
MEFA geo

De naam zegt het al. Wij 
brengen ons bronsysteem in 
de bodem aan, echter ondiep. 
Plaatsing gebeurt eenvoudig 
en snel. Ideaal in gebieden 
waar niet mag worden  
geboord. Het graven van een 
geul maakt het inbrengen van 
een onze 1,20m brede en 7m 
lange bronpanelen simpel en 
eenvoudig. Voor gebieden 
met dieptebeperkingen kunt 
u gebruik maken van onze 
spiraalvormige panelen welke 
verticaal aangebracht worden.

MEFA geo solar

Niet alleen de zon brengt 
energie in onze solar pane-
len. De buitenlucht, hoe 
vochtiger hoe beter, bevat 
zoveel energie, dat deze 
gebruikt kan worden als bron 
voor de warmtepomp. Alleen 
bij lage temperaturen onder 
0 zal meer ondersteuning 
van de bodembron worden 
gevraagd en vice versa. 
Zodoende ontstaat door de 
geo-solar combinatie tevens 
een regeneratie van de 
bodem, waardoor de COP-
waarde met 0,5 tot 1,5 wordt 
verhoogd.

MEFA solar ice

Bij de omzetting van 
 water naar ijs wordt zeer 
veel warmte onttrokken, 
 omgekeerd moet veel 
 warmte worden toegevoerd 
om ijs weer in water om te 
zetten. MEFA solar ice is op 
dit  principe gebaseerd. 
Wij bieden modules met elk 
van 6 tot maximaal 30kW 
aan bronvermogen. Solar ice 
is mogelijk dmv een tank in 
de bodem naast het gebouw 
of indien mogelijk een met 
water gevulde kelder. MEFA 
levert hiervoor pasklare op-
lossingen. 

MEFA water

Open water, een rivier, een 
kanaal of een meer bieden 
ideale mogelijkheden om 
energie uit te onttrekken.  
Een MEFA warmtewisselaar 
als bron voor uw warmte-
pomp is in vele soorten en 
maten naar klantenwens te 
produceren.
U heeft alleen de MEFA 
warmtewisselaar als 
bron nodig om uw 
 warmtepompsysteem 
efficienttelatendraaien
met gegarandeerd hoge 
 COP-waarden.

MEFA recovery

Of het nu om rioolwater, 
overtollig koelwater of warme 
afvoerlucht gaat, MEFA heeft 
een ideale  warmtewisselaar 
om energie te winnen uit 
verschillende mediums.
De panelen kunnen op zeer 
uiteenlopende manieren in 
registers worden geplaatst 
zodat de beschikbare ruimte 
optimaal wordt benut.
Wij hebben zowel 
 standaardoplossingen als 
producten geheel op uw 
specificatiegemaakt.

MEFA energy systems - horizontale bronsystemen



MEFA energy systems - warmtepanelen

MEFA heat

MEFA warmtepanelen zijn gebaseerd op laag temperatuur verwarming, waarbij 
de warmte voor ca. 90% door straling wordt gegenereerd. Hierdoor ontstaat 
een aangename warmte, die voor diverse toepassingen kan worden  gebruikt. 
Hierbij kan men denken aan zowel decoratieve panelen, geschikt voor inbouw 
in woonhuizen of kantoren, als zeer functionele warmtepanelen, die in  
fabrieken, magazijnen en agrarische sectoren (zowel voor veeteelt als land- en  
tuinbouw) worden toegepast.  Door de bijzondere binnenstructuur en de 
turbulente stroming hebben de panelen een zeer hoge warmtecapaciteit. Ook 
koeling is mogelijk.


