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Subsidies:

Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE)
Met deze subsidie kan uw klant een behoorlijke 
tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van 
zonnecollectoren. Voor bepaalde zon-thermische 
installaties geldt soms een tegemoetkoming van 
bijna de helft van de installatie. 

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)
Als uw klant in een boekjaar investeert in 
bedrijfsmiddelen, kan hij/zij in aanmerking  
komen voor de KIA

De bedrijfsmiddelen waarin geïnvesteerd 
wordt, moeten dan wel in aanmerking komen 
voor investeringsaftrek. Het bedrag van de 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af  
van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Ga voor de meest actuele informatie over 
regelingen en subsidies naar: www.rvo.nl

Dealer worden? 
Neem contact met ons op  
voor de voorwaarden.

AgriHeat FlexHeat

ZonneboilerS
Het gebruik van zon-thermische installaties op de 
woningmarkt wordt steeds populairder in Nederland. 
Zonnewarmte is niet alleen interessant voor grote sanitaire 
installaties, maar ook voor de particulier. ReHeat levert 
complete zonneboilerpakketten, gebaseerd op aantal 
bewoners van een woning. In deze pakketten zitten heat pipe 
collectoren van ReSolar. Deze bestaan uit 24 of 30 naast elkaar 
geplaatste, glazen buizen van borosilicaat glas. Tussen de 
dubbele glazen wand van de buizen zit een vacuüm, zodat de 
warmte extreem goed wordt vastgehouden in de buis (denk 
aan een thermosfles). Op de binnenwand is een speciale 
absorbercoating aangebracht die bij zowel fel zonlicht als 
bij diffuus licht (bewolking) UV-straling omzet in warmte. 
De koperen kop van de heat pipe wordt in de collector 
geschoven, alwaar de warmte afgegeven wordt aan de 
langsstromende solarvloeistof. De vloeistof stroomt door naar 
een spiraal in een boiler en geeft daar de warmte af aan het 
water. Heat pipe collectoren zijn erg efficiënt, zelfs bij vorst! 
De zonneboilersets van ReHeat zijn de compleetste 
in de markt. De set bevat niet alleen een boiler met 
collectoren, maar ook een slim pompstation, regeling, 
vloeistof, leidingwerk, koppelingen/appendages en 
dakmontagemateriaal.

Ondersteuning
ReHeat Heetwatersystemen is fabrikant/groothandel en 
levert hoogwaardige, duurzame heetwatersystemen met als 
doel om de installateur te ontzorgen. Bij eventuele storin-
gen aan de installaties zorgen, terwijl u ter plekke bent, de 
servicemonteurs van ReHeat voor hulp op afstand, 7 dagen 
in de week en 24 uur per dag.

Heeft u te maken met een storing? 
Bel dan: +31 (0)655230806

FlexHeat HeetwaterSySteem
Met een FlexHeat heetwatersysteem van ReHeat wordt er slim 
ingespeeld op piekverbruiken. Hiermee bespaart de gebruiker 
enorm op energiekosten. Door in de uitstekend geïsoleerde 
boilers zonnewarmte te bufferen, kan er met een gering 
gasverbruik op  bepaalde tijden een grote hoeveelheid warm 
sanitair water geleverd worden. Door de circulatieleiding 
te integreren in de boiler controleert de microprocessor de 
gehele installatie op thermische desinfectie (legionella). Deze 
microprocessor legt dit in het geheugen vast. Ook de FlexHeat 
is te combineren met zon-thermische collectoren, waardoor 
het water eerst wordt opgewarmd door de zon en indien 
nodig, aangevuld door de Flexheat. 

Volledig elektriScH
Net als de AgriHeat is ook de FlexHeat volledig elektrisch 
leverbaar. Het geiser-gedeelte wordt hierbij vervangen 
door een hoogwaardig Cronifer RVS element. In combinatie 
met een heat pipe zonnecollector en zonnepanelen, krijgt 
u een energieneutraal heewatersysteem dat volledig 
zelfvoorzienend werkt. 

minimum. Pas bij de hoofdreiniging van de melkinstallatie 
wordt het water door de AgriHeat op 85°C gebracht. 

agriHeat elektroboiler
Naast de originele AgriHeat Boerderijboiler® is er ook de 
AgriHeat Elektroboiler, een zelfde vertrouwde boiler, maar 
dan volledig elektrisch. Daar de opwarmtijd bij een elektrische 
boiler iets gecompliceerder is, is het zaak hier tijdig op 
in te springen. Speciaal voor ReHeat is een hoogwaardig 
Cronifer RVS element ontwikkeld. Dit verwarmingselement 
kenmerkt zich door zijn compactheid en een 95°C thermo-
staat (HT-variant), speciaal voor de melkveehouderij. Met de 
toevoeging van de Element Timer en de 60-Uur timer wordt 
heetwater gegarandeerd op het moment dat het nodig is. 
Als uw planning en bedrijfsvoering in de pas lopen, loopt uw 
heetwatersysteem probleemloos mee. 

combineren iS extra beSparen
Een belangrijk voordeel van de AgriHeat Boerderijboiler® is 
namelijk dat deze probleemloos gecombineerd kan worden 
met zonnecollectoren of een WTW-installatie op de melkkoe-
ling. Door toevoeging van een CV-kit kan ook een ruimte of 
vloer verwarmd worden. Voor de systemen met zonnecollec-
toren werkt ReHeat samen met ReSolar. Gecombineerd betek-
ent dit een hoog rendement systeem met een lange levensduur.

agriHeat boerderijboiler
De originele AgriHeat Boerderijboiler® is door ReHeat bedacht 
en ontwikkeld en laat de beste resultaten zien in de markt. 
Met de AgriHeat Boerderijboiler® bespaart men fors op de 
energiekosten om er geen water van 85°C op voorraad wordt 
gehouden. De Boerderijboiler® houdt water van 55-60°C op 
voorraad en beperkt daarmee het stilstandverlies tot het 
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Subsidies:

Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE)
Met deze subsidie kan uw klant een behoorlijke 
tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van 
zonnecollectoren. Voor bepaalde zon-thermische 
installaties geldt soms een tegemoetkoming van 
bijna de helft van de installatie. 

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)
Als uw klant in een boekjaar investeert in 
bedrijfsmiddelen, kan hij/zij in aanmerking  
komen voor de KIA

De bedrijfsmiddelen waarin geïnvesteerd 
wordt, moeten dan wel in aanmerking komen 
voor investeringsaftrek. Het bedrag van de 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af  
van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Ga voor de meest actuele informatie over 
regelingen en subsidies naar: www.rvo.nl

Dealer worden? 
Neem contact met ons op  
voor de voorwaarden.

AgriHeat FlexHeat

ZonneboilerS
Het gebruik van zon-thermische installaties op de 
woningmarkt wordt steeds populairder in Nederland. 
Zonnewarmte is niet alleen interessant voor grote sanitaire 
installaties, maar ook voor de particulier. ReHeat levert 
complete zonneboilerpakketten, gebaseerd op aantal 
bewoners van een woning. In deze pakketten zitten heat pipe 
collectoren van ReSolar. Deze bestaan uit 24 of 30 naast elkaar 
geplaatste, glazen buizen van borosilicaat glas. Tussen de 
dubbele glazen wand van de buizen zit een vacuüm, zodat de 
warmte extreem goed wordt vastgehouden in de buis (denk 
aan een thermosfles). Op de binnenwand is een speciale 
absorbercoating aangebracht die bij zowel fel zonlicht als 
bij diffuus licht (bewolking) UV-straling omzet in warmte. 
De koperen kop van de heat pipe wordt in de collector 
geschoven, alwaar de warmte afgegeven wordt aan de 
langsstromende solarvloeistof. De vloeistof stroomt door naar 
een spiraal in een boiler en geeft daar de warmte af aan het 
water. Heat pipe collectoren zijn erg efficiënt, zelfs bij vorst! 
De zonneboilersets van ReHeat zijn de compleetste 
in de markt. De set bevat niet alleen een boiler met 
collectoren, maar ook een slim pompstation, regeling, 
vloeistof, leidingwerk, koppelingen/appendages en 
dakmontagemateriaal.

Ondersteuning
ReHeat Heetwatersystemen is fabrikant/groothandel en 
levert hoogwaardige, duurzame heetwatersystemen met als 
doel om de installateur te ontzorgen. Bij eventuele storin-
gen aan de installaties zorgen, terwijl u ter plekke bent, de 
servicemonteurs van ReHeat voor hulp op afstand, 7 dagen 
in de week en 24 uur per dag.

Heeft u te maken met een storing? 
Bel dan: +31 (0)655230806

FlexHeat HeetwaterSySteem
Met een FlexHeat heetwatersysteem van ReHeat wordt er slim 
ingespeeld op piekverbruiken. Hiermee bespaart de gebruiker 
enorm op energiekosten. Door in de uitstekend geïsoleerde 
boilers zonnewarmte te bufferen, kan er met een gering 
gasverbruik op  bepaalde tijden een grote hoeveelheid warm 
sanitair water geleverd worden. Door de circulatieleiding 
te integreren in de boiler controleert de microprocessor de 
gehele installatie op thermische desinfectie (legionella). Deze 
microprocessor legt dit in het geheugen vast. Ook de FlexHeat 
is te combineren met zon-thermische collectoren, waardoor 
het water eerst wordt opgewarmd door de zon en indien 
nodig, aangevuld door de Flexheat. 

Volledig elektriScH
Net als de AgriHeat is ook de FlexHeat volledig elektrisch 
leverbaar. Het geiser-gedeelte wordt hierbij vervangen 
door een hoogwaardig Cronifer RVS element. In combinatie 
met een heat pipe zonnecollector en zonnepanelen, krijgt 
u een energieneutraal heewatersysteem dat volledig 
zelfvoorzienend werkt. 

minimum. Pas bij de hoofdreiniging van de melkinstallatie 
wordt het water door de AgriHeat op 85°C gebracht. 

agriHeat elektroboiler
Naast de originele AgriHeat Boerderijboiler® is er ook de 
AgriHeat Elektroboiler, een zelfde vertrouwde boiler, maar 
dan volledig elektrisch. Daar de opwarmtijd bij een elektrische 
boiler iets gecompliceerder is, is het zaak hier tijdig op 
in te springen. Speciaal voor ReHeat is een hoogwaardig 
Cronifer RVS element ontwikkeld. Dit verwarmingselement 
kenmerkt zich door zijn compactheid en een 95°C thermo-
staat (HT-variant), speciaal voor de melkveehouderij. Met de 
toevoeging van de Element Timer en de 60-Uur timer wordt 
heetwater gegarandeerd op het moment dat het nodig is. 
Als uw planning en bedrijfsvoering in de pas lopen, loopt uw 
heetwatersysteem probleemloos mee. 

combineren iS extra beSparen
Een belangrijk voordeel van de AgriHeat Boerderijboiler® is 
namelijk dat deze probleemloos gecombineerd kan worden 
met zonnecollectoren of een WTW-installatie op de melkkoe-
ling. Door toevoeging van een CV-kit kan ook een ruimte of 
vloer verwarmd worden. Voor de systemen met zonnecollec-
toren werkt ReHeat samen met ReSolar. Gecombineerd betek-
ent dit een hoog rendement systeem met een lange levensduur.

agriHeat boerderijboiler
De originele AgriHeat Boerderijboiler® is door ReHeat bedacht 
en ontwikkeld en laat de beste resultaten zien in de markt. 
Met de AgriHeat Boerderijboiler® bespaart men fors op de 
energiekosten om er geen water van 85°C op voorraad wordt 
gehouden. De Boerderijboiler® houdt water van 55-60°C op 
voorraad en beperkt daarmee het stilstandverlies tot het 
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Subsidies:

Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE)
Met deze subsidie kan uw klant een behoorlijke 
tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van 
zonnecollectoren. Voor bepaalde zon-thermische 
installaties geldt soms een tegemoetkoming van 
bijna de helft van de installatie. 

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)
Als uw klant in een boekjaar investeert in 
bedrijfsmiddelen, kan hij/zij in aanmerking  
komen voor de KIA

De bedrijfsmiddelen waarin geïnvesteerd 
wordt, moeten dan wel in aanmerking komen 
voor investeringsaftrek. Het bedrag van de 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af  
van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Ga voor de meest actuele informatie over 
regelingen en subsidies naar: www.rvo.nl

Dealer worden? 
Neem contact met ons op  
voor de voorwaarden.

AgriHeat FlexHeat

ZonneboilerS
Het gebruik van zon-thermische installaties op de 
woningmarkt wordt steeds populairder in Nederland. 
Zonnewarmte is niet alleen interessant voor grote sanitaire 
installaties, maar ook voor de particulier. ReHeat levert 
complete zonneboilerpakketten, gebaseerd op aantal 
bewoners van een woning. In deze pakketten zitten heat pipe 
collectoren van ReSolar. Deze bestaan uit 24 of 30 naast elkaar 
geplaatste, glazen buizen van borosilicaat glas. Tussen de 
dubbele glazen wand van de buizen zit een vacuüm, zodat de 
warmte extreem goed wordt vastgehouden in de buis (denk 
aan een thermosfles). Op de binnenwand is een speciale 
absorbercoating aangebracht die bij zowel fel zonlicht als 
bij diffuus licht (bewolking) UV-straling omzet in warmte. 
De koperen kop van de heat pipe wordt in de collector 
geschoven, alwaar de warmte afgegeven wordt aan de 
langsstromende solarvloeistof. De vloeistof stroomt door naar 
een spiraal in een boiler en geeft daar de warmte af aan het 
water. Heat pipe collectoren zijn erg efficiënt, zelfs bij vorst! 
De zonneboilersets van ReHeat zijn de compleetste 
in de markt. De set bevat niet alleen een boiler met 
collectoren, maar ook een slim pompstation, regeling, 
vloeistof, leidingwerk, koppelingen/appendages en 
dakmontagemateriaal.

Ondersteuning
ReHeat Heetwatersystemen is fabrikant/groothandel en 
levert hoogwaardige, duurzame heetwatersystemen met als 
doel om de installateur te ontzorgen. Bij eventuele storin-
gen aan de installaties zorgen, terwijl u ter plekke bent, de 
servicemonteurs van ReHeat voor hulp op afstand, 7 dagen 
in de week en 24 uur per dag.

Heeft u te maken met een storing? 
Bel dan: +31 (0)655230806

FlexHeat HeetwaterSySteem
Met een FlexHeat heetwatersysteem van ReHeat wordt er slim 
ingespeeld op piekverbruiken. Hiermee bespaart de gebruiker 
enorm op energiekosten. Door in de uitstekend geïsoleerde 
boilers zonnewarmte te bufferen, kan er met een gering 
gasverbruik op  bepaalde tijden een grote hoeveelheid warm 
sanitair water geleverd worden. Door de circulatieleiding 
te integreren in de boiler controleert de microprocessor de 
gehele installatie op thermische desinfectie (legionella). Deze 
microprocessor legt dit in het geheugen vast. Ook de FlexHeat 
is te combineren met zon-thermische collectoren, waardoor 
het water eerst wordt opgewarmd door de zon en indien 
nodig, aangevuld door de Flexheat. 

Volledig elektriScH
Net als de AgriHeat is ook de FlexHeat volledig elektrisch 
leverbaar. Het geiser-gedeelte wordt hierbij vervangen 
door een hoogwaardig Cronifer RVS element. In combinatie 
met een heat pipe zonnecollector en zonnepanelen, krijgt 
u een energieneutraal heewatersysteem dat volledig 
zelfvoorzienend werkt. 

minimum. Pas bij de hoofdreiniging van de melkinstallatie 
wordt het water door de AgriHeat op 85°C gebracht. 

agriHeat elektroboiler
Naast de originele AgriHeat Boerderijboiler® is er ook de 
AgriHeat Elektroboiler, een zelfde vertrouwde boiler, maar 
dan volledig elektrisch. Daar de opwarmtijd bij een elektrische 
boiler iets gecompliceerder is, is het zaak hier tijdig op 
in te springen. Speciaal voor ReHeat is een hoogwaardig 
Cronifer RVS element ontwikkeld. Dit verwarmingselement 
kenmerkt zich door zijn compactheid en een 95°C thermo-
staat (HT-variant), speciaal voor de melkveehouderij. Met de 
toevoeging van de Element Timer en de 60-Uur timer wordt 
heetwater gegarandeerd op het moment dat het nodig is. 
Als uw planning en bedrijfsvoering in de pas lopen, loopt uw 
heetwatersysteem probleemloos mee. 

combineren iS extra beSparen
Een belangrijk voordeel van de AgriHeat Boerderijboiler® is 
namelijk dat deze probleemloos gecombineerd kan worden 
met zonnecollectoren of een WTW-installatie op de melkkoe-
ling. Door toevoeging van een CV-kit kan ook een ruimte of 
vloer verwarmd worden. Voor de systemen met zonnecollec-
toren werkt ReHeat samen met ReSolar. Gecombineerd betek-
ent dit een hoog rendement systeem met een lange levensduur.

agriHeat boerderijboiler
De originele AgriHeat Boerderijboiler® is door ReHeat bedacht 
en ontwikkeld en laat de beste resultaten zien in de markt. 
Met de AgriHeat Boerderijboiler® bespaart men fors op de 
energiekosten om er geen water van 85°C op voorraad wordt 
gehouden. De Boerderijboiler® houdt water van 55-60°C op 
voorraad en beperkt daarmee het stilstandverlies tot het 
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FlexHeat  
elektroboiler duovat edSi boiler Solarpakketten Zonneboilersets prefab

Zonnecollectoren

Kenmerken
•  HR-geiser©27KW optioneel geschikt voor propaan
•  Eén voorraadvat met 85°C
•  Tot 60°C condenserend op half vermogen
•  Laatste gedeelte vol vermogen naar 85°C
•  Compleet bedrijfsgereed en voorgemonteerd op 

RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van geëmailleerd staal 

of RVS

Voordelen
•  De kracht van de eenvoud
•  Voordelig in aanschaf
•  Subsidie mogelijk

Technische gegevens
•  150-300 liter 
•  Geen wisselaars
•  Taphoeveelheid 85°C: 25L/m
•  RVS frame
•  2-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler  staal
•  > 920x620x1410 (L x B x H)
•  < 960x660x1570 (L x B x H)

Kenmerken
•  HR-geiser©27KW optioneel geschikt voor propaan

Voordelen
•  Tot 60°C condenserend op half vermogen
•  Eenvoudig 85°C maken op propaan of aardgas
•  Aan te sluiten achter bestaande WTW-vaten

Technische gegevens
•  27 kW
•  Tapsnelheid 20L/min
•  20 x 55 x 82 (L x B x H)

Kenmerken
•  HR-geiser© 27KW optioneel geschikt voor propaan
•  Compleet bedrijfsgereed en voorgemonteerd op 

RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

of staal 

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  Terugmengen bij voorspoelen van de reiniging 

overbodig
•  In combinatie met zonnecollectoren extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat, dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  CV aansluiten mogelijk

Technische gegevens
•  200,750 liter 2 wisselaars
•  300, 400, 500 1 of 2 wisselaars
•  Taphoeveelheid 60°C: 26L/m
•  Taphoeveelheid 85°C: 22L/m
•  RVS frame
•  2-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler RVS of staal
•  > 885x620x1637 (L x B x H)
•  < 1280x1000x2025 (L x B x H)

Kenmerken
•  HR-geiser© 27KW optioneel geschikt voor propaan
•  Twee temperatuurzones
•  Opslag onderzijde boiler voor Warmte Terug 

Winning of HeatPipe Zonnecollector
•  Compleet bedrijfsgereed en voorgemonteerd op 

RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

of staal 

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  Terug mengen bij voorspoelen van de reiniging 

overbodig
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Benutting warmte uit melkkoeltank (WTW) 

mogelijk
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  CV aansluiten mogelijk

Technische gegevens
•  750,1000 liter 2 wisselaars
•  300, 400, 500 1 of 2 wisselaars
•  Taphoeveelheid 60°C: 26L/m
•  Taphoeveelheid 85°C: 22L/m
•  RVS frame
•  2-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler RVS of staal
•  > 965x620x1955 (L x B x H)
•  < 1280x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Twee x HR-geiser© 27KW
•  Compleet bedrijfsgereed en voorgemonteerd op 

RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

of staal 

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  Eén voorraadvat
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  CV aansluiten mogelijk

Technische gegevens
•  750,1000 liter 2 wisselaars
•  Taphoeveelheid 60°C: 44L/m
•  Taphoeveelheid 85°C: 44L/m
•  RVS frame
•  2-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler RVS of staal
•  > 1280x1000x2025 (L x B x H)
•  < 1280x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Elektrische boiler, dus volledig gasloos
•  Eén ElectroHeat HT95°C element
•  Compleet bedrijfsgereed 
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

zonder wisselaar

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  Toepassing Solar in het onderste gedeelte

Technische gegevens
•  200 liter geen wisselaar
•  Materiaal boiler RVS
•  >920x620x1770 (L x B x H)
•  <1350x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Elektrische boiler, dus volledig gasloos
•  ElectroHeat HT95°C element 4,5-6,0kW
•  Compleet bedrijfsgereed 
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  Terugmengen bij voorspoelen van de reiniging 

overbodig
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  WTW aansluitmogelijkheid
•  Toepassing solar in het onderste gedeelte

Technische gegevens
•  750,1000 liter 2 wisselaars
•  300, 400, 500 1 wisselaar
•  Materiaal boiler RVS
•  > 920x620x1770 (L x B x H)
•  < 1350x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Elektrische boiler
•  Eén ElectroHeat element 4.5-6,0kW
•  Compleet bedrijfsgereed 
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS met 

één wisselaar

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  Toepassing Solar in het onderste gedeelte

Technische gegevens
•  750,1000 liter 2 wisselaars
•  300, 400, 500 1 wisselaar
•  Taphoeveelheid 60°C: 25L/m
•  Materiaal boiler staal of RVS
•  > 920x620x1770 (L x B x H)
•  < 1350x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Bestaand systeem voorzien van ISDE-subsidie 

d.m.v. boiler 50L en 1 tot 4 rekken vacuümbuizen
•  Complete set incl. dakbevestiging
•  Aan te sluiten op reeds geplaatste boiler
•  Toe  te passen bij melkveehouders, zwembaden, 

douchesystemen, campings

Voordelen
•  Bestaand systeem hoeft niet vervangen te worden
•  Forse besparing op de energierekening
•  Gas wordt alleen gebruikt wanneer er 

onvoldoende warm water aanwezig is 
•  ISDE-subsidie beschikbaar

Technische gegevens
•  50 liter boiler geëmailleerd
•  Regeling
•  Proceswaterpomp
•  Thermische menger
•  Vorstbeveiligingsset

Kenmerken
•  Compleetste set op de markt
•  Vacuüm zorgt voor een zeer laag warmteverlies
•  Warmte wordt geleid via een speciale vloeistof.
•  Dakbevestiging inbegrepen, keuze uit platdak, 

pannendak, sandwichpaneel- of golfplatendak
•  Hoek verstelbaar
•  Let op! Zonder boilervat

Voordelen
•  Buizen reageren op uv-straling, directe instraling 

van zonlicht dus niet nodig
•  Uitzonderlijk efficiënte  warmtecollectoren
•  Set samenstellen zoals u zelf wilt
•  CPC aanzienlijk meer opbrengst per m2

•  Geen bewegende delen
•  Beschadigde buis kan gemakkelijk vervangen 

worden.
•  Uit voorraad leverbaar

Kenmerken
•  Compleetste zonneboilerset in de markt
•  2-6 personen
•  Horizontale of verticale boiler
•  Complete set
•  Dakbevestiging (platdak, pannendak, 

sandwichpaneel- of golfplatendak)
•  Solarpompstation
•  Regeling, expansievat, solarvloeistof (-30°C)
•  Flexibele RVS leidingset
•  Thermische menger 60°C

Voordelen
•  Voordelig en duurzaam warm water
•  Zeer hoogwaardige en installatievriendelijke 

componenten
•  Ook bij lage buitentemperaturen en vorst
•  ISDE-subsidie, zakelijk en particulier
•  Ook geschikt voor ondersteunen van het 

bestaande CV systeem 
•  Voorzien van keymark-certificering en TÜV 

goedkeur
•  Aansluiting mogelijk (maatwerk):
•  Hout CV systeem
•  Warmtepompsysteem
•  Palletkachel CV systeem
•  Zwembad

Technische gegevens
•  150-500 liter
•  Stalen of RVS boiler met optioneel opstelframe

Kenmerken
•  Transporteren per 6 collectoren op speciale bok
•  Voorzien van hijsogen
•  Rondom ingepakt, dus geen lichtinstraling
•  Interessant vanaf vier collectoren
•  Collectoren hijsbaar met speciale evenaar

Voordelen
•  Enorme urenbesparing op montage
•  Geen losse glasbuizen meer op het dak
•  Minder kans op schade en persoonlijk letsel
•  Alle typen collectoren mogelijk

Technische gegevens
•  Afmeting transportbok  

1500 x 2820 x 2300 (L x B x H)

85˚C

1

AgriHeat
Elektroboilers

60˚C

AgriHeat
High Flow

HR Geiser HR Geiser

60˚C

85˚C
44 L / min

60˚C

AgriHeat
Basis

HR Geiser 60˚C
85˚C

60˚C

AgriHeat
Basis

HR Geiser 60˚C
85˚C

85˚C

AgriHeat
Eco

HR Geiser

85˚C

Geiser

HR Geiser

ReHeat

60
uur

60
uur

85˚C
60˚C

1

2

AgriHeat
Elektroboilers

60
uur

60
uur

85˚C
60˚C

1

2

FlexHeat
Elektroboilers

60˚C

FlexHeat
Duo

HR Geiser

EDSI

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit
WTW Kit
Propaanset assemblage
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller
Verlengpoot RVS frame
Opstel frame ✔
Kit melkrobot 
Solar pakket ✔
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW ✔

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit ✔
WTW Kit
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller ✔
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame
Kit melkrobot 
Solar pakket ✔
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit
WTW Kit ✔
Propaanset assemblage
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame ✔
Kit melkrobot 
Solar pakket ✔
Platenwisselaar ✔
ElectroHeat HT95° 2-9kW ✔
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit
WTW Kit
Propaanset assemblage
PV Laadset assemblage
Recontroller
Verlengpoot RVS frame
Opstel frame ✔
Kit melkrobot 
Solar pakket ✔
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit ✔
WTW Kit ✔
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller ✔
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame
Kit melkrobot ✔
Solar pakket ✔
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit ✔
WTW Kit ✔
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller ✔
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame
Kit melkrobot ✔
Solar pakket ✔
Platenwisselaar ✔
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit ✔
WTW Kit
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller ✔
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame
Kit melkrobot ✔
Solar pakket ✔
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer
CV Kit
WTW Kit
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage
Recontroller
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame
Kit melkrobot 
Solar pakket
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer
CV Kit
WTW Kit
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage
Recontroller
Verlengpoot RVS frame
Opstel frame
Kit melkrobot 
Solar pakket
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

Kenmerken
•  Speciaal ontworpen voor het verhitten van sanitair 

water en reinigingswater in de industriële omgeving
•  HR-geiser© 27KW 
•  Compleet bedrijfsgereed en gemonteerd op RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS of staal
•  Slim ReHeat heetwater-injectiesysteem 
•  Toe te passen bij zwembaden, vakantiewoningen, 

hotels, sportgelegenheden, sanitaire units, etc. 

Voordelen
•  Variabele capaciteit
• Combineren met thermische zonnecollectoren
•  Geringe stilstandverliezen
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat
•  Controle op desinfectie
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  Aankoppelen van verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  CV aansluiten mogelijk
•  WTW aansluitmogelijkheid
•  Verwarming van radiator of vloerverwarming om 

een ruimte vorstvrij te houden
•  Optioneel laadelement voor zonnestroom

Technische gegevens
•  200-1000 liter 2 wisselaars
•  Twee temperatuurzones
•  Taphoeveelheid 60°C: 26L/m, 85°C: 22L/m
•  RVS frame
•  3-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler rvs of staal
•  > 920x620x1770 (L x B x H)
•  < 1290x1000x2453 (L x B x H)
•  NEN 1600 normering
•  ISSO publicaties 55.1 en 55.2

AgriHeat AgriHeat AgriHeat AgriHeat AgriHeat
Elektroboiler

AgriHeat
Elektroboiler

FlexHeat

opties voor de
agri- of FlexHeat elektroboiler

reSolar HeatpipeS 
Met heatpipes van ReSolar wordt het water in 
de Electroboiler verwarmd door middel van de 
zon. Wat de zon doet hoeft uw ElectroHeat niet 
meer te doen. De subsidies voor zon-thermie 
zijn zo ruim dat de kosten voor solar soms bijna 
geheel gedekt worden. 

60 uur timer
Deze slimme timer zorgt ervoor dat eens in de 
drie dagen de boiler voldoende temperatuur 
heeft voor de reiniging van de melktank na de 
lediging. 

dagklok Voor electroHeat element
Deze timer laat de zon haar werk doen en 
schakelt de ElectroHeat uit op het moment 
dat het mogelijk is. Uiteraard bent u ervan 
verzekerd dat de ElectroHeat op het juiste 
moment inschakelt. 

rVS opStelFrame
Met het handige driepoot-frame houdt u uw 
Elektroboiler vrij van de grond, voorkomt 
u vuilaanslag en blijft de vloer onder de 
boiler schoon. Daarnaast is op een oneffen 
ondergrond de boiler waterpas te stellen. 

warmteterugwinning
Melk koelen, water verwarmen. Gebruik de 
warmte uit de melk om uw water te verwarmen 
door middel van WTW. 

water optimiZer
Dit zoutloze anti-kalksysteem zorgt  
ervoor dat calcium, magnesium en bicarbonaat 
kristalliseren. Deze kristallen hechten zich niet, 
waardoor kalkaanslag geschiedenis is. 

tweede electroHeat element (eHe)
In combinatie met de 60-uur timer is het 
mogelijk om een tweede ElectroHeat toe te 
passen. Dit zorgt voor extra capaciteit en kan de 
zon overrulen op het moment dat het nodig is. 

kwh meter
Deze meter geeft inzicht in het verbruik van 
de Elektroboiler: het stroomverbruik wordt 
weergegeven en bijgehouden.

60
uur

element
timer

FlexHeat ReFab

uitvoering: 24 buizen
Totale afmeting 2020 x 1830 mm
Gewicht 84 kg
Rendement 2034 kWh p/j

uitvoering: 30 buizen
Totale afmeting 2020 x 2280 mm
Gewicht 103 kg
Rendement 2543 kWh p/j

uitvoering: 24 buizen + Spiegels
Totale afmeting 2020 x 2700 mm
Gewicht 92 kg
Rendement 3281 kWh p/j

uitvoering: 24 buizen
Totale afmeting 2020 x 1830 mm
Gewicht 84 kg
Rendement 2034 kWh p/j

uitvoering: 30 buizen
Totale afmeting 2020 x 2280 mm
Gewicht 103 kg
Rendement 2543 kWh p/j

uitvoering: 24 buizen + Spiegels
Totale afmeting 2020 x 2700 mm
Gewicht 92 kg
Rendement 3281 kWh p/j

uitvoering: 24 buizen
Totale afmeting 2020 x 1830 mm
Gewicht 84 kg
Rendement 2034 kWh p/j

uitvoering: 30 buizen
Totale afmeting 2020 x 2280 mm
Gewicht 103 kg
Rendement 2543 kWh p/j

uitvoering: 24 buizen + Spiegels
Totale afmeting 2020 x 2700 mm
Gewicht 92 kg
Rendement 3281 kWh p/j
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Zonnecollectoren

Kenmerken
•  HR-geiser©27KW optioneel geschikt voor propaan
•  Eén voorraadvat met 85°C
•  Tot 60°C condenserend op half vermogen
•  Laatste gedeelte vol vermogen naar 85°C
•  Compleet bedrijfsgereed en voorgemonteerd op 

RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van geëmailleerd staal 

of RVS

Voordelen
•  De kracht van de eenvoud
•  Voordelig in aanschaf
•  Subsidie mogelijk

Technische gegevens
•  150-300 liter 
•  Geen wisselaars
•  Taphoeveelheid 85°C: 25L/m
•  RVS frame
•  2-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler  staal
•  > 920x620x1410 (L x B x H)
•  < 960x660x1570 (L x B x H)

Kenmerken
•  HR-geiser©27KW optioneel geschikt voor propaan

Voordelen
•  Tot 60°C condenserend op half vermogen
•  Eenvoudig 85°C maken op propaan of aardgas
•  Aan te sluiten achter bestaande WTW-vaten

Technische gegevens
•  27 kW
•  Tapsnelheid 20L/min
•  20 x 55 x 82 (L x B x H)

Kenmerken
•  HR-geiser© 27KW optioneel geschikt voor propaan
•  Compleet bedrijfsgereed en voorgemonteerd op 

RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

of staal 

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  Terugmengen bij voorspoelen van de reiniging 

overbodig
•  In combinatie met zonnecollectoren extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat, dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  CV aansluiten mogelijk

Technische gegevens
•  200,750 liter 2 wisselaars
•  300, 400, 500 1 of 2 wisselaars
•  Taphoeveelheid 60°C: 26L/m
•  Taphoeveelheid 85°C: 22L/m
•  RVS frame
•  2-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler RVS of staal
•  > 885x620x1637 (L x B x H)
•  < 1280x1000x2025 (L x B x H)

Kenmerken
•  HR-geiser© 27KW optioneel geschikt voor propaan
•  Twee temperatuurzones
•  Opslag onderzijde boiler voor Warmte Terug 

Winning of HeatPipe Zonnecollector
•  Compleet bedrijfsgereed en voorgemonteerd op 

RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

of staal 

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  Terug mengen bij voorspoelen van de reiniging 

overbodig
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Benutting warmte uit melkkoeltank (WTW) 

mogelijk
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  CV aansluiten mogelijk

Technische gegevens
•  750,1000 liter 2 wisselaars
•  300, 400, 500 1 of 2 wisselaars
•  Taphoeveelheid 60°C: 26L/m
•  Taphoeveelheid 85°C: 22L/m
•  RVS frame
•  2-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler RVS of staal
•  > 965x620x1955 (L x B x H)
•  < 1280x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Twee x HR-geiser© 27KW
•  Compleet bedrijfsgereed en voorgemonteerd op 

RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

of staal 

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  Eén voorraadvat
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  CV aansluiten mogelijk

Technische gegevens
•  750,1000 liter 2 wisselaars
•  Taphoeveelheid 60°C: 44L/m
•  Taphoeveelheid 85°C: 44L/m
•  RVS frame
•  2-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler RVS of staal
•  > 1280x1000x2025 (L x B x H)
•  < 1280x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Elektrische boiler, dus volledig gasloos
•  Eén ElectroHeat HT95°C element
•  Compleet bedrijfsgereed 
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

zonder wisselaar

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  Toepassing Solar in het onderste gedeelte

Technische gegevens
•  200 liter geen wisselaar
•  Materiaal boiler RVS
•  >920x620x1770 (L x B x H)
•  <1350x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Elektrische boiler, dus volledig gasloos
•  ElectroHeat HT95°C element 4,5-6,0kW
•  Compleet bedrijfsgereed 
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  Terugmengen bij voorspoelen van de reiniging 

overbodig
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  WTW aansluitmogelijkheid
•  Toepassing solar in het onderste gedeelte

Technische gegevens
•  750,1000 liter 2 wisselaars
•  300, 400, 500 1 wisselaar
•  Materiaal boiler RVS
•  > 920x620x1770 (L x B x H)
•  < 1350x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Elektrische boiler
•  Eén ElectroHeat element 4.5-6,0kW
•  Compleet bedrijfsgereed 
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS met 

één wisselaar

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  Toepassing Solar in het onderste gedeelte

Technische gegevens
•  750,1000 liter 2 wisselaars
•  300, 400, 500 1 wisselaar
•  Taphoeveelheid 60°C: 25L/m
•  Materiaal boiler staal of RVS
•  > 920x620x1770 (L x B x H)
•  < 1350x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Bestaand systeem voorzien van ISDE-subsidie 

d.m.v. boiler 50L en 1 tot 4 rekken vacuümbuizen
•  Complete set incl. dakbevestiging
•  Aan te sluiten op reeds geplaatste boiler
•  Toe  te passen bij melkveehouders, zwembaden, 

douchesystemen, campings

Voordelen
•  Bestaand systeem hoeft niet vervangen te worden
•  Forse besparing op de energierekening
•  Gas wordt alleen gebruikt wanneer er 

onvoldoende warm water aanwezig is 
•  ISDE-subsidie beschikbaar

Technische gegevens
•  50 liter boiler geëmailleerd
•  Regeling
•  Proceswaterpomp
•  Thermische menger
•  Vorstbeveiligingsset

Kenmerken
•  Compleetste set op de markt
•  Vacuüm zorgt voor een zeer laag warmteverlies
•  Warmte wordt geleid via een speciale vloeistof.
•  Dakbevestiging inbegrepen, keuze uit platdak, 

pannendak, sandwichpaneel- of golfplatendak
•  Hoek verstelbaar
•  Let op! Zonder boilervat

Voordelen
•  Buizen reageren op uv-straling, directe instraling 

van zonlicht dus niet nodig
•  Uitzonderlijk efficiënte  warmtecollectoren
•  Set samenstellen zoals u zelf wilt
•  CPC aanzienlijk meer opbrengst per m2

•  Geen bewegende delen
•  Beschadigde buis kan gemakkelijk vervangen 

worden.
•  Uit voorraad leverbaar

Kenmerken
•  Compleetste zonneboilerset in de markt
•  2-6 personen
•  Horizontale of verticale boiler
•  Complete set
•  Dakbevestiging (platdak, pannendak, 

sandwichpaneel- of golfplatendak)
•  Solarpompstation
•  Regeling, expansievat, solarvloeistof (-30°C)
•  Flexibele RVS leidingset
•  Thermische menger 60°C

Voordelen
•  Voordelig en duurzaam warm water
•  Zeer hoogwaardige en installatievriendelijke 

componenten
•  Ook bij lage buitentemperaturen en vorst
•  ISDE-subsidie, zakelijk en particulier
•  Ook geschikt voor ondersteunen van het 

bestaande CV systeem 
•  Voorzien van keymark-certificering en TÜV 

goedkeur
•  Aansluiting mogelijk (maatwerk):
•  Hout CV systeem
•  Warmtepompsysteem
•  Palletkachel CV systeem
•  Zwembad

Technische gegevens
•  150-500 liter
•  Stalen of RVS boiler met optioneel opstelframe

Kenmerken
•  Transporteren per 6 collectoren op speciale bok
•  Voorzien van hijsogen
•  Rondom ingepakt, dus geen lichtinstraling
•  Interessant vanaf vier collectoren
•  Collectoren hijsbaar met speciale evenaar

Voordelen
•  Enorme urenbesparing op montage
•  Geen losse glasbuizen meer op het dak
•  Minder kans op schade en persoonlijk letsel
•  Alle typen collectoren mogelijk

Technische gegevens
•  Afmeting transportbok  
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optieS
60-uur timer ✔
CV Kit
WTW Kit
Propaanset assemblage
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller
Verlengpoot RVS frame
Opstel frame ✔
Kit melkrobot 
Solar pakket ✔
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW ✔

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit ✔
WTW Kit
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller ✔
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame
Kit melkrobot 
Solar pakket ✔
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit
WTW Kit ✔
Propaanset assemblage
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame ✔
Kit melkrobot 
Solar pakket ✔
Platenwisselaar ✔
ElectroHeat HT95° 2-9kW ✔
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit
WTW Kit
Propaanset assemblage
PV Laadset assemblage
Recontroller
Verlengpoot RVS frame
Opstel frame ✔
Kit melkrobot 
Solar pakket ✔
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit ✔
WTW Kit ✔
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller ✔
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame
Kit melkrobot ✔
Solar pakket ✔
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit ✔
WTW Kit ✔
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller ✔
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame
Kit melkrobot ✔
Solar pakket ✔
Platenwisselaar ✔
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit ✔
WTW Kit
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller ✔
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame
Kit melkrobot ✔
Solar pakket ✔
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer
CV Kit
WTW Kit
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage
Recontroller
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame
Kit melkrobot 
Solar pakket
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer
CV Kit
WTW Kit
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage
Recontroller
Verlengpoot RVS frame
Opstel frame
Kit melkrobot 
Solar pakket
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

Kenmerken
•  Speciaal ontworpen voor het verhitten van sanitair 

water en reinigingswater in de industriële omgeving
•  HR-geiser© 27KW 
•  Compleet bedrijfsgereed en gemonteerd op RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS of staal
•  Slim ReHeat heetwater-injectiesysteem 
•  Toe te passen bij zwembaden, vakantiewoningen, 

hotels, sportgelegenheden, sanitaire units, etc. 

Voordelen
•  Variabele capaciteit
• Combineren met thermische zonnecollectoren
•  Geringe stilstandverliezen
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat
•  Controle op desinfectie
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  Aankoppelen van verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  CV aansluiten mogelijk
•  WTW aansluitmogelijkheid
•  Verwarming van radiator of vloerverwarming om 

een ruimte vorstvrij te houden
•  Optioneel laadelement voor zonnestroom

Technische gegevens
•  200-1000 liter 2 wisselaars
•  Twee temperatuurzones
•  Taphoeveelheid 60°C: 26L/m, 85°C: 22L/m
•  RVS frame
•  3-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler rvs of staal
•  > 920x620x1770 (L x B x H)
•  < 1290x1000x2453 (L x B x H)
•  NEN 1600 normering
•  ISSO publicaties 55.1 en 55.2

AgriHeat AgriHeat AgriHeat AgriHeat AgriHeat
Elektroboiler

AgriHeat
Elektroboiler

FlexHeat

opties voor de
agri- of FlexHeat elektroboiler

reSolar HeatpipeS 
Met heatpipes van ReSolar wordt het water in 
de Electroboiler verwarmd door middel van de 
zon. Wat de zon doet hoeft uw ElectroHeat niet 
meer te doen. De subsidies voor zon-thermie 
zijn zo ruim dat de kosten voor solar soms bijna 
geheel gedekt worden. 

60 uur timer
Deze slimme timer zorgt ervoor dat eens in de 
drie dagen de boiler voldoende temperatuur 
heeft voor de reiniging van de melktank na de 
lediging. 

dagklok Voor electroHeat element
Deze timer laat de zon haar werk doen en 
schakelt de ElectroHeat uit op het moment 
dat het mogelijk is. Uiteraard bent u ervan 
verzekerd dat de ElectroHeat op het juiste 
moment inschakelt. 

rVS opStelFrame
Met het handige driepoot-frame houdt u uw 
Elektroboiler vrij van de grond, voorkomt 
u vuilaanslag en blijft de vloer onder de 
boiler schoon. Daarnaast is op een oneffen 
ondergrond de boiler waterpas te stellen. 

warmteterugwinning
Melk koelen, water verwarmen. Gebruik de 
warmte uit de melk om uw water te verwarmen 
door middel van WTW. 

water optimiZer
Dit zoutloze anti-kalksysteem zorgt  
ervoor dat calcium, magnesium en bicarbonaat 
kristalliseren. Deze kristallen hechten zich niet, 
waardoor kalkaanslag geschiedenis is. 

tweede electroHeat element (eHe)
In combinatie met de 60-uur timer is het 
mogelijk om een tweede ElectroHeat toe te 
passen. Dit zorgt voor extra capaciteit en kan de 
zon overrulen op het moment dat het nodig is. 

kwh meter
Deze meter geeft inzicht in het verbruik van 
de Elektroboiler: het stroomverbruik wordt 
weergegeven en bijgehouden.

60
uur

element
timer

FlexHeat ReFab

uitvoering: 24 buizen
Totale afmeting 2020 x 1830 mm
Gewicht 84 kg
Rendement 2034 kWh p/j

uitvoering: 30 buizen
Totale afmeting 2020 x 2280 mm
Gewicht 103 kg
Rendement 2543 kWh p/j

uitvoering: 24 buizen + Spiegels
Totale afmeting 2020 x 2700 mm
Gewicht 92 kg
Rendement 3281 kWh p/j

uitvoering: 24 buizen
Totale afmeting 2020 x 1830 mm
Gewicht 84 kg
Rendement 2034 kWh p/j

uitvoering: 30 buizen
Totale afmeting 2020 x 2280 mm
Gewicht 103 kg
Rendement 2543 kWh p/j

uitvoering: 24 buizen + Spiegels
Totale afmeting 2020 x 2700 mm
Gewicht 92 kg
Rendement 3281 kWh p/j

uitvoering: 24 buizen
Totale afmeting 2020 x 1830 mm
Gewicht 84 kg
Rendement 2034 kWh p/j

uitvoering: 30 buizen
Totale afmeting 2020 x 2280 mm
Gewicht 103 kg
Rendement 2543 kWh p/j

uitvoering: 24 buizen + Spiegels
Totale afmeting 2020 x 2700 mm
Gewicht 92 kg
Rendement 3281 kWh p/j
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Zonnecollectoren

Kenmerken
•  HR-geiser©27KW optioneel geschikt voor propaan
•  Eén voorraadvat met 85°C
•  Tot 60°C condenserend op half vermogen
•  Laatste gedeelte vol vermogen naar 85°C
•  Compleet bedrijfsgereed en voorgemonteerd op 

RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van geëmailleerd staal 

of RVS

Voordelen
•  De kracht van de eenvoud
•  Voordelig in aanschaf
•  Subsidie mogelijk

Technische gegevens
•  150-300 liter 
•  Geen wisselaars
•  Taphoeveelheid 85°C: 25L/m
•  RVS frame
•  2-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler  staal
•  > 920x620x1410 (L x B x H)
•  < 960x660x1570 (L x B x H)

Kenmerken
•  HR-geiser©27KW optioneel geschikt voor propaan

Voordelen
•  Tot 60°C condenserend op half vermogen
•  Eenvoudig 85°C maken op propaan of aardgas
•  Aan te sluiten achter bestaande WTW-vaten

Technische gegevens
•  27 kW
•  Tapsnelheid 20L/min
•  20 x 55 x 82 (L x B x H)

Kenmerken
•  HR-geiser© 27KW optioneel geschikt voor propaan
•  Compleet bedrijfsgereed en voorgemonteerd op 

RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

of staal 

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  Terugmengen bij voorspoelen van de reiniging 

overbodig
•  In combinatie met zonnecollectoren extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat, dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  CV aansluiten mogelijk

Technische gegevens
•  200,750 liter 2 wisselaars
•  300, 400, 500 1 of 2 wisselaars
•  Taphoeveelheid 60°C: 26L/m
•  Taphoeveelheid 85°C: 22L/m
•  RVS frame
•  2-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler RVS of staal
•  > 885x620x1637 (L x B x H)
•  < 1280x1000x2025 (L x B x H)

Kenmerken
•  HR-geiser© 27KW optioneel geschikt voor propaan
•  Twee temperatuurzones
•  Opslag onderzijde boiler voor Warmte Terug 

Winning of HeatPipe Zonnecollector
•  Compleet bedrijfsgereed en voorgemonteerd op 

RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

of staal 

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  Terug mengen bij voorspoelen van de reiniging 

overbodig
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Benutting warmte uit melkkoeltank (WTW) 

mogelijk
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  CV aansluiten mogelijk

Technische gegevens
•  750,1000 liter 2 wisselaars
•  300, 400, 500 1 of 2 wisselaars
•  Taphoeveelheid 60°C: 26L/m
•  Taphoeveelheid 85°C: 22L/m
•  RVS frame
•  2-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler RVS of staal
•  > 965x620x1955 (L x B x H)
•  < 1280x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Twee x HR-geiser© 27KW
•  Compleet bedrijfsgereed en voorgemonteerd op 

RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

of staal 

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  Eén voorraadvat
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  CV aansluiten mogelijk

Technische gegevens
•  750,1000 liter 2 wisselaars
•  Taphoeveelheid 60°C: 44L/m
•  Taphoeveelheid 85°C: 44L/m
•  RVS frame
•  2-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler RVS of staal
•  > 1280x1000x2025 (L x B x H)
•  < 1280x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Elektrische boiler, dus volledig gasloos
•  Eén ElectroHeat HT95°C element
•  Compleet bedrijfsgereed 
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

zonder wisselaar

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  Toepassing Solar in het onderste gedeelte

Technische gegevens
•  200 liter geen wisselaar
•  Materiaal boiler RVS
•  >920x620x1770 (L x B x H)
•  <1350x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Elektrische boiler, dus volledig gasloos
•  ElectroHeat HT95°C element 4,5-6,0kW
•  Compleet bedrijfsgereed 
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  Terugmengen bij voorspoelen van de reiniging 

overbodig
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  WTW aansluitmogelijkheid
•  Toepassing solar in het onderste gedeelte

Technische gegevens
•  750,1000 liter 2 wisselaars
•  300, 400, 500 1 wisselaar
•  Materiaal boiler RVS
•  > 920x620x1770 (L x B x H)
•  < 1350x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Elektrische boiler
•  Eén ElectroHeat element 4.5-6,0kW
•  Compleet bedrijfsgereed 
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS met 

één wisselaar

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  Toepassing Solar in het onderste gedeelte

Technische gegevens
•  750,1000 liter 2 wisselaars
•  300, 400, 500 1 wisselaar
•  Taphoeveelheid 60°C: 25L/m
•  Materiaal boiler staal of RVS
•  > 920x620x1770 (L x B x H)
•  < 1350x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Bestaand systeem voorzien van ISDE-subsidie 

d.m.v. boiler 50L en 1 tot 4 rekken vacuümbuizen
•  Complete set incl. dakbevestiging
•  Aan te sluiten op reeds geplaatste boiler
•  Toe  te passen bij melkveehouders, zwembaden, 

douchesystemen, campings

Voordelen
•  Bestaand systeem hoeft niet vervangen te worden
•  Forse besparing op de energierekening
•  Gas wordt alleen gebruikt wanneer er 

onvoldoende warm water aanwezig is 
•  ISDE-subsidie beschikbaar

Technische gegevens
•  50 liter boiler geëmailleerd
•  Regeling
•  Proceswaterpomp
•  Thermische menger
•  Vorstbeveiligingsset

Kenmerken
•  Compleetste set op de markt
•  Vacuüm zorgt voor een zeer laag warmteverlies
•  Warmte wordt geleid via een speciale vloeistof.
•  Dakbevestiging inbegrepen, keuze uit platdak, 

pannendak, sandwichpaneel- of golfplatendak
•  Hoek verstelbaar
•  Let op! Zonder boilervat

Voordelen
•  Buizen reageren op uv-straling, directe instraling 

van zonlicht dus niet nodig
•  Uitzonderlijk efficiënte  warmtecollectoren
•  Set samenstellen zoals u zelf wilt
•  CPC aanzienlijk meer opbrengst per m2

•  Geen bewegende delen
•  Beschadigde buis kan gemakkelijk vervangen 

worden.
•  Uit voorraad leverbaar

Kenmerken
•  Compleetste zonneboilerset in de markt
•  2-6 personen
•  Horizontale of verticale boiler
•  Complete set
•  Dakbevestiging (platdak, pannendak, 

sandwichpaneel- of golfplatendak)
•  Solarpompstation
•  Regeling, expansievat, solarvloeistof (-30°C)
•  Flexibele RVS leidingset
•  Thermische menger 60°C

Voordelen
•  Voordelig en duurzaam warm water
•  Zeer hoogwaardige en installatievriendelijke 

componenten
•  Ook bij lage buitentemperaturen en vorst
•  ISDE-subsidie, zakelijk en particulier
•  Ook geschikt voor ondersteunen van het 

bestaande CV systeem 
•  Voorzien van keymark-certificering en TÜV 

goedkeur
•  Aansluiting mogelijk (maatwerk):
•  Hout CV systeem
•  Warmtepompsysteem
•  Palletkachel CV systeem
•  Zwembad

Technische gegevens
•  150-500 liter
•  Stalen of RVS boiler met optioneel opstelframe

Kenmerken
•  Transporteren per 6 collectoren op speciale bok
•  Voorzien van hijsogen
•  Rondom ingepakt, dus geen lichtinstraling
•  Interessant vanaf vier collectoren
•  Collectoren hijsbaar met speciale evenaar

Voordelen
•  Enorme urenbesparing op montage
•  Geen losse glasbuizen meer op het dak
•  Minder kans op schade en persoonlijk letsel
•  Alle typen collectoren mogelijk

Technische gegevens
•  Afmeting transportbok  
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optieS
60-uur timer ✔
CV Kit
WTW Kit
Propaanset assemblage
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller
Verlengpoot RVS frame
Opstel frame ✔
Kit melkrobot 
Solar pakket ✔
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW ✔

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit ✔
WTW Kit
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller ✔
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame
Kit melkrobot 
Solar pakket ✔
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit
WTW Kit ✔
Propaanset assemblage
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame ✔
Kit melkrobot 
Solar pakket ✔
Platenwisselaar ✔
ElectroHeat HT95° 2-9kW ✔
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit
WTW Kit
Propaanset assemblage
PV Laadset assemblage
Recontroller
Verlengpoot RVS frame
Opstel frame ✔
Kit melkrobot 
Solar pakket ✔
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit ✔
WTW Kit ✔
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller ✔
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame
Kit melkrobot ✔
Solar pakket ✔
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit ✔
WTW Kit ✔
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller ✔
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame
Kit melkrobot ✔
Solar pakket ✔
Platenwisselaar ✔
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit ✔
WTW Kit
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller ✔
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame
Kit melkrobot ✔
Solar pakket ✔
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer
CV Kit
WTW Kit
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage
Recontroller
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame
Kit melkrobot 
Solar pakket
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer
CV Kit
WTW Kit
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage
Recontroller
Verlengpoot RVS frame
Opstel frame
Kit melkrobot 
Solar pakket
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

Kenmerken
•  Speciaal ontworpen voor het verhitten van sanitair 

water en reinigingswater in de industriële omgeving
•  HR-geiser© 27KW 
•  Compleet bedrijfsgereed en gemonteerd op RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS of staal
•  Slim ReHeat heetwater-injectiesysteem 
•  Toe te passen bij zwembaden, vakantiewoningen, 

hotels, sportgelegenheden, sanitaire units, etc. 

Voordelen
•  Variabele capaciteit
• Combineren met thermische zonnecollectoren
•  Geringe stilstandverliezen
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat
•  Controle op desinfectie
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  Aankoppelen van verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  CV aansluiten mogelijk
•  WTW aansluitmogelijkheid
•  Verwarming van radiator of vloerverwarming om 

een ruimte vorstvrij te houden
•  Optioneel laadelement voor zonnestroom

Technische gegevens
•  200-1000 liter 2 wisselaars
•  Twee temperatuurzones
•  Taphoeveelheid 60°C: 26L/m, 85°C: 22L/m
•  RVS frame
•  3-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler rvs of staal
•  > 920x620x1770 (L x B x H)
•  < 1290x1000x2453 (L x B x H)
•  NEN 1600 normering
•  ISSO publicaties 55.1 en 55.2

AgriHeat AgriHeat AgriHeat AgriHeat AgriHeat
Elektroboiler

AgriHeat
Elektroboiler

FlexHeat

opties voor de
agri- of FlexHeat elektroboiler

reSolar HeatpipeS 
Met heatpipes van ReSolar wordt het water in 
de Electroboiler verwarmd door middel van de 
zon. Wat de zon doet hoeft uw ElectroHeat niet 
meer te doen. De subsidies voor zon-thermie 
zijn zo ruim dat de kosten voor solar soms bijna 
geheel gedekt worden. 

60 uur timer
Deze slimme timer zorgt ervoor dat eens in de 
drie dagen de boiler voldoende temperatuur 
heeft voor de reiniging van de melktank na de 
lediging. 

dagklok Voor electroHeat element
Deze timer laat de zon haar werk doen en 
schakelt de ElectroHeat uit op het moment 
dat het mogelijk is. Uiteraard bent u ervan 
verzekerd dat de ElectroHeat op het juiste 
moment inschakelt. 

rVS opStelFrame
Met het handige driepoot-frame houdt u uw 
Elektroboiler vrij van de grond, voorkomt 
u vuilaanslag en blijft de vloer onder de 
boiler schoon. Daarnaast is op een oneffen 
ondergrond de boiler waterpas te stellen. 

warmteterugwinning
Melk koelen, water verwarmen. Gebruik de 
warmte uit de melk om uw water te verwarmen 
door middel van WTW. 

water optimiZer
Dit zoutloze anti-kalksysteem zorgt  
ervoor dat calcium, magnesium en bicarbonaat 
kristalliseren. Deze kristallen hechten zich niet, 
waardoor kalkaanslag geschiedenis is. 

tweede electroHeat element (eHe)
In combinatie met de 60-uur timer is het 
mogelijk om een tweede ElectroHeat toe te 
passen. Dit zorgt voor extra capaciteit en kan de 
zon overrulen op het moment dat het nodig is. 

kwh meter
Deze meter geeft inzicht in het verbruik van 
de Elektroboiler: het stroomverbruik wordt 
weergegeven en bijgehouden.

60
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element
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FlexHeat ReFab

uitvoering: 24 buizen
Totale afmeting 2020 x 1830 mm
Gewicht 84 kg
Rendement 2034 kWh p/j

uitvoering: 30 buizen
Totale afmeting 2020 x 2280 mm
Gewicht 103 kg
Rendement 2543 kWh p/j

uitvoering: 24 buizen + Spiegels
Totale afmeting 2020 x 2700 mm
Gewicht 92 kg
Rendement 3281 kWh p/j

uitvoering: 24 buizen
Totale afmeting 2020 x 1830 mm
Gewicht 84 kg
Rendement 2034 kWh p/j

uitvoering: 30 buizen
Totale afmeting 2020 x 2280 mm
Gewicht 103 kg
Rendement 2543 kWh p/j

uitvoering: 24 buizen + Spiegels
Totale afmeting 2020 x 2700 mm
Gewicht 92 kg
Rendement 3281 kWh p/j

uitvoering: 24 buizen
Totale afmeting 2020 x 1830 mm
Gewicht 84 kg
Rendement 2034 kWh p/j

uitvoering: 30 buizen
Totale afmeting 2020 x 2280 mm
Gewicht 103 kg
Rendement 2543 kWh p/j

uitvoering: 24 buizen + Spiegels
Totale afmeting 2020 x 2700 mm
Gewicht 92 kg
Rendement 3281 kWh p/j
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Zonnecollectoren

Kenmerken
•  HR-geiser©27KW optioneel geschikt voor propaan
•  Eén voorraadvat met 85°C
•  Tot 60°C condenserend op half vermogen
•  Laatste gedeelte vol vermogen naar 85°C
•  Compleet bedrijfsgereed en voorgemonteerd op 

RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van geëmailleerd staal 

of RVS

Voordelen
•  De kracht van de eenvoud
•  Voordelig in aanschaf
•  Subsidie mogelijk

Technische gegevens
•  150-300 liter 
•  Geen wisselaars
•  Taphoeveelheid 85°C: 25L/m
•  RVS frame
•  2-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler  staal
•  > 920x620x1410 (L x B x H)
•  < 960x660x1570 (L x B x H)

Kenmerken
•  HR-geiser©27KW optioneel geschikt voor propaan

Voordelen
•  Tot 60°C condenserend op half vermogen
•  Eenvoudig 85°C maken op propaan of aardgas
•  Aan te sluiten achter bestaande WTW-vaten

Technische gegevens
•  27 kW
•  Tapsnelheid 20L/min
•  20 x 55 x 82 (L x B x H)

Kenmerken
•  HR-geiser© 27KW optioneel geschikt voor propaan
•  Compleet bedrijfsgereed en voorgemonteerd op 

RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

of staal 

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  Terugmengen bij voorspoelen van de reiniging 

overbodig
•  In combinatie met zonnecollectoren extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat, dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  CV aansluiten mogelijk

Technische gegevens
•  200,750 liter 2 wisselaars
•  300, 400, 500 1 of 2 wisselaars
•  Taphoeveelheid 60°C: 26L/m
•  Taphoeveelheid 85°C: 22L/m
•  RVS frame
•  2-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler RVS of staal
•  > 885x620x1637 (L x B x H)
•  < 1280x1000x2025 (L x B x H)

Kenmerken
•  HR-geiser© 27KW optioneel geschikt voor propaan
•  Twee temperatuurzones
•  Opslag onderzijde boiler voor Warmte Terug 

Winning of HeatPipe Zonnecollector
•  Compleet bedrijfsgereed en voorgemonteerd op 

RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

of staal 

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  Terug mengen bij voorspoelen van de reiniging 

overbodig
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Benutting warmte uit melkkoeltank (WTW) 

mogelijk
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  CV aansluiten mogelijk

Technische gegevens
•  750,1000 liter 2 wisselaars
•  300, 400, 500 1 of 2 wisselaars
•  Taphoeveelheid 60°C: 26L/m
•  Taphoeveelheid 85°C: 22L/m
•  RVS frame
•  2-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler RVS of staal
•  > 965x620x1955 (L x B x H)
•  < 1280x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Twee x HR-geiser© 27KW
•  Compleet bedrijfsgereed en voorgemonteerd op 

RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

of staal 

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  Eén voorraadvat
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  CV aansluiten mogelijk

Technische gegevens
•  750,1000 liter 2 wisselaars
•  Taphoeveelheid 60°C: 44L/m
•  Taphoeveelheid 85°C: 44L/m
•  RVS frame
•  2-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler RVS of staal
•  > 1280x1000x2025 (L x B x H)
•  < 1280x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Elektrische boiler, dus volledig gasloos
•  Eén ElectroHeat HT95°C element
•  Compleet bedrijfsgereed 
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

zonder wisselaar

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  Toepassing Solar in het onderste gedeelte

Technische gegevens
•  200 liter geen wisselaar
•  Materiaal boiler RVS
•  >920x620x1770 (L x B x H)
•  <1350x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Elektrische boiler, dus volledig gasloos
•  ElectroHeat HT95°C element 4,5-6,0kW
•  Compleet bedrijfsgereed 
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS 

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  Terugmengen bij voorspoelen van de reiniging 

overbodig
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  WTW aansluitmogelijkheid
•  Toepassing solar in het onderste gedeelte

Technische gegevens
•  750,1000 liter 2 wisselaars
•  300, 400, 500 1 wisselaar
•  Materiaal boiler RVS
•  > 920x620x1770 (L x B x H)
•  < 1350x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Elektrische boiler
•  Eén ElectroHeat element 4.5-6,0kW
•  Compleet bedrijfsgereed 
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS met 

één wisselaar

Voordelen
•  Geringe stilstandverliezen
•  In combinatie met thermische zonnecollectoren 

ReSolar extra rendabel
•  Aankoppelen van (duurzame) 

verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange 

levensduur
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  Toepassing Solar in het onderste gedeelte

Technische gegevens
•  750,1000 liter 2 wisselaars
•  300, 400, 500 1 wisselaar
•  Taphoeveelheid 60°C: 25L/m
•  Materiaal boiler staal of RVS
•  > 920x620x1770 (L x B x H)
•  < 1350x1000x2453 (L x B x H)

Kenmerken
•  Bestaand systeem voorzien van ISDE-subsidie 

d.m.v. boiler 50L en 1 tot 4 rekken vacuümbuizen
•  Complete set incl. dakbevestiging
•  Aan te sluiten op reeds geplaatste boiler
•  Toe  te passen bij melkveehouders, zwembaden, 

douchesystemen, campings

Voordelen
•  Bestaand systeem hoeft niet vervangen te worden
•  Forse besparing op de energierekening
•  Gas wordt alleen gebruikt wanneer er 

onvoldoende warm water aanwezig is 
•  ISDE-subsidie beschikbaar

Technische gegevens
•  50 liter boiler geëmailleerd
•  Regeling
•  Proceswaterpomp
•  Thermische menger
•  Vorstbeveiligingsset

Kenmerken
•  Compleetste set op de markt
•  Vacuüm zorgt voor een zeer laag warmteverlies
•  Warmte wordt geleid via een speciale vloeistof.
•  Dakbevestiging inbegrepen, keuze uit platdak, 

pannendak, sandwichpaneel- of golfplatendak
•  Hoek verstelbaar
•  Let op! Zonder boilervat

Voordelen
•  Buizen reageren op uv-straling, directe instraling 

van zonlicht dus niet nodig
•  Uitzonderlijk efficiënte  warmtecollectoren
•  Set samenstellen zoals u zelf wilt
•  CPC aanzienlijk meer opbrengst per m2

•  Geen bewegende delen
•  Beschadigde buis kan gemakkelijk vervangen 

worden.
•  Uit voorraad leverbaar

Kenmerken
•  Compleetste zonneboilerset in de markt
•  2-6 personen
•  Horizontale of verticale boiler
•  Complete set
•  Dakbevestiging (platdak, pannendak, 

sandwichpaneel- of golfplatendak)
•  Solarpompstation
•  Regeling, expansievat, solarvloeistof (-30°C)
•  Flexibele RVS leidingset
•  Thermische menger 60°C

Voordelen
•  Voordelig en duurzaam warm water
•  Zeer hoogwaardige en installatievriendelijke 

componenten
•  Ook bij lage buitentemperaturen en vorst
•  ISDE-subsidie, zakelijk en particulier
•  Ook geschikt voor ondersteunen van het 

bestaande CV systeem 
•  Voorzien van keymark-certificering en TÜV 

goedkeur
•  Aansluiting mogelijk (maatwerk):
•  Hout CV systeem
•  Warmtepompsysteem
•  Palletkachel CV systeem
•  Zwembad

Technische gegevens
•  150-500 liter
•  Stalen of RVS boiler met optioneel opstelframe

Kenmerken
•  Transporteren per 6 collectoren op speciale bok
•  Voorzien van hijsogen
•  Rondom ingepakt, dus geen lichtinstraling
•  Interessant vanaf vier collectoren
•  Collectoren hijsbaar met speciale evenaar

Voordelen
•  Enorme urenbesparing op montage
•  Geen losse glasbuizen meer op het dak
•  Minder kans op schade en persoonlijk letsel
•  Alle typen collectoren mogelijk

Technische gegevens
•  Afmeting transportbok  

1500 x 2820 x 2300 (L x B x H)

85˚C

1

AgriHeat
Elektroboilers

60˚C

AgriHeat
High Flow

HR Geiser HR Geiser

60˚C

85˚C
44 L / min

60˚C

AgriHeat
Basis

HR Geiser 60˚C
85˚C

60˚C

AgriHeat
Basis

HR Geiser 60˚C
85˚C

85˚C

AgriHeat
Eco

HR Geiser

85˚C

Geiser

HR Geiser

ReHeat

60
uur

60
uur

85˚C
60˚C

1

2

AgriHeat
Elektroboilers

60
uur

60
uur

85˚C
60˚C

1

2

FlexHeat
Elektroboilers

60˚C

FlexHeat
Duo

HR Geiser

EDSI

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit
WTW Kit
Propaanset assemblage
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller
Verlengpoot RVS frame
Opstel frame ✔
Kit melkrobot 
Solar pakket ✔
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW ✔

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit ✔
WTW Kit
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller ✔
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame
Kit melkrobot 
Solar pakket ✔
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit
WTW Kit ✔
Propaanset assemblage
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame ✔
Kit melkrobot 
Solar pakket ✔
Platenwisselaar ✔
ElectroHeat HT95° 2-9kW ✔
ElectroHeat 2-9kW
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PV Laadset assemblage ✔
Recontroller ✔
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Opstel frame
Kit melkrobot ✔
Solar pakket ✔
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit ✔
WTW Kit ✔
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PV Laadset assemblage ✔
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Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame
Kit melkrobot ✔
Solar pakket ✔
Platenwisselaar ✔
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer ✔
CV Kit ✔
WTW Kit
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage ✔
Recontroller ✔
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame
Kit melkrobot ✔
Solar pakket ✔
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer
CV Kit
WTW Kit
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage
Recontroller
Verlengpoot RVS frame ✔
Opstel frame
Kit melkrobot 
Solar pakket
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

optieS
60-uur timer
CV Kit
WTW Kit
Propaanset assemblage ✔
PV Laadset assemblage
Recontroller
Verlengpoot RVS frame
Opstel frame
Kit melkrobot 
Solar pakket
Platenwisselaar
ElectroHeat HT95° 2-9kW
ElectroHeat 2-9kW

Kenmerken
•  Speciaal ontworpen voor het verhitten van sanitair 

water en reinigingswater in de industriële omgeving
•  HR-geiser© 27KW 
•  Compleet bedrijfsgereed en gemonteerd op RVS frame
•  RVS aansluitkast met multifunctionele regelaar
•  Energiezuinig boilervat van hoogwaardig RVS of staal
•  Slim ReHeat heetwater-injectiesysteem 
•  Toe te passen bij zwembaden, vakantiewoningen, 

hotels, sportgelegenheden, sanitaire units, etc. 

Voordelen
•  Variabele capaciteit
• Combineren met thermische zonnecollectoren
•  Geringe stilstandverliezen
•  Geen kalkafzetting in voorraadvat
•  Controle op desinfectie
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  Aankoppelen van verwarmingsinstallatie mogelijk
•  Enorme besparing op energieverbruik
•  Diverse opstellingen mogelijk
•  CV aansluiten mogelijk
•  WTW aansluitmogelijkheid
•  Verwarming van radiator of vloerverwarming om 

een ruimte vorstvrij te houden
•  Optioneel laadelement voor zonnestroom

Technische gegevens
•  200-1000 liter 2 wisselaars
•  Twee temperatuurzones
•  Taphoeveelheid 60°C: 26L/m, 85°C: 22L/m
•  RVS frame
•  3-4kw tot 9-18kw
•  Materiaal boiler rvs of staal
•  > 920x620x1770 (L x B x H)
•  < 1290x1000x2453 (L x B x H)
•  NEN 1600 normering
•  ISSO publicaties 55.1 en 55.2

AgriHeat AgriHeat AgriHeat AgriHeat AgriHeat
Elektroboiler

AgriHeat
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FlexHeat

opties voor de
agri- of FlexHeat elektroboiler

reSolar HeatpipeS 
Met heatpipes van ReSolar wordt het water in 
de Electroboiler verwarmd door middel van de 
zon. Wat de zon doet hoeft uw ElectroHeat niet 
meer te doen. De subsidies voor zon-thermie 
zijn zo ruim dat de kosten voor solar soms bijna 
geheel gedekt worden. 

60 uur timer
Deze slimme timer zorgt ervoor dat eens in de 
drie dagen de boiler voldoende temperatuur 
heeft voor de reiniging van de melktank na de 
lediging. 

dagklok Voor electroHeat element
Deze timer laat de zon haar werk doen en 
schakelt de ElectroHeat uit op het moment 
dat het mogelijk is. Uiteraard bent u ervan 
verzekerd dat de ElectroHeat op het juiste 
moment inschakelt. 

rVS opStelFrame
Met het handige driepoot-frame houdt u uw 
Elektroboiler vrij van de grond, voorkomt 
u vuilaanslag en blijft de vloer onder de 
boiler schoon. Daarnaast is op een oneffen 
ondergrond de boiler waterpas te stellen. 

warmteterugwinning
Melk koelen, water verwarmen. Gebruik de 
warmte uit de melk om uw water te verwarmen 
door middel van WTW. 

water optimiZer
Dit zoutloze anti-kalksysteem zorgt  
ervoor dat calcium, magnesium en bicarbonaat 
kristalliseren. Deze kristallen hechten zich niet, 
waardoor kalkaanslag geschiedenis is. 

tweede electroHeat element (eHe)
In combinatie met de 60-uur timer is het 
mogelijk om een tweede ElectroHeat toe te 
passen. Dit zorgt voor extra capaciteit en kan de 
zon overrulen op het moment dat het nodig is. 

kwh meter
Deze meter geeft inzicht in het verbruik van 
de Elektroboiler: het stroomverbruik wordt 
weergegeven en bijgehouden.
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FlexHeat ReFab

uitvoering: 24 buizen
Totale afmeting 2020 x 1830 mm
Gewicht 84 kg
Rendement 2034 kWh p/j

uitvoering: 30 buizen
Totale afmeting 2020 x 2280 mm
Gewicht 103 kg
Rendement 2543 kWh p/j

uitvoering: 24 buizen + Spiegels
Totale afmeting 2020 x 2700 mm
Gewicht 92 kg
Rendement 3281 kWh p/j
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Totale afmeting 2020 x 2700 mm
Gewicht 92 kg
Rendement 3281 kWh p/j
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uitvoering: 24 buizen + Spiegels
Totale afmeting 2020 x 2700 mm
Gewicht 92 kg
Rendement 3281 kWh p/j
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+31 (0)594 69 79 02 
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Subsidies:

Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE)
Met deze subsidie kan uw klant een behoorlijke 
tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van 
zonnecollectoren. Voor bepaalde zon-thermische 
installaties geldt soms een tegemoetkoming van 
bijna de helft van de installatie. 

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)
Als uw klant in een boekjaar investeert in 
bedrijfsmiddelen, kan hij/zij in aanmerking  
komen voor de KIA

De bedrijfsmiddelen waarin geïnvesteerd 
wordt, moeten dan wel in aanmerking komen 
voor investeringsaftrek. Het bedrag van de 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af  
van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Ga voor de meest actuele informatie over 
regelingen en subsidies naar: www.rvo.nl

Dealer worden? 
Neem contact met ons op  
voor de voorwaarden.

AgriHeat FlexHeat

ZonneboilerS
Het gebruik van zon-thermische installaties op de 
woningmarkt wordt steeds populairder in Nederland. 
Zonnewarmte is niet alleen interessant voor grote sanitaire 
installaties, maar ook voor de particulier. ReHeat levert 
complete zonneboilerpakketten, gebaseerd op aantal 
bewoners van een woning. In deze pakketten zitten heat pipe 
collectoren van ReSolar. Deze bestaan uit 24 of 30 naast elkaar 
geplaatste, glazen buizen van borosilicaat glas. Tussen de 
dubbele glazen wand van de buizen zit een vacuüm, zodat de 
warmte extreem goed wordt vastgehouden in de buis (denk 
aan een thermosfles). Op de binnenwand is een speciale 
absorbercoating aangebracht die bij zowel fel zonlicht als 
bij diffuus licht (bewolking) UV-straling omzet in warmte. 
De koperen kop van de heat pipe wordt in de collector 
geschoven, alwaar de warmte afgegeven wordt aan de 
langsstromende solarvloeistof. De vloeistof stroomt door naar 
een spiraal in een boiler en geeft daar de warmte af aan het 
water. Heat pipe collectoren zijn erg efficiënt, zelfs bij vorst! 
De zonneboilersets van ReHeat zijn de compleetste 
in de markt. De set bevat niet alleen een boiler met 
collectoren, maar ook een slim pompstation, regeling, 
vloeistof, leidingwerk, koppelingen/appendages en 
dakmontagemateriaal.

Ondersteuning
ReHeat Heetwatersystemen is fabrikant/groothandel en 
levert hoogwaardige, duurzame heetwatersystemen met als 
doel om de installateur te ontzorgen. Bij eventuele storin-
gen aan de installaties zorgen, terwijl u ter plekke bent, de 
servicemonteurs van ReHeat voor hulp op afstand, 7 dagen 
in de week en 24 uur per dag.

Heeft u te maken met een storing? 
Bel dan: +31 (0)655230806

FlexHeat HeetwaterSySteem
Met een FlexHeat heetwatersysteem van ReHeat wordt er slim 
ingespeeld op piekverbruiken. Hiermee bespaart de gebruiker 
enorm op energiekosten. Door in de uitstekend geïsoleerde 
boilers zonnewarmte te bufferen, kan er met een gering 
gasverbruik op  bepaalde tijden een grote hoeveelheid warm 
sanitair water geleverd worden. Door de circulatieleiding 
te integreren in de boiler controleert de microprocessor de 
gehele installatie op thermische desinfectie (legionella). Deze 
microprocessor legt dit in het geheugen vast. Ook de FlexHeat 
is te combineren met zon-thermische collectoren, waardoor 
het water eerst wordt opgewarmd door de zon en indien 
nodig, aangevuld door de Flexheat. 

Volledig elektriScH
Net als de AgriHeat is ook de FlexHeat volledig elektrisch 
leverbaar. Het geiser-gedeelte wordt hierbij vervangen 
door een hoogwaardig Cronifer RVS element. In combinatie 
met een heat pipe zonnecollector en zonnepanelen, krijgt 
u een energieneutraal heewatersysteem dat volledig 
zelfvoorzienend werkt. 

minimum. Pas bij de hoofdreiniging van de melkinstallatie 
wordt het water door de AgriHeat op 85°C gebracht. 

agriHeat elektroboiler
Naast de originele AgriHeat Boerderijboiler® is er ook de 
AgriHeat Elektroboiler, een zelfde vertrouwde boiler, maar 
dan volledig elektrisch. Daar de opwarmtijd bij een elektrische 
boiler iets gecompliceerder is, is het zaak hier tijdig op 
in te springen. Speciaal voor ReHeat is een hoogwaardig 
Cronifer RVS element ontwikkeld. Dit verwarmingselement 
kenmerkt zich door zijn compactheid en een 95°C thermo-
staat (HT-variant), speciaal voor de melkveehouderij. Met de 
toevoeging van de Element Timer en de 60-Uur timer wordt 
heetwater gegarandeerd op het moment dat het nodig is. 
Als uw planning en bedrijfsvoering in de pas lopen, loopt uw 
heetwatersysteem probleemloos mee. 

combineren iS extra beSparen
Een belangrijk voordeel van de AgriHeat Boerderijboiler® is 
namelijk dat deze probleemloos gecombineerd kan worden 
met zonnecollectoren of een WTW-installatie op de melkkoe-
ling. Door toevoeging van een CV-kit kan ook een ruimte of 
vloer verwarmd worden. Voor de systemen met zonnecollec-
toren werkt ReHeat samen met ReSolar. Gecombineerd betek-
ent dit een hoog rendement systeem met een lange levensduur.

agriHeat boerderijboiler
De originele AgriHeat Boerderijboiler® is door ReHeat bedacht 
en ontwikkeld en laat de beste resultaten zien in de markt. 
Met de AgriHeat Boerderijboiler® bespaart men fors op de 
energiekosten om er geen water van 85°C op voorraad wordt 
gehouden. De Boerderijboiler® houdt water van 55-60°C op 
voorraad en beperkt daarmee het stilstandverlies tot het 

reHeat HeetwaterSyStemen produceert en leVert al bijna tien jaar innoVatieVe en 

energiebeSparende HeetwaterSyStemen Voor toepaSSingen in de agro-, Sport- en 

recreatieSector. daarnaaSt Zijn ZontHermiScHe inStallatieS Voor de woningmarkt 

Sterk in opkomSt. de producten Van reHeat Zijn duurZaam door onder andere de 

toepaSSing Van warmteterugwinning en Zonnewarmte. 

energiebesparende 
Heetwatersystemen


