
De beste zonneboilers 
komen van DSS



De straling van de zon is een onuitputtelijke bron van 
schone energie. 
De zon geeft per dag meer energie af, dan de mens-
heid in een jaar nodig heeft. 
Zonne-energie is daarom het antwoord voor een 
milieubewuste toekomst. 

Niet alleen het milieu profiteert  van het feit dat u 
water gaat verwarmen zonder gebruik te maken van 
fossiele brandstoffen, maar ook uw portemonnee!!

Met de  aanschaf van een DSS-zonneboiler bespaart 
u op jaarbasis 60% van het gas dat u normaal ver-
bruikt voor verwarming van uw tapwater! Wist u dat 
een derde van uw gasrekening gaat naar verwarming 
van tapwater? Daar kunt u met een zonneboiler maar 
liefst 60% op besparen!

Een gemiddeld gezin gebruikt per dag ongeveer 100 
tot 150 liter water van 60 graden per dag. 
Het meeste warmwaterverbruik vindt plaats voor 
zonsopgang en na zonsondergang. 
Als u in de ochtend een douche neemt heeft de 
zonneboiler weer de hele dag om het water  op te 
warmen voor de avond. 

Een gemiddelde douche neemt 20 liter water van 60 
graden. U kunt dus met 6 personen een ochtenddou-
che nemen en met 6 personen een avonddouche als 
u kiest voor onze standaard boiler van 120 liter. Heeft 
u een ligbad dan is een 180 liter boiler een aanrader! 
Voor kleine zolders of lage ruimtes hebben wij ook 
een liggende 95 liter boiler. 

De temperatuur in de zonneboiler ligt van maart tot 
en met september tussen de 50 - en de 80 graden. 
Buiten deze periode ligt de temperatuur tussen de 
25- en de 50 graden 

De besparing op de ener-
gierekening na aanschaf 
van een zonneboiler tot 
wel 60% op het gasver-
bruik.

Het weerbericht voor 
het milieu van morgen:
De zon gaat wel onder 
maar, raakt nooit op.



De collector, het hart van De installatie
Wij beschikken over horizontale en verticale col-
lectoren. 
De DSS-collectoren hebben de hoogste opbrengst 
per m² in Europa, en wij geven maar liefst 10 jaar 
garantie op ons product.
De collector is het hart van de installatie waarvan alle 
componenten zorgvuldig door DSS geselecteerd zijn. 
In Duitsland kreeg de collector de goedkeuring van 
het nationale keuringsbureau en in Nederland kwam 
het systeem in aanmerking voor het zonnekeur. 

De boiler
Niet alleen de collector is van topkwaliteit, maar ook 
de RVS-boiler en de zeer geavanceerde regeling zijn 
van absolute topkwaliteit. De zonneboiler heeft een 
levensduur van 20 tot 25 jaar, is onderhoudsvrij, in 
iedere woning toepasbaar en kan snel gemonteerd 
worden. De DSS zonneboiler is moeiteloos te combi-
neren met alle ketelmerken. 

Wij beschikken over horizontale en verticale collec-
toren, over horizontale en verticale boilers, zodat ons 
product geplaatst kan worden in iedere situatie.
Voor platte daken hebben wij ook een oplossing, een 
frame met ballast dat makkelijk te monteren is. 

Hoe werkt de  
DSS-zonneboiler? 
De werking
Uw combiketel verwarmt zowel uw tapwater als uw 
radiatoren. Dit zijn twee gescheiden circuits. 
Zonder zonneboiler komt bij het tappen van warm-
water het koude leidingwater met een temperatuur 
van ongeveer 10 graden in uw ketel en wordt dit 
water door uw ketel verwarmd tot 60 graden. 

Als u een zonneboiler heeft, dan komt het koude 
water in de boiler en niet meer direct in de ketel en 
zodra er 10 graden meer warmte  in de zeer licht-
gevoelige collector gemeten wordt, stuurt de rege-
ling het koude water over de collector en wordt de 
warmte aan het water in de boiler overgedragen. 
Bij het tappen van warmwater komt het warmste 
water bovenuit uw zonneboilervat uw ketel in, op 
het punt waar voorheen het koude leidingwater de 
ketel inging. 
Op deze manier bespaart u gas. Is de temperatuur in 
de zonneboiler lager dan 60 graden, dan verwarmt 
de ketel na. Op deze manier bent u tegen legionella 
beschermd. 

De beste zonneboilers 
komen van DSS, iedere 
component is van topkwa-
liteit!
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StijgenDe gaSprijzen
In 1995 kostte een kuub gas € 0,14 inclusief opslagen.
Sinds 1995 is de netto gasprijs al met 520% geste-
gen.
Met  de internationaal en nationaal slinkende gas- en 
olievoorraden is niet te verwachten dat de gas- en 
olieprijzen in de toekomst zullen dalen, energie zal 
alleen maar duurder worden.

Met een DSS-zonneboiler kunt u bij gemiddeld 
warmwaterverbruik 280 kuub gas op jaarbasis bespa-
ren. Verbruikt u meer, dan bespaart u meer. Door de 
stijging van de gasprijzen neemt uw voordeel alleen 
maar toe!

Zonneboilers van DSS zijn in principe overal toe-
pasbaar en eenvoudig te installeren. Bovendien zijn 
ze moeiteloos te combineren met alle CV-ketels. 
Deze hoge flexibiliteit maakt eenvoudige installatie 
mogelijk.

geen combiketel?
Ook zonder combi-ketel is een zonneboiler goed 
mogelijk. Er zijn tal van mogelijkheden om bij andere 
warmwatervoorzieningen dan een combi-ketel toch 
het voordeel van een zonneboiler te genieten. Zo 
installeren wij vaak bij warmtepompen een zonne-
boiler. Wij geven u graag advies.

DSS werkt zeer flexibel en 
heeft voor iedere situatie 
een oplossing

gelukkig schijnt de  
zon gratis, want onze 
gasvoorraad is over 30 
jaar op!



DSS levert zowel voor de particuliere markt als ook 
voor de projectmatige markt. Hierbij moet u denken 
aan bijvoorbeeld woningbouw, zowel nieuwbouw 
als bestaande bouw, zwembaden, saunacomplexen, 
ziekenhuizen en sportcomplexen. 

We beschikken over een eigen organisatie DSS At 
HOME, ons eigen installatiebedrijf met 13 jaar erva-
ring in dakwerk en montage. Dit garandeert een 
snelle, vakkundige montage van collector en boiler.
Veel woningcorporaties en installatiebedrijven heb-
ben dankbaar gebruik gemaakt van onze kennis en 
ervaring.

leegloopSySteem
Onze leegloopsystemen zijn onderhoudvrij. 
Als uw boiler op de maximale temperatuur staat (80 
graden) of de regeling meet een lagere tempera-
tuur in uw boiler dan in uw collector, dan loopt het 
systeem leeg in een intern leegloopvat in de boiler. 
Dit is tevens de vorstbescherming van uw systeem. 
Een leegloopsysteem is mogelijk bij 90% van de 
woningen.

DrukgevulDe SyStemen
Dit zijn systemen die wel wat onderhoud nodig heb-
ben. 
Bij  woningen waar geen leegloopsysteem past, 
omdat de collector bijvoorbeeld lager komt te liggen 
dan het niveau waarop de ketel en/of boiler staat, 
moet een drukgevuld systeem geplaatst worden. 
Dit systeem is gevuld met een mengsel van water en 
zonneboilervloeistof. Iedere drie jaar moet gecon-
troleerd worden of de waarde van de anti-vries nog 
voldoende is. 

zonne-energie is het 
alternatief

een DSS-zonneboiler 
past probleemloos op 
iedere woning.



SubSiDie
Diverse gemeentes en de overheid verlenen regelmatig 
subsidie op het toepassen van duurzame energie-
producten.
Op onze website vindt u actuele informatie over 
de landelijke subsidie regelingen. Op de website  
www.energiesubsidiewijzer.nl kunt u informatie vin-
den over alle provicionale en gemeentelijke subsidie 
regelingen.

verplicHt label in De beStaanDe bouw,
Sinds 1 januari 2008 moet bij koop, verkoop en 
verhuur van een woning het energieverbruik van de 
woning  inzichtelijk worden gemaakt.  De woning 
ontvangt een label van een EPA adviseur. De labels 
lopen van A (zeer zuinig) tot G (zeer onzuinig)
Door aanschaf van een zonneboiler krijgt uw woning 
een beter label en zal dus in waarde stijgen!!

Vanaf 1997 worden woningen al  een stuk energie 
zuiniger gebouwd dan voor die tijd. In 1997 werd 
voor het eerst bij het verstrekken van een bouwver-
gunning gelet op de Energie Index van een woning. 
Voldeed deze niet aan de gestelde norm, dan werd 
de vergunning niet verstrekt.
Inmiddels is deze index behoorlijk aangescherpt. De 
woningen die nu gebouwd worden  zijn 50% ener-
gie zuiniger dan de woningen die in 1997 gebouwd 
werden. 

Een woning gebouwd in de jaren 1950 tot en met 
1997 toen de gasprijs nog zeer laag was, hebben vaak 
een slecht tot matig label vanwege het hoge energie 
verbruik.
Dit beïnvloed de waarde van de woning. 
Hoe gunstiger het label, hoe lager de energiereke-
ning, en hoe hoger de waarde van de woning.

verhoog de waarde van 
uw woning met een  
zonneboiler!

De overheid  
betaalt mee, met  
hulp van de con -
sument moeten de 
klimaat-doelstellingen 
gehaald worden
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Ons productpalet bestaat uit meerdere zonneboilers. 
Onze standaard boilers zijn geschikt voor gebruik in 
eengezinswoningen.
Onze standaard boilers hebben een inhoud van 95 
liter, 120 liter of 180 liter. Deze boilers zijn te com-
bineren met verticale of horizontale collectoren. Wij 
kunnen RVS-boilers leveren voor alle situaties in alle 
voorkomende maten. Deze zijn echter niet voorzien 
van een intern leegloopvat.

zonneboiler zb 120 tX
De ZB 120 TX bestaat uit een 120 liter staande 
RVS-boiler met een hoogte van 97 cm, met 
ingebouwd leegloopvaat, een modulerende 
pomp, een Delta T regeling en een collector 
van 2,37 m2 netto oppervlak. Het rendement 
bedraagt 4,8 GJ (1375 kWh), wat neerkomt op 
een daling van het gasverbruik van 280 kuub 
bij 110 liter warmwaterverbruik per dag. De 

CO2 uitstoot neemt 450 kilo af. 
Deze zonneboiler is geschikt voor gezinnen van 2- tot 
5 personen.

zonneboiler zb 95 tX
Bij de ontwikkeling van onze 
producten houden we ook 
rekening met afwijkende omstan-
digheden. Zo leveren we een liggende boiler van 95 
liter voor lage of kleine zolders. Deze kan geplaatst 
worden achter een knieschot, neemt weinig ruimte 
in en biedt een rendement van 4,7 GJ. 
De ZB 95 TX bestaat uit een 95 liter liggende RVS-
boiler, met een hoogte van 65 cm, met ingebouwd 
leegloopvat, een modulerende pomp, een Delta T 
regeling en een collector van 2,37 m2 netto opper-
vlak. Het rendement bedraagt 4,7 GJ (1351 kWh), 
wat neerkomt op een daling van het gasverbruik van 
260 kuub bij 110 liter warmwaterverbruik per dag. De 
CO2 uitstoot neemt 440 kilo af.

Deze zonneboiler is geschikt voor gezinnen van 2- tot 
5 personen.

zonneboiler zb 180 tX  
(met eXtra wiSSelaar)
De ZB 180 TX bestaat uit een 180 liter staande  
RVS-boiler, met een hoogte van 1.38 m, met inge-
bouwd leegloopvat en een extra warmtewisselaar, 
een modulerende pomp, een Delta T regeling en een 
collector van 2,37 m2 netto oppervlak. Het rende-
ment bedraagt 4,8 GJ (1375 kWh), wat neerkomt op 
een daling van het gasverbruik van 250 kuub bij 110 
liter warmwaterverbruik per dag. De CO2 uitstoot 
neemt 450 kilo af.
Plaatsing van een tweede collector bij dit systeem, 
zorgt voor een rendementstijging naar 6,1 GJ (1749 
kWh. De extra wisselaar is in te zetten voor een 
vloerverwarmingcircuit en kan ingeval geen 
combiketel aanwezig is zorgen voor een 
warmwater buffer waardoor er op meerdere 
tappunten tegelijk warmwater getapt kan 
worden. 
Deze zonneboiler is geschikt voor 
gezinnen van 2- tot 5 personen.

zonneboiler zb 180 tX 
De ZB 180 TX bestaat uit een 180 liter 
staande  RVS-boiler, met een hoogte van 
1.38 m, met ingebouwd leegloopvat, een modu-
lerende pomp, een Delta T regeling en een col-
lector van 2,37 m2 netto oppervlak. Het rendement 
bedraagt 4,8 GJ (1375 kWh), wat neerkomt op een 
daling van het gasverbruik van 280 kuub bij 110 liter 
warmwaterverbruik per dag. De CO2 uitstoot neemt 
450 kilo af.
Plaatsing van een tweede collector bij dit systeem, 
zorgt voor een rendementstijging naar 6,1 GJ (1749 
kWh). 
Deze zonneboiler wordt ingezet bij gezinnen met 
een fors warmwaterverbruik. 

ons productoverzicht



DSS BV is een Twents bedrijf en onze groothandel in duurzame energieproducten 
bestaat inmiddels 12 jaar. Wij maken het product en ons installatie bedrijf DSS at 
Home of uw eigen installateur verzorgt desgewenst de montage van uw zonneboiler 
en het plaatsen van de collector op uw dak. 

Dutch Solar Systems BV
Klavermaten 10
7472 DD Goor
Telefoon: (053) 482 20 10

E-mail: info@dutchsolarsystems.com 
www.dutchsolarsystems.com
www.zonneboiler.nl

tip!
Wist u dat u het rendement van uw zonneboiler kunt verhogen door het toepassen van een DSS Alfa mix?
Dit aparaat is eenvoudig aan te sluiten op uw wasmachine en/of uw vaatwasmachine.

De Alfa-Mix Hotfill
•	 bespaart	25-75%	per	wasbeurt	op	het	electriciteitsverbruik.
•	 verkort	het	wasprogramma	(geen	opwarmtijd	meer).
•	 vermindert	kalkaanslag	waardoor	uw	machine	(veel)	langer	meegaat.
•	 spaart	het	milieu	en	uw	portemonnee.

Kijk voor meer informatie op onze website www.zonneboiler.nl




