
joining elements

duurzaam verwarmen én koelen
warmte / koude emissie én absorptie



MEFA-MPP als “registercollector” 
in de bron

MEFA-MPP op het dak van een 
fabriekshal

MEFA-MPP als lokaal warm- 
testralingspaneel

MEFA-MPP als decoratieve 
laagtemperatuur radiator

De basis: Het MEFA–MPP (Multi Power Panel)

Het universeel inzetbare en gepatenteerde MEFA-MPP heeft een zeer gelijkma-
tige doorstroming over het gehele oppervlak en is daarmee de ideale warmte-
wisselaar voor zowel warmteabsorptie als warmteafgifte. Het paneel is niet met 
glas bedekt, maar bestaat volledig uit recyclebare kunststof.

Door de multifunctionaliteit van de MEFA panelen kunnen verschillende com-
binaties worden gecreëerd, zoals zonnecollector, aardsonde en bufferputson-
de enerzijds en verwarmings- danwel koelpanelen anderzijds. Hierdoor worden 
hoge prestaties tegen relatief lage kosten bereikt. 

Middels een programmeerbare besturing zijn de energiebronnen, de warmte-
pomp en het verwarmings- en koelsysteem nauwkeurig op elkaar af te stem-
men. Dit systeem biedt daarmee een hoge mate van comfort en monitoring.

MEFA Energy Systems levert innovatieve verwarmings- en koelsys-
temen (passieve koeling) door gebruik te maken van duurzame ener-
giebronnen. Energiekosten worden hierdoor drastisch gereduceerd 
en het systeem draagt tevens bij aan het realiseren van  CO2- en 
EPC-reductie milieudoelstellingen.
De multifunctionele panelen van MEFA Energy Systems hebben 4 
zeer efficiënte en effectieve basisfuncties:
- warmte- en/of koude-absorptie 
- warmte- en/of koude-emissie



MEFA-MPP als verwarmingspaneel 
in tuinbouwkassen

MEFA-MPP als werkplekverwarming

MEFA-MPP als zonnecollector op dak

MEFA-MPP als zonnecollector 
op plat dak

Mogelijke applicatiegebieden ten behoeve van het MEFA–MPP 
(Multi Power Panel):

¹ absorptie tot max. 1500 W/m² 
² emissie tot 300 W/m² (bij 40°C paneel T)

Als absorptiepanelen¹:

ü Directe warmte uit zonnestraling:
op platdak schuin onder 45°•	
op platdak direct op of onder de •	
dakbedekking
panelen in combinatie met •	
schuine daken
als gevelpanelen•	
panelen op een vrij veld naar de •	
stand van de zon
panelen op overdekte •	
parkeerplaatsen ten behoeve 
van bijvoorbeeld 
zwembadwater 

ü Warmte uit de (omgevings) lucht
toepassingen als bovenvermeld•	
uit lucht- of gasuitlaten•	

ü Warmte uit water of andere 
vloeistof
vanuit de aarde, grondwater, •	
meren en rivieren
afvalwaterwarmte•	
vanuit een (water) put•	

ü MEFA panelen in combinatie met 
PV-modules
warmteabsorptie van zonne- en •	
omgevingsstraling
warmteafgifte van de PV-modules•	

Als emissiepanelen²:

ü Ruimteverwarming en – koeling
als wandverwarming / -koeling, •	
eventueel bekleed met deco- 
panelen voor woning/kantoor
als plafondverwarming / -koeling•	
als vloerverwarming / -koeling•	
als mobiele •	
warmtestralings-panelen in 
industriële ruimten

ü Verwarming van gewassen 
in kassen
als warmteafgiftepanelen ten •	
behoeve van de beplanting

ü Verwarming van stallen
als lokale vloerverwarming in •	
bijvoorbeeld biggenstallen

ü Verwarming van zwembaden
in combinatie met de •	
absorptiepanelen

Als warmtewisselaar

in industriële processen•	
gebruik van warmte uit •	
(chemische) vloeistoffen en 
processen
als douche WTW systeem•	
etc., etc.•	
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Contact in Benelux:
LUXWOLT Industrie Matching
Info@luxwolt.com
Tel. +31 (0)646034199

MEFA GmbH
Schillerstr. 15
D-74635 Kupferzell
Tel. +49-(0)7944-640
Fax +49-(0)7944-6438
info@mefa.de
www.mefa-energy-systems.de

Duurzaam verwarmen en koelen ten behoeve van Nieuwbouw 
en Renovatie

Het MEFA Energy Systems concept staat voor het creëren van een aangenaam 
leef- en werkklimaat door middel van duurzame energiebronnen direct uit de 
omgeving, industriële processen of zelfs uit afvalwater of - lucht.
Alle beschikbare energiebronnen worden direct gebruikt ten behoeve van ver-
warming en koeling, eventueel gecombineerd met een warmtepomp of indien 
nodig aangevuld met een CV, olie-, of houtkachel, zodat een compleet sys- 
teem ontstaat dat zowel ergonomisch, ecologisch als economisch uitgebalan-
ceerd is. 

Individuele focus op uw wensen (maatwerk)

De MEFA Multi Power Panels worden naar wens¹ van de klant vervaardigd.
MEFA ondersteunt ook vanaf de ontwikkeling tot en met de uitvoering van een 
compleet verwarmings- en koelsysteem conform de hoogste kwaliteitsstandaar-
den. Zo wordt de juiste energiemix door de effectieve combinatie van MEFA 
systeemcomponenten gerealiseerd.
¹ maximale afmeting van de panelen 400 x 100 cm.

Laagtemperatuur emissiesysteem tegen lage kosten

Door het uitgekiende ontwerp van de MEFA Multi Power Panels ontstaat er een 
gelijkmatige doorstroming in het paneel waardoor er een plezierig leef- en werk-
klimaat wordt bewerkstelligd. De warmte of koeling wordt, in combinatie met één 
of meerdere warmtepompen, uit duurzame energiebronnen tegen lage kosten 
opgewekt. 

Ecologisch meervoudige energie mix

Een MEFA verwarmings- en koelsysteem absorbeert de omgevings- en pro-
cesenergie op momenten dat deze ook echt nodig is. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van seizoensgebonden warmteopslag. De MEFA MPP maakt gebru-
ik van meervoudige energiebronnen, zoals zonnestraling, energie uit water- 
reservoirs, geothermische energie, proceswarmte, uitlaatwarmte (zelfs na 
warmte terugwinning), regenwater, of latente warmte uit bijvoorbeeld water. 
De uiteindelijke combinatie wordt per project individueel bepaald. Hierdoor 
wordt een ecologisch en economisch optimum bereikt.


