecte
waterdichtheid van uw dak wordt
gegarandeerd door het integratiesysteem. Het is dus belangrijk
om voor een betrouwbaar en
duurzaam systeem te kiezen dat
bestand is tegen de meest extreme weersomstandigheden.

Boost’R
EASY ROOF
-OPLOSSING
VOOR VELUX®
Therm’O

100%

EASY ROOF
Therm’O Solar

Hoe
werkt het ?
Bespaar
drastisch op
uw verwarmingsfactuur

EASY ROOF Boost’R

DE ZONNEENERGIE
VERWARMT
UW GEZIN ...

3

4
2
1

Het EASY ROOF Boost’R-systeem regelt de
warmtestroom onder uw fotovoltaïsche installatie, om die stroom vrij te geven in uw
woning 1 .

GEBRUIK DE ZON
OM UW WATER
TE VERWARMEN

5

60%

GEGEVENS

EASY ROOF
ÉVOLUTION

TECHNISCHE

Bespaar met EASY ROOF Therm’O Solar
op uw factuur voor warm water.
VERENIGBAARHEID

Thermische module voor huishoudelijk
warm water, de verwarming van
de woning en het zwembad

Een geoctrooieerde aansluitkit, die in het
hart van een EASY ROOF EVOLUTION fotovoltaïsch veld wordt geïntegreerd 2 leidt
de door het fotovoltaïsche veld gecreëerde
warmtestroom naar de specifieke aerothermische module, de Boost’R-module 3 .

1

6

Een
besparing tot

WERKT
ZONDER

Zwart

ELEKTRISCHE
WEERSTAND

Om het energierendement te optimaliseren, treedt een tweede circuit in werking om
het fotovoltaïsche veld indien nodig af te
koelen 4 .
De Boost’R-module absorbeert en versterkt
dan de ontwikkelde calorieën, om het interieur van uw huis overdag te verwarmen.
Die warme lucht wordt op die manier in
de installatie geblazen langs een speciaal
mondstuk 5 , waardoor de ideale comforttemperatuur wordt gehandhaafd tot de
centrale verwarming na het vallen van de
avond wordt ingeschakeld.
Via de draadloze thermostaat in de woning
6 kan de gewenste comforttemperatuur
worden gekozen.

EASY ROOF Boost’R
Efficiëntie bij elk weertype :

11°C

8.4°C

8°C

6.6°C

Boost’RuitlaaƩemperatuur

48.8°C

32.2°C

25.3°C

17.6°C

VERHOOG

uw fotovoltaïsche
rendement

Het Boost’R-effect :
Temperatuur

Wist u dat ?

Buitentemperatuur
Fotovoltaïsch veld

Proefveld, waarden van 12-03-15 om 10.30 u, zonnige dag

De elektronisch gestuurde
ventilatie van de installatie
die aan de terugwinning
van warme lucht onder de
modules is gekoppeld, koelt
het fotovoltaïsche veld af om
het beste energierendement
te garanderen.

+10%
VERENIGBAARHEID

EEN EFFICIËNTE
VERWARMING
IN ALLE
SEIZOENEN

Buitentemperatuur

PROFITEER VAN DE
GRATIS ENERGIE
VAN DE ZON
OM UW WONING
TE VERWARMEN

REDUZIERTE
RECHNUNG

BIS ZU 40%
EINSP ARUNGEN BEI
IHRER HEIZK OSTE NABRECHNUNG

EASY ROOF
ÉVOLUTION

IRFTS
SHADOW
SOLAR

1 - Ontwerp uw EASY ROOF
EVOLUTION-dak naargelang van
het te installeren vermogen, de beschikbare oppervlakte of de obstakels
op uw dak (schoorsteen, antenne,
dakrand).

STEL ZELF UW
MULTI-ENERGIEDAK SAMEN

2 - Schik uw modules, uw VELUX®-

dakvenster naar eigen
goeddunken.

3 - Profiteer van de opgewekte
groene energie.
- Wek stroom op met uw
fotovoltaïsche modules
- Verwarm uw woning
met EASY ROOF Boost’R
- Produceer huishoudelijk
warm water met Therm’O
- Verlicht uw leefruimte met de

EASY ROOF-oplossing voor VELUX®

IRFTS
26, rue du 35ème Régiment d’Aviation
69500 BRON (FRANCE)
Tél. : + 33 (0)4 78 38 83 10
Mail : info@irfts.com
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De missie van ons bedrijf bestaat erin om nieuwe oplossingen te vinden die het mogelijk maken om de zonnetechnologieën (fotovoltaïsche, thermische en aerothermische
oplossingen) algemeen toegankelijk te maken,door nieuwe
fotovoltaïsche systemen uit te vinden en te produceren

www.irfts.com

Uw dichtstbijzijnde contactpersoon

