
Gas besparen met de zon

Innovatief
Duurzaam
Eenvoudig

Comfortabel uw woning verduurzamen

De missie van Fectum
Fectum wilt een bijdrage leveren aan het 
verduurzamen van de planeet. Fectum 
doet dit door een duurzaam en robuust 
watersysteem te ontwikkelen, die slim 
gebruik maakt van de zon.

Doordat Fectum een realistische kijk 
heeft op de energietransitie, heeft het 
bedrijf een tweetrapsraket voor ogen. 
Eerst 80% besparen op gas voor een lage 
investering en vervolgens toewerken naar 
een volledig aardgasvrije woning.



Vacuümbuiszonnecollectoren
Fectum gebruikt vacuümbuiszonnecollectoren. 
Deze collectoren warmen water op door gebruik 
te maken van het licht van de zon. Hierdoor 
behalen ze in de winter ook een hoog 
rendement. 

De vacuümbuis zorgt ervoor dat het warme 
water volledig geïsoleerd zit, vergelijkbaar met 
een thermoskan. Op deze manier kan de 
warmte optimaal gebruikt worden.

Vacuümbuis 
zonnecollector

Buffervat

Buffervat
Het water uit de collectoren wordt naar het 
buffervat gepompt en vormt hierdoor een 
warmtebron. In het buffervat zitten twee 
spiralen, één voor tapwater en één voor de 
ruimteverwarming.

Het buffervat heeft een capaciteit van 200 liter, 
is 100 cm hoog en 60 cm breed. Er is een 
liggende variant. Een compacte oplossing die 
past op iedere zolder.



Fectum Source
De Fectum Source is het kloppend hart van 
dit systeem. Deze regelunit stuurt alle 
componenten aan om een zo hoog mogelijk 
rendement te behalen.

Deze unit wordt geplaatst bij het buffervat. 
De afmeting van deze unit is slechts 16 x 18 x 
13 cm.

De Fectum source kan ook het rendement 
zichtbaar maken voor de eindgebruiker. 
Middels een app is te zien hoe warm de 
collector is, hoe warm het buffervat is en 
hoeveel gas u heeft bespaard!

Het buffervat dient als voorverwarmer voor de CV 
ketel. Dit buffervat is maximaal 85 graden en 
verwarmd zowel uw tapwater als het water voor de 
ruimteverwarming. 

Doordat dit water is voorverwarmd hoeft de CV ketel 
vaak geen warmte meer toe te voegen, waardoor u 
gas bespaard. 

Op het moment dat het buffervat niet warm genoeg 
is, zal de CV ketel altijd het water tot de gewenste 
temperatuur na verwarmen. Zo zult u nooit in de kou 
zitten!

Comfort staat centraal!


