
Productnieuws

de boerderijboiler AgriHeat versie 2.0
ReHeat werkt al geruime tijd aan een nieuwe versie 
Boerderijboiler. Deze komt toe aan de wens voor een 
nog eenvoudiger bediening en uitlezing

edsi
Wanneer de eindgebruiker op een bestaande boiler- 
installatie energie wil besparen door Heatpipes te 
plaatsen dan geeft de overheid daarvoor geen ISDE 
subsidie. Op zich een vreemde zaak want het doel is 
CO2 reductie. ReHeat heeft hiervoor een oplossing 
ontwikkeld en deze is inmiddels erkent door het RVO. 
Het nieuwe product is de EDSI. Tussen de bestaande 
boiler en de te installeren heatpipes wordt een kleine 
circulatie boiler geplaatst. Met deze oplossing komt 
uw klant in aanmerking voor de ISDE subsidie.

isde subsisies
De overheid heeft nieuwe subsidies vastgesteld o.a. 
op basis van een nieuw rekenprogramma.
Op de website van het RVO staan de bedragen ver-
meld. 

Financial Lease
Sinds kort bestaat er de mogelijkheid om de AgriHeat 
boerderijboiler te leasen. Deze mogelijkheid tot lease 
is dermate interessant dat ook al heeft de gebruiker 
niet het geld voor de investering in een AgriHeat maar 
wel voor een traditionele boiler dat hij zichzelf alsnog 
behoorlijk benadeeld wanneer hij niet een AgriHeat 
gaat leasen:
•  Bedrag van de afbetaling is ongeveer gelijk aan het 

bedrag wat er met de AgriHeat aan energie wordt 
bespaard.

•  Na 6 jaar is de AgriHeat van de klant en daarmee ook 
de volledige besparing op de gasrekening.

•  Verwachte levensduur is 2 tot 3 maal langer dan die 
van de traditionele boiler.

•  Mogelijkheid voor de Energie Investering  Aftrek (EIA).

Zonneboilers
De krachtpatser onder de heatpipes, de CPC, is inmid-
dels beschikbaar. De CPC heatpipes zijn heatpipes 
met een spiegel. Deze spiegel zorgt er voor dat de in-
straling maximaal is.
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Voor u ligt de nieuwsbrief van ReHeat heetwatersystemen. Door de 
groei van het bedrijf en daarmee de ontwikkelingen is er een behoefte 
bij een aantal dealers ontstaan om geregeld te worden bijgepraat 
over de nieuwe ontwikkelingen en technische wetenswaardigheden. 
Ook de vragen die van meerdere installateurs kunnen we behandelen 
in de nieuwsbrief om zo kennis te verspreiden.
Tevens zijn we voornemens om met vaste rubrieken te werken, zoals 
bijvoorbeeld productnieuws en kennisbank Zonneboilersystemen.
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