Live Data Monitoring
Via de Live Data Monitoring systemen van Surface Power
HONE bieden wij optimale transparantie en laten wij zien
dat wat wij beloven ook gerealiseerd wordt. Dat doen wij
op onze website waar live prestaties worden getoond van
Surface Power HONE in particuliere huizen, openbare
instellingen en bedrijfspanden.
Met deze gratis dienst kunt u overal de actuele prestatie
van uw systeem volgen via uw smartphone, tablet of
computer. U kunt de actuele prestaties van zowel uw

Live Data
Monitor

eigen, als andere systemen via onze website volgen. Het
maakt uw verwarming en/of warm water systeem
inzichtelijk door actuele gegevens van uw systeem te
tonen. Ook stelt het ons als leverancier in staat om op

Simpele online prestatie overzicht

afstand de prestaties van uw systeem te optimaliseren.

Uw huis verwarmen
met daglicht?

SURFACE POWER MAAKT
DAT MOGELIJK.

Conclusie:
Proof, not promises!

• Gemakkelijk te installeren & deskundigheid
verzorgt door installateur

• Voldoet wereldwijd aan alle wettelijke
voorschriften

• Meest effectieve Vrije energie opwekking

• Snelle terugverdientijd van uw investering

• Waardevolle Garanties

• Gratis Centrale verwarming & Heetwater

• Bewezen rendementen gecertificeerd

• Bespaar tot wel 80% op uw energie verbruik

Hoogste
Rendement

Proof, not
Promises

Overal
Toepasbaar

Contact
SPT-Benelux B.V.
Keyserswey 52
2201 CX Noordwijk
T. +31 (0)71 364 10 40
info@surfacepower.nl
www.surfacepower.nl

De nieuwste generatie warmwater- en
verwarmingstechnologie

Besparing tot 80% op uw gasrekening!

Surface Power Hone - De Energierevolutie

Warm
Water
HONE
Collector

Surface Power Technologies Benelux BV introduceert de nieuwste innovatie op het gebied van
verwarming en koeling: de unieke HONE technologie, die alleen gebruik maakt van ‘vrij’
daglicht (niet alleen zonlicht) als energiebron. Deze technologie is eigendom van de
Photonomi-groep. Wereldwijd is de technologie uitsluitend aanwezig in het Surface Power
HONE systeem. De technologie wordt dan ook de belangrijkste duurzame doorbraak genoemd
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sinds de introductie van de warmtepomp en zonneboiler technologie.

HONE stroomschema

Wat is Surface Power HONE?

Hoe is dat mogelijk?

Gratis energie opwekken: met duurzame stroom kan het al

HONE is een daglicht-thermisch energie systeem. Dat wil

jaren. Nu kan het ook bij de opwekking van duurzame warmte.

zeggen dat de energie van daglicht wordt omgezet in warmte.

Met Surface Power HONE heeft de duurzame warmte-industrie

In tegenstelling tot zonnecollectoren gebruikt HONE niet

een grote sprong vooruit gemaakt. U kunt ermee het hele jaar

alleen warmtestraling, maar het veel bredere daglicht

gratis warmte realiseren in uw woning of bedrijfsruimte. Het is

spectrum.

zo efficiënt dat u het systeem binnen 7-10 jaar door
besparingen op uw gasrekening heeft terugverdiend.

Surface power HONE
verovert de wereld.
Surface Power HONE is in Ierland en het Verenigd Koninkrijk
ontwikkeld waar inmiddels duizenden systemen van allerlei

Een aantal technische
verschillen:
1. HONE systemen halen een hoger
energierendement door gebruik te maken van het
brede daglicht spectrum. Het systeem is ontworpen

HONE is in staat het door andere fabrikanten onbereikbare

om zelfs in slechte weersomstandigheden hoge

spectrum van het licht te oogsten. Wat de technologie

prestaties te bereiken. Dit wordt mogelijk gemaakt

bijzonder maakt is dat het zwakke lichtenergie invangt en

door unieke Nano-materialen die op een

opstapelt om warmte te genereren. Het doet dit door middel

microscopisch niveau werken.

van nanotechnologie, waarin microscopisch kleine structuren
worden vervaardigd die kwaliteiten bezitten om zwak licht in te
vangen en om te zetten in warmte.

2. HONE systemen kunnen zelfs in de wintermaanden
hoge watertemperaturen bereiken. Het levert u dus
warmte wanneer u het systeem het meest nodig

omvang zijn geïnstalleerd op diverse woningen,

Daardoor is Surface Power HONE in staat energie te winnen

bedrijfspanden, ziekenhuizen en kantoren. HONE kan in zowel

uit daglicht zelfs als de zon achter de wolken schuilgaat. Ook

nieuwbouw als bestaande bouw of als renovatie worden

in de wintermaanden, wanneer de zon laag staat vangt het

toegepast, wel of niet aansluitend op bestaande

energie in. Dat is wanneer u de warmte het meest nodig heeft.

verwarmingssystemen. Er zijn zelfs concepten uitgebracht

Daarmee is Surface Power HONE de meest krachtige vrije

meer thermische energie dan de nu bekende zon

voor de agrarische sector en wachtkamers op stations, waar

energie technologie ter wereld.

thermische systemen. Zelfs bij lage buiten-

Leidend Duits Zon-Thermisch systeem 3,9 m2

Surface Power Hone 3,7 m2

HONE onderscheidt zich door een gemakkelijke en snelle
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3. HONE systemen genereren gemiddeld vele male
HONE Concept

temperaturen tot 100°C bereiken.
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installatie. Een constructie van hoge kwaliteit zorgt voor een

300

verwachte levensduur van wel 50 jaar. Door zijn korte
jaar van gratis warmte-energie voorzien.

heeft.

temperaturen kan een HONE systeem water

warmte nodig is en duurzaamheid van belang is.
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kWh

terugverdientijd kan een HONE systeem u tot meer dan 40
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