
De PV-onafhankelijke PVT module

Multi Energy Panel 

MultiEnergyPanel voor een totaal-energie-oplossing met 
ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater en elektra
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van SolarTech International B.V.

SolarTech’s Multi Energy Panel maakt van elk willekeurig zonnepaneel een all-round energiepaneel. 
Het is toepasbaar achter elk formaat zonnepaneel en verandert niets aan het vooraanzicht, ongeacht 
of dit portrait of landscape wordt aangebracht. Bovendien: door de warmte onder het zonnepaneel 
weg te halen wordt de stroomopbrengst zelfs verhoogd.  En de extra installatietijd is minimaal,  
want deze valt grotendeels samen met het PV-paneel.

Top kenmerken
•   Thermisch rendement tot 800 kWh per paneel
•   Niet van de naastgelegen zonnepanelen te 

onderscheiden 
•  Geschikt voor platte en schuine daken 
•   Toepasbaar onder elk willekeurig formaat 

zonnepaneel 

•   Toename van de stroomproductie (> 5%) door 
koeling van het PV-oppervlak en wegsmelten 
van sneeuw

•   5 jaar garantie op materialen en installatie;  
25 jaar garantie op de energie-opbrengsten

•   Werkdruk max. 2,5 bar

Het Multi Energy Panel wordt 

op dezelfde manier geplaatst 

als zonnepanelen, er komt 

alleen een extra aansluiting 

voor het watercircuit. Montage 

is mogelijk met alle gangbare 

bevestigingssystemen en elk 

paneel is individueel demontabel.  

Ook reeds geïnstalleerde  

zonnepanelen zijn eenvoudig  

op te waarderen tot PVT-paneel. 
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Principe tekening Multi Energy Panel

Multi Energy Panel MEP 600-L
Solar Elektrisch: 165 Wp/m2

Solar Thermisch: 360 Wp/m2
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Principe tekening Energiestromen

Energie-nul renovatie woningniveau

Alternatief voor 
de waterbuffer is 
een vijver of een 

zwembad


