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VERSA – V | ELEKTROBOILER

Flexibele plaatsing op vloer of wand

ø 430

H

Versa—V heeft nu een stijlvol SAGA-ontwerp en is gemakkelijk te plaatsen
in kleinere huizen en vakantiehuisjes. Hij kan rechtop op de vloer worden gemonteerd of aan een muur worden opgehangen (inclusief muurbeugel. Het
product heeft geen stelpoten). Dankzij de slanke diameter (ø43 cm) past de
VERSA in de meeste hoge kasten, en de 30/50 L kan ook in een keukenkastje worden geplaatst. Het slanke ontwerp van de boiler zorgt voor een goede
vermenging van koud en warm water en de VERSA heeft daarom hoge prestaties. Om aan de EU-richtlijn te voldoen, is de thermostaat vooraf ingesteld
op 65°C, maar u kunt de maximale capaciteit eenvoudig verhogen door de
thermostaat in te stellen op 75°C met de knop op de kap van de elektriciteitskast (NB: Volg de instructies voor instellen.)

VOORDELEN
SAGA DESIGN
NANOPUR
ULTRAWELD
INCOTEC

Strak en functioneel
Marktleidende isolatie
Hoogste corrosiebestendigheid
De beste bij kalkhoudend water

Instelbare temperatuur (voorkomt risico van verbranden) voor de kraanlocatie met behulp van de UX-mengklep met max. watervolume van 0,7 L/s
en dubbele afdichting. Klep en leidingen zitten onder de bovenklep van de
boiler. Dat zorgt voor een elegante uitstraling wanneer de boiler zichtbaar in
de woning wordt geplaatst.

ONDERDELEN

WAAROM VERSA?

Mengventiel

Instelbaar 45-80°C - Vooringesteld 55°C -

Thermostaat
Veiligheidsklep
Netsnoer
Muurbeugel

ø15 mm
Instelbaar 50-75°C - vooringesteld 65°C
9 bar - 3/4" overloop naar afvoer
Geaarde stekker - 2,5 m. (volg NEK 400)
Meegeleverd - Schroef aan de muur
(zie handleiding)

• Bespaar ca. 250 kWh/jaar met NANOPUR-isolatie*
• Slanke diameter, elegant design en flexibele plaatsing op vloer of wand
• 5 jaar garantie op de roestvrijstalen druktank
* Vergeleken met een 100 L-boiler met isolatie van minerale wol

ErP LABEL C

TECHNISCHE GEGEVENS
Art. nr.
210 0361
210 0362
210 0364
210 0366

4

Productcode:
V 30-2kW/1x230V
V 50-2kW/1x230V
V 100-2kW/1x230V
V 150 - 2kW/1x230V

Capaciteit Gewicht Dia x hoogte Transportpersonen
kg.
mm.
volume m³
1,0
1,5
2,0
2,5

11
15
25
39

ø435x549
ø435x704
ø435x1243
ø435x1719

0,1
0,2
0,3
0,4

Wijzigingen voorbehouden

V 40
AEC
WarmtevTemp.
Energie Label Profiel
L
kWh/jaar erlies W instelling °C eff. %
ErP
ErP
48
57
110
186

568
1 351
2 744
2 760

25
35
52
70

60
60
60
60

33
38
37
37

C
C
C
C

S
M
L
L

WALLY – W | ELEKTROBOILER

Slanke diameter voor aan de wand en natte ruimtes

ø 430

H

Wally—W heeft nu een stijlvol SAGA-ontwerp en is gemakkelijk te plaatsen
in kleinere huizen en vakantiehuisjes. Hij wordt hangend aan de muur
gemonteerd (muurbeugel inbegrepen), maar kan indien nodig ook op de
vloer worden geplaatst. 30 en 50 L kunnen in een aanrechtkastje worden
geplaatst. Doordat alle montage onder de boiler plaatsvindt, kan WALLY
dicht bij het plafond worden geplaatst en vloeroppervlak besparen. Het
slanke ontwerp van de boiler (ø43 cm) zorgt voor een goede vermenging van
koud en warm water en de WALLY heeft daarom hoge prestaties. Om aan de
EU-richtlijn te voldoen, is de thermostaat vooraf ingesteld op 65°C, maar u
kunt de maximale capaciteit eenvoudig verhogen door de thermostaat in te
stellen op 75°C met de knop op de kap van de elektriciteitskast (NB: Volg de
instructies voor instellen.)
WALLY wordt geleverd zonder mengklep, maar een veiligheidsklep met
ingebouwde terugslagklep is inbegrepen. Deze moet op de watertoevoer
van de boiler worden gemonteerd (zie handleiding). Het product wordt ook
geleverd met flexslangen voor koud- en warmwateraansluiting.

WAAROM WALLY?

• Bespaar ca. 250 kWh/jaar met NANOPUR-isolatie*
• Speciaal ontworpen voor wandmontage, kan ook op vloeren staan
• Alle leidingen zitter eronder, kan dicht bij het plafond worden opgehangen
• 5 jaar garantie op de roestvrijstalen druktank
* Vergeleken met een 100 L-boiler met isolatie van minerale wol

Productcode:

210 461
210 462
210 463
210 464
210 465

W 30 - 2 kW/1x230V
W 50 - 2 kW/1x230V
W 80 - 2 kW/1x230V
W 100 - 2 kW/1x230V
W 120 - 2 kW/1x230V

SAGA DESIGN
NANOPUR
ULTRAWELD
INCOTEC

Strak en functioneel
Marktleidende isolatie
Hoogste corrosiebestendigheid
De beste bij kalkhoudend water

ONDERDELEN
Thermostaat
Instelbaar 50-75°C - vooringesteld 65°C
Veiligheidsklep 9 bar - R 1/2" uitw. overloop naar afvoer
Netsnoer
Geaarde stekker - 2,5 m. (volg NEK 400)
Flex slangen
Voor KV en VV - inbegrepen
Muurbeugel
Meegeleverd - wordt aan de muur geschroefd (zie handleiding)

ErP LABEL C

TECHNISCHE GEGEVENS
Art. nr.

VOORDELEN

Capaciteit Gewicht Dia x hoogte Transport- V 40
AEC
Warmtev- Thermostaat Energie Label
personen
kg.
mm.
volume m³
L
kWh/jaar erlies W
inst. °C
eff. % ErP
1,0
11
ø435x542
0,1
52
539
70
34
C
1,5
16
ø435x705
0,2
84
1 384
70
37
C
2,0
21
ø435x1025
0,2
113
1 411
60
36
C
2,0
26
ø435x1245
0,3
141
2 653
60
39
C
2,5
34
ø435x1485
0,3
188
2 694
60
38
C
Wijzigingen voorbehouden

Profiel
ErP
S
M
M
L
L
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SAGA – S | ELEKTROBOILER

Onverslaanbare prestaties en levenscycluseconomie

50 mm

ø580

H

0-40 mm

De SAGA-serie kan overal worden geplaatst dankzij een elegant ontwerp dat
alle leidingaansluitingen verbergt. SAGA is geconstrueerd met hoogwaardige
materialen en een reeks slimme technische oplossingen die uniek zijn voor
OSO. SAGA heeft marktleidende isolerende eigenschappen die grote besparingen qua energie-efficiëntie bieden en zorgen dat de boiler een hoge temperatuur (75°C) kan aanhouden voor onovertroffen prestaties en meer warm water
dan andere boilers .

VOORDELEN
SAGA DESIGN
NANOPUR
ULTRAWELD
INCOTEC
SOLAR-READY

SAGA – S – is geschikt voor de meeste warmwaterbehoeften en wordt verwarmd door het elektrische verwarmingselement of door zonnecollectoren
met de optionele OSO SOLAR-kit. Een extra ½” aansluiting kan indien nodig gemakkelijk worden gebruikt voor de circulatieleiding of warmwateraftappunten.
Instelbare temperatuur (voorkomt brandwonden) op het aftappunt. UX mengventiel met max. waterstroom van 0,7 L/s en dubbele afdichting.

Alle aansluitingen verborgen
Marktleidende isolatie
Hoogste corrosiebestendigheid
De beste bij kalkhoudend water
Voorbereid voor zonnecollectoren

ONDERDELEN
WAAROM SAGA?

Mengventiel
ø15 mm
Thermostaat
Veiligheidsklep
Netsnoer
Stelpoten

• Bespaar ca. 500 kWh*/jaar met de beste geïsoleerde boilers op de markt
• Groter werkelijk volume en hogere temperatuur zorgen voor meer warm water
• 5 jaar garantie op de roestvrijstalen druktank
* (verg met een 200 liter boiler met Glava isolatie)

Instelbaar 45-80°C - Vooringesteld 55°C Instelbaar 60-90°C - vooringesteld 75°C
9 bar - 3/4" overloop naar afvoer
Geaarde stekker - 3 m. (volg NEK 400)
Verstelbaar - Af fabriek aangebracht

ErP LABEL B/C

TECHNISCHE GEGEVENS

6

Art. nr.

Productcode:

210 551
210 554
210 555
210 556

S 120-2 kW/1x230V
S 200-2 kW/1x230V
S 250 - 2 kW/1x230V
S 300-3 kW/1x230V

Capaciteit Gewicht Dia x hoogte Trans- V 40
personen
kg.
mm.
portL
volume
m³
2,5
3,5
4,5
5,5

27
39
44
51

ø580x 830
ø580x1260
ø580x1510
ø580x1710

0,32
0,47
0,56
0,63

190
355
442
539

Wijzigingen voorbehouden

AEC
kWh/
jaar
-

Warmtev- Thermostaat Energie Label
erlies W
inst. °C
eff. % ErP
47
66
79
86

75
75
75
75

-

B
C
C
C

Profiel
ErP
-

SAGA XPRESS – SX | ELEKTROBOILER

Verwarmt het water 3 x sneller zonder verhoogd stroomverbruik

50 mm

ø580

H

0-40 mm

De SAGA-serie kan overal worden geplaatst dankzij een elegant ontwerp dat alle leidingaansluitingen verbergt. SAGA is geconstrueerd met hoogwaardige materialen en een
reeks slimme technische oplossingen die uniek zijn voor OSO. SAGA heeft marktleidende
isolerende eigenschappen die grote besparingen qua energie-efficiëntie bieden en zorgen
dat de warmwaterbereider een hoge temperatuur (75°C) kan aanhouden voor onovertroffen
prestaties en meer warm water dan andere warmwaterbereiders.
SAGA XPRESS—SX is geschikt voor gezinnen met een grote behoefte aan warm water
en slechts beperkte ruimte voor de installatie van een warmwaterbereider. SAGA XPRESS
biedt 3 × sneller warm water dan gewone warmwaterbereiders, zonder gebruik te maken
van meer stroom, vanwege de flip-flop-functie tussen het bovenste en onderste verwarmingselement. SAGA XPRESS heeft hogere prestaties, neemt minder ruimte in beslag
en is perfect voor woningen of vakantiehuisjes met een behoefte aan snelle verwarming.
SAGA XPRESS wordt verwarmd door de elektrische verwarmingselementen of door de
zonnecollectoren met de OSO SOLAR kit (optionele uitrusting). Een extra ½” aansluiting
kan indien nodig gemakkelijk worden gebruikt voor de circulatieleiding of warmwateraftappunten. Instelbare temperatuur (voorkomt verbrandingsgevaar) op het aftappunt met
behulp van de UX-mengklep met een max. watervolume van 0,7 L/s en dubbele afdichting.

WAAROM SAGA XPRESS?

• Bespaar ca. 500 kWh*/jaar met de beste geïsoleerde boilers op de markt
• Warm water 3 × sneller dan standaard producten
• Groter werkelijk volume en hogere temperatuur zorgen voor meer warm water
• 5 jaar garantie op de roestvrijstalen druktank
* Vergeleken met een 200 L-boiler met isolatie van minerale wol

VOORDELEN
SAGA DESIGN
NANOPUR
ULTRAWELD
INCOTEC
XPRESS
SOLAR-READY

Alle aansluitingen verborgen
Marktleidende isolatie
Hoogste corrosiebestendigheid
Beste tegen kalkhoudend water
Dubbele elementen met flip-flop
Voorbereid voor zonnecollectoren

ONDERDELEN
Mengventiel
ø15 mm
Thermostaat
Veiligheidsklep
Netsnoer
Stelpoten

Instelbaar 45-80°C - Vooringesteld 55°C Instelbaar 60-90°C - vooringesteld 75°C
9 bar - 3/4" overloop naar afvoer
Geaarde stekker - 3 m. (volg NEK 400)
Verstelbaar - Af fabriek aangebracht

ErP LABEL B/C

TECHNISCHE GEGEVENS
Capaciteit Gewicht Dia x hoogte Transport- V 40
personen
kg.
mm.
volume
L
m³

AEC Warmtev- Temp.
kWh/ erlies W instelling
jaar
°C

Art. nr.

Productcode:

210 652

SX 150 - 2+(2)kW/1x230V

3,5

31

ø580x1010

0,38

251

-

53

210 654
210 656
210 657

SX 200 - 3+(3)kW/1x230V
SX 300 - 3+(3)kW/1x230V
SX 300 - 5+(5)kW/1x230V

4,5
6,5
7,5

39
51
51

ø580x1260
ø580x1710
ø580x1710

0,47
0,63
0,63

355
539
539

-

65
85
85

Wijzigingen voorbehouden

Energie
eff. %

Label
ErP

Profiel
ErP

75

-

B

-

75
75
75

-

C
C
C

-
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SAGA INDUSTRIAL – SI | ELEKTROBOILER

Extra hoge corrosiebestendigheid - voor zware omgevingen

50 mm

ø580

H

0-40 mm

De SAGA-serie kan overal worden geplaatst dankzij een elegant ontwerp dat alle
leidingaansluitingen verbergt. SAGA is geconstrueerd met hoogwaardige materialen en een reeks slimme technische oplossingen die uniek zijn voor OSO. SAGA
heeft marktleidende isolerende eigenschappen die grote besparingen qua energie-efficiëntie bieden en zorgen dat de boiler een hoge temperatuur (75°C) kan
aanhouden voor onovertroffen prestaties en meer warm water dan andere boilers .
SAGA INDUSTRIAL - SI heeft een gelakte buitenmantel met corrosie-bestendigheid
C5 volgens.ISO 9223, voor zware omgevingen zoals stallen en dergelijke. SI wordt
meestal verwarmd met behulp van het elektrische verwarmingselement, maar
kan ook gebruik maken van zonnecollectoren met de optionele OSO SOLAR-kit. SI
handhaaft een hoge temperatuur (75°C) voor onverslaanbare prestaties en meer
warm water dan andere. Extra bovenaansluitingen kunnen worden gebruikt voor
warmwatercirculatie (vereist duikpijpen) of warmwateruitlaten voor maximale
temperatuur zonder mengen. Indien nodig kan de temperatuur op het aftappunt
verlaagd worden (voorkomt verbrandingsgevaar) met behulp van de UX-mengklep
met een max. watervolume van 0,7 L/s en dubbele afdichting.

VOORDELEN
SAGA DESIGN
NANOPUR
ULTRAWELD
INCOTEC
SOLAR-READY

ONDERDELEN
Mengventiel

WAAROM SAGA INDUSTRIAL?

• Bespaar ca. 600 kWh*/jaar met de beste geïsoleerde boiler op de markt
• Bestand tegen 3 × meer zoutgehalte dan andere - zowel binnen als buiten
• Groter werkelijk volume en hogere temperatuur zorgen voor meer warm water
• 5 jaar garantie op de roestvrijstalen druktank

Strak en functioneel
Marktleidende isolatie
Hoogste corrosiebestendigheid
De beste bij kalkhoudend water
Voorbereid voor zonnecollectoren

Thermostaat
Veiligheidsklep
Netsnoer
Stelpoten

Instelbaar 45-80°C - Vooringesteld 55°C - ø
22 mm
Instelbaar 60-90°C - vooringesteld 75°C
9 bar - 3/4" overloop naar afvoer
Geaarde stekker - 3 m. (volg NEK 400)
Verstelbaar - Af fabriek aangebracht

* Vergeleken met een 200 L-boiler met isolatie van minerale wol

ErP LABEL C

TECHNISCHE GEGEVENS
Art. nr.

Productcode:

210 854 SI 200 - 3 kW/3x400V / 1x230V
210 856 SI 300 - 3 kW/3x400V / 1x230V

8

Capac- Gewicht Dia x hoogte Transport- V 40
iteit
kg.
mm.
volume m³
L
personen
3,5
5,5

39
51

ø580x1260
ø580x1710

0,47
0,63

Wijzigingen voorbehouden

355
539

AEC
kWh/
jaar
-

Warmtev- Thermostaat Ener- Label Profiel
erlies W
inst. °C
gie
ErP
ErP
eff. %
66
86

75
75

-

C
C

-

SAGA COIL – SC | DRINKWATER-, ZONNEBOILER

Voor gasboiler, stadsverwarming of biomassa boiler

50 mm

ø580

H

0-40 mm

De SAGA-serie kan overal worden geplaatst dankzij een elegant ontwerp waarbij alle leidingaansluitingen verborgen zitten. SAGA is geconstrueerd met
hoogwaardige materialen en een reeks slimme technische oplossingen die
uniek zijn voor OSO. SAGA heeft marktleidende isolerende eigenschappen die
grote besparingen qua energie-efficiëntie bieden en zorgen dat de boiler een
hoge temperatuur (75°C) kan aanhouden voor onovertroffen prestaties en meer
warm water dan andere boilers.

VOORDELEN
SAGA DESIGN Alle aansluitingen verborgen
NANOPUR
Marktleidende isolatie
ULTRAWELD Hoogste corrosiebestendigheid
INCOTEC
Beste tegen kalkhoudend water
ECO-HOTWATER Warm water uit alternatieve energie

SAGA COIL—SC past perfect in combinatie met hoge temperatuur energiebronnen zoals gas, biomassa of stadsverwarming tot 25 kW bij temperatuurverschillen van 50°C dankzij de geïntegreerde, efficiënte doorstroomspoel.
Deze combinatie geeft SAGA COIL een grote capaciteit omdat het toegevoegde vermogen erg hoog is en er vrijwel altijd sanitair warm water beschikbaar
is. Saga COIL wordt geleverd met sensorvak, druk- en temperatuurschakelaar
(TP-klep), evenals een standaard veiligheidsklep. Saga COIL heeft bovendien
een elektrisch verwarmingselement als back-up en extra veiligheid. Instelbare
temperatuur (voorkomt verbrandingsgevaar) op het aftappunt met behulp van
de UX-mengklep met een max. watervolume van 0,7 L/s en dubbele afdichting.

ONDERDELEN
Mengventiel

Instelbaar 45-80°C - Vooringesteld 55°C ø15 mm
Thermostaat
Instelbaar 60-90°C - vooringesteld 75°C
Veiligheidsklep 9 bar+TP 10 bar/99°C - 3/4” overloop naar
afvoer
Netsnoer
Geaarde stekker - 3 m. (volg NEK 400)
Stelpoten
Verstelbaar - Af fabriek gemonteerd
Aansluiting spoel 2 x 3/4" inwendig schroefdraad

WAAROM SAGA COIL?

• Bespaar ca. 500 kWh*/jaar met de beste geïsoleerde boilers op de markt
• Bedoeld voor hoog geleverd vermogen - warm water altijd beschikbaar
• 5 jaar garantie op de roestvrijstalen druktank
* Vergeleken met een 200 L-boiler met isolatie van minerale wol

ErP LABEL B/C

TECHNISCHE GEGEVENS
Art. nr.

Productcode:

210 952
210 954
210 956

SC 150 - 3kW/1x230V+HX 0,8m²
SC 200 - 3kW/1x230V+HX 0,8m²
SC 300 - 3kW/1x230V+HX 0,8m²

Capaciteit Gewicht Dia x hoogte Transport- V 40
personen
kg.
mm.
volume m³
L
3,0
3,5
5,5

31
39
51

ø580x1010
ø580x1260
ø580x1710

0,37
0,46
0,62

Wijzigingen voorbehouden

251
355
539

AEC Warmtev- Temp. Energie Label Profiel
kWh/ erlies W instelling eff. % ErP
ErP
jaar
°C
-

52
64
84

75
75
75

-

B
C
C

-
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DELTA TWINCOIL – DTC | DRINKWATER-, ZONNEBOILER

Ultieme energieflexibiliteit voor warm water

ø595

H

0-40 mm

De DELTA-serie heeft een strak en functioneel ontwerp dat uitstekende isolatie-eigenschappen heeft en het warmteverlies met maximaal 70%* vermindert. DELTA is geconstrueerd met hoogwaardige materialen en heeft een reeks slimme technische oplossingen die uniek zijn voor OSO. DELTA heeft ook een unieke corrosiebescherming en
is bestand tegen een 3 × hoger zoutgehalte dan andere warmwaterbereiders. * Richtlijn
betreffende het ontwerp van energiegerelateerde producten – 2009/125/EG
DELTA TWINCOIL—DTC is uiterst flexibel en kan profiteren van meerdere energiebronnen voor een zo efficiënt mogelijke kraanwaterproductie. DELTA TWINCOIL is geschikt
voor de meeste combinaties van laag-temperatuur warmtebronnen in de onderste spoel
(zon tot 12 m²/invertergestuurde warmtepomp tot 10 kW) in combinatie met hoog-temperatuur warmtebronnen in de bovenste spoel (gas- of biomassakachels tot 25 kW.) Als
alternatief kan stads- of blokverwarming circuleren in de onderste spoel en de bovenste
spoel kan warmte afgeven aan de woning. Op die manier gebruikt DELTA TWINCOIL altijd
de meest energiezuinige warmtebron en zorgt voor een probleemloos systeem. Elektrische puntbelasting en/of back-up voor het kraanwater biedt maximale zekerheid bij mogelijke bedrijfsproblemen aan de warmtebron. De UX-mengklep kan eenvoudig achteraf
worden gemonteerd als optioneel accessoire. De temperatuur kan dan direct bij de boiler
worden aangepast aan de afvoerpunten (voorkomt het risico van verbranden).

WAAROM EEN DELTA TWINCOIL?

• Bespaar ca. 650 kWh*/jaar met de best geïsoleerde boilers op de markt
• Warm water uit alternatieve energiebronnen biedt flexibiliteit in de toekomst
• 3 x hogere corrosieweerstand dan standaard
• 5 jaar garantie op de roestvrijstalen druktank

VOORDELEN
DELTA DESIGN Strak en functioneel
NANOPUR
Marktleidende isolatie
VACUUM
10 x beter dan minerale wol
ULTRAWELD Hoogste corrosiebestendigheid
INCOTEC
Beste tegen kalkhoudend water
ECO-HOTWATER Warm water uit alternatieve energie

ONDERDELEN
Thermostaat
Instelbaar 60-90°C - vooringesteld 70°C
Stelpoten
Verstelbaar - Af fabriek gemonteerd
Aansluiting spoel 4 x 3/4" inwendig schroefdraad

* Vergeleken met een 170 L-boiler met isolatie van minerale wol

ErP LABEL B

TECHNISCHE GEGEVENS
Art-nr.

Productcode:

210 334 DTC 200 - 2,8kW/1x230V+coil1,05m²+0,7m²
210 336 DTC 300 - 2,8kW/1x230V + coil 1,4m² + 0,8m²

10

Capaciteit Gewicht Dia x hoogte Transport- V 40
personen
kg.
mm.
volume m³
L
4,0
6,0

54
64

ø595x1270
ø595x1750

0,5
0,6

Wijzigingen voorbehouden

189
280

AEC
kWh/
jaar
-

Warmtev- Thermostaat Energie Label Profiel
erlies W
inst. °C
eff. %
ErP
ErP
59
71

70
70

-

B
C

-

MAXI COIL – MC | DRINKWATER-, ZONNEBOILER
Energieflexibiliteit door elektrische of ketelverwarming

ø

H

De MAXI-serie heeft al 50 jaar lang een ongekende betrouwbaarheid laten zien voor
grotere boilerinstallaties. Maxi is gemaakt van EVERLAST™ hooggelegeerd roestvast
staal in combinatie met de ULTRAWELD™-technologie en heeft toonaangevende isolatie-eigenschappen die grote energiebesparingen opleveren. MAXI is verkrijgbaar in
300-1000 L met 10 bar drukklasse en kan indien nodig speciaal voor de klant worden
geproduceerd.
MAXI COIL — MC is ideaal voor elektrische werking tijdens de zomermaanden/ketelverwarming in de wintermaanden en is een goed alternatief voor het TURBO systeem
in geval van lagere behoeften aan warm water. Maxi COIL wordt standaard geleverd met
een roestvrijstalen doorstroomspoel van 1,0 m² en een capaciteit tot 30 kW met temperatuurverschil van 50°C. (7 bar stoom levert 70 kW.) Groter warmteoppervlak op bestelling.
Standaard geleverd met een elektrische centrale met optionele aansluiting 5-15 kW, 230400 V + N 3-fase, en thermostatisch geregeld 60-90°C in drie stappen met afzonderlijke
temperatuursensoren. Contactoren zijn overbodig en voedingskabels worden direct in de
centrales aangesloten. Veiligheidsklep PT 9 bar / 99°C wordt meegeleverd.
Installatiekit voor koudwaterinlaat, mengcentrale, plaatwisselaar, pompcentrale en optionele seriële/parallelle koppeling passen naadloos op de voorkant van de MAXI-serie.

WAAROM MAXI COIL?

• Extreme betrouwbaarheid met elektrische centrale zonder contacten
• Flexibele keuze van energiebron met optioneel TURBOSYSTEEM
• 10 bar drukklasse en toonaangevende corrosiebestendigheid

VOORDELEN
NANOPUR
Marktleidende isolatie (300/400 L)
ISOFLEX+VIP Marktleidende isolatie (600/10000 L)
ULTRAWELD Hoogste corrosiebestendigheid
INCOTEC
De beste bij kalkhoudend water
MAXTEMP
Warmwater- / circulatie-uitlaat
ECO-HOTWATER Warm water uit alternatieve energie

ONDERDELEN
Mengventiel

Zie afzonderlijke accessoires voor

industrie
Thermostaat
Instelbaar 60-90°C - vooringesteld op 75°C
Veiligheidsklep TP 9 bar/99°C - 3/4” overloop naar afvoer
Aansl. toevoer/retour
2 x 1-½” inwendige schroefdraad
Aansluiting spoel		
2 x 1" inwendige schroefdraad
Aansluiting overig
4 x ¾” inwendige schroefdraad

ErP LABEL C

TECHNISCHE GEGEVENS
Capaciteit Gewicht Dia x hoogte Trans- Volume AEC
personen
kg.
mm.
portL
kWh/
volume
jaar
m³
210 752 MC 400 - 15 kW/3x230V + HX 1,0m²
Berekend
85 ø 595x2175 0,79
363
Berekend
139 ø 780x1900 1,28
534
210 753 MC 600 - 15 kW/3x230V + HX 1,0m²
244 ø1000x2100 2,29
877
210 754 MC 1 000 - 15 kW/3x230V + HX 1,0m² Berekend
Art. nr.

Productcode:

Wijzigingen voorbehouden

Warmte- Thermostaat Energie Label
verlies W
inst. °C
eff. %
ErP
94
119
142

75
75
75

-

C
C
C

Profiel
ErP
-
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DELTA COIL – DC | WARMTEPOMPBOILER

Ideaal voor gas- en biomassa boilers of invertergestuurde warmtepompen

ø595

H

0-40 mm

De DELTA-serie heeft een strak en functioneel ontwerp dat uitstekende isolatieeigenschappen heeft wat het warmteverlies tot 70%* vermindert. DELTA is gemaakt
van hoogwaardige materialen en heeft een reeks slimme technische oplossingen
die uniek zijn voor OSO. DELTA heeft ook een unieke corrosiebescherming en is
bestand tegen een 3 × hoger zoutgehalte dan andere boilers.
* Richtlijn betreffende het ecologische ontwerp van energiegerelateerde producten
– 2009/125/EG
DELTA COIL—DC is zeer flexibel en kan worden gebruikt voor de productie van
sanitair warm water uit zowel lage- als hogetemperatuurenergiebronnen. DELTA
COIL is geschikt voor gas- of biomassaketels tot 25 kW, of een invertergestuurde
warmtepomp tot 10 kW. DELTA COIL heeft naast de doorstroomspoel een elektrisch
element voor een hogere warmwatercapaciteit en preventie van bacteriegroei. Ook
biedt dit maximale zekerheid bij eventuele problemen bij de warmtepomp.
De UX-mengklep kan eenvoudig achteraf worden gemonteerd als optioneel
accessoire. De temperatuur kan dan direct bij de boiler worden aangepast aan de
afvoerpunten (voorkomt het risico van verbranden).

VOORDELEN
DELTA DESIGN Strak en functioneel
NANOPUR
Marktleidende isolatie
VACUUM
10 x beter dan minerale wol
ULTRAWELD Hoogste corrosiebestendigheid
INCOTEC
Beste tegen kalkhoudend water
ECO-HOTWATER Warm water uit alternatieve energie

ONDERDELEN
Thermostaat
Instelbaar 20-70°C - vooringesteld 70°C
Stelpoten
Verstelbaar - Af fabriek gemonteerd
Aansluiting spoel 2 x 3/4" inwendig schroefdraad

WAAROM DELTA COIL?

• Bespaar ca. 650 kWh*/jaar met de best geïsoleerde boilers op de markt
• Warm water uit alternatieve energiebronnen biedt flexibiliteit in de toekomst
• 3 x hogere corrosieweerstand dan standaard
• 5 jaar garantie op de roestvrijstalen druktank
* Vergeleken met een 200 L-boiler met isolatie van minerale wol

ErP LABEL A

TECHNISCHE GEGEVENS
Art-nr.

Productcode:

210 322 DGC 200 - 3kW/1x230V+HX 1,8 m²
210 323 DGC 250 - 3kW/1x230V+HX 2,4 m²
210 324 DGC 300 - 3kW/1x230V+HX 2,8 m²
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Capaciteit Gewicht Dia x hoogte Transport- V 40
personen
kg.
mm.
volume
L
m³
4,0
4,0
6,0

53
67
76

ø595x1270
ø595x1540
ø595x1750

0,46
0,56
0,62

Wijzigingen voorbehouden

191
245
282

AEC Warmte- Thermostaat Energie Label
kWh/ verlies W
inst. °C
eff. % ErP
jaar
-

58
62
70

70
70
70

-

B
B
C

Profiel
ErP
-

MAXI GEOCOIL – MGC | WARMTEPOMPBOILER
Speciaal ontworpen voor warmtepompen

ø

H

De MAXI-serie heeft al 50 jaar lang een ongekende betrouwbaarheid laten zien voor
grotere boilerinstallaties. Maxi is gemaakt van EVERLAST™ hooggelegeerd roestvast
staal in combinatie met de ULTRAWELD™-technologie en heeft toonaangevende isolatie-eigenschappen die grote energiebesparingen opleveren. MAXI is verkrijgbaar in
300-1000 L met 10 bar drukklasse en kan indien nodig speciaal voor de klant worden
geproduceerd.
MAXI GEOCOIL—GC is speciaal ontworpen voor een maximale efficiënte warmwaterproductie voor alle soorten warmtepompen tot 40 kW (400 L = 25 kW/600/1000 L =
40 kW) dankzij de grote doorstroomspoel die een zeer efficiënte energieoverdracht biedt.
MAXI GEOCOIL heeft boven de doorstroomspoel een elektrisch element voor een hogere warmwatercapaciteit en preventie van bacteriegroei. Ook biedt dit maximale zekerheid
bij eventuele problemen bij de warmtepomp. MAXI GEOCOIL kan ook worden gebruikt
voor zonnecollectoren tot 40 m². Standaard geleverd met een elektrische centrale met
optionele aansluiting 5-15 kW, 230-400 V + N 3-fase, en thermostatisch geregeld 60-90°C
in drie stappen met afzonderlijke temperatuursensoren. Contactoren zijn overbodig en
voedingskabels worden direct in de centrales aangesloten. Veiligheidsklep PT 9 bar /
99°C wordt meegeleverd.
Installatiekit voor koudwaterinlaat, mengcentrale, plaatwisselaar, pompcentrale en optionele seriële/parallelle koppeling passen naadloos op de voorkant van de MAXI-serie.

WAAROM MAXI GEOCOIL?

• Efficiënte warmwaterproductie van warmtepomp tot 40 kW
• Extreme betrouwbaarheid met elektrische tipbelasting/back-up
• 10 bar drukklasse en toonaangevende corrosiebestendigheid

Productcode:

210 040 MGC 400 - 15 kW/3x230V + HX 2,6m²
210 041 MGC 600 - 15 kW/3x230V + HX 4,6m²
210 042 MGC 1000 - 15 kW/3x230V + HX 4,6m²

NANOPUR
Marktleidende isolatie (300/400 L)
ISOFLEX+VIP Marktleidende isolatie (600/10000 L)
ULTRAWELD Hoogste corrosiebestendigheid
INCOTEC
De beste bij kalkhoudend water
MAXTEMP
Warmwater- / circulatie-uitlaat
ECO-HOTWATER Warm water uit alternatieve energie

ONDERDELEN
Mengventiel

Zie afzonderlijke accessoires voor indus-

trie
Thermostaat
Instelbaar 60-90°C - vooringesteld op 75°C
Veiligheidsklep TP 9 bar/99°C - 3/4” overloop naar afvoer
Aansl. toevoer/retour
2 x 1-½” inwendige
schroefdraad
Aansluiting spoel 2 x ¾” (400L) 1" (600-1000 L) schroefdraad
Aansluiting overig 4 x ¾” inwendig schroefdraad

ErP LABEL C

TECHNISCHE GEGEVENS
Art. nr.

VOORDELEN

Capaciteit
personen
Berekend
Berekend
Berekend

Gewicht Dia x hoogte Trans- VolAEC Warmtev- Thermostaat Energie Label Profkg.
mm.
port- ume kWh/ erlies W
inst. °C
eff. %
ErP
iel
volume
L
jaar
ErP
m³
95 ø 595x2175 0,79
363
96
75
C
155
157 ø 780x2026 1,28
523
75
C
175
265 ø1000x2100 2,29
865
75
C
Wijzigingen voorbehouden
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OPTIMA COIL – OC | WARMTEPOMPBOILER

Warmte en warm water van warmtepomp zonder warmwaterprioriteit

15 mm

ø595

H

0-40 mm

De OPTIMA-serie heeft unieke eigenschappen en gepatenteerde technologie (OC/OTC) die het
verwarmingssysteem een veel hogere jaarlijkse efficiëntieverhouding (SPF) geeft dan andere
dubbelwandige boilers. Buffertank en warmwatertank zijn geïntegreerd in één unit en besparen
aanzienlijk vloeroppervlak en installatietijd. Er wordt 3 x meer warm water voorverwarmd en dat
zorgt voor optimale bedrijfsomstandigheden voor de warmtepomp. OPTIMA heeft minimaal
warmteverlies dankzij de NANOPUR isolatie en is de enige op de markt met roestvast stalen
buitenmantel voor een veel hogere operationele stabiliteit. Het bovenste deel van de OPTIMAtank (boven de hulpverwarming) heeft een hoge temperatuur (75°C) voor maximale prestaties.

VOORDELEN
NANOPUR
Marktleidende isolatie
ULTRAWELD Hoogste corrosiebestendigheid
INCOTEC
De beste bij kalkhoudend water
DUO STAINLESS Roestvast stalen buitenmantel
VERWARMING+DHW Biedt zowel verwarming als
		
warm water
ECO-HOTWATER Warm water uit alternatieve energie

OPTIMA COIL—OC 300/360 dekt de warmwater- en verwarmingsbehoeften in woningen tot
300/400 m². OPTIMA COIL 300/360 is geschikt voor warmtepompen zonder warmwaterprioritering tot 12/15 kW en heeft een warmwatercapaciteit voor 5/7 personen. OPTIMA COIL is ook
verkrijgbaar in een HT-uitvoering voor warmtewisselaars (radiatoren) met hoge temperaturen en
is een ideale vervanging voor gestookte ketels. Alle uitvoeringen hebben een elektrische back-up
voor de verwarming, wat maximale zekerheid biedt bij een eventuele storing in de warmtepomp.
Instelbare temperatuur (voorkomt risico van verbranden) voor de kraanlocatie met behulp van de
UX-mengklep met max. watervolume van 0,7 L/s en dubbele afdichting.

ONDERDELEN

WAAROM OPTIMA COIL?

Mengventiel
Instelbaar 45-80°C - Vooringesteld 55°C - ø15 mm
Thermostaat ww Instelbaar 60-90°C - vooringesteld 75°C
Thermostaat verwarming Instelbaar 30-60°C - Vooringesteld 45°C
(geen HT)
Veiligheidsklep
9 bar + 3 bar - 3/4" overloop naar afvoer
Stelpoten
Verstelbaar - Meegeleverd
Aansluit. vat
4 x 1" inwendig schroefdraad
Aangesloten spoel 2 x 3/4" inwendig schroefdraad

• Bespaar ca. 500 kWh*/jaar met de beste geïsoleerde boilers op de markt
• Speciaal ontworpen voor warmtepompen met warmwaterprioriteit tot 15 kW
• 3 x hogere warmwaterproductie resulteert in een hogere COP voor de warmtepomp dan andere (pat.)
• Biedt zowel verwarming als sanitair warm water met volledige elektrische back-up in roestvrijstalen
buitenreservoir
• 5 jaar garantie op de roestvrijstalen druktank
* Vergeleken met een 300 L boiler zonder schuimisolatie

ErP LABEL B

TECHNISCHE GEGEVENS
Art. nr.

Productcode:

210 226 OC 300 - 3+9kW/1/3x230 LT+HX 0,7m²
210 227 OC 300 - 3+15kW/1/3x230 LT+HX 0,7m²
210 228 OC 360 - 3+15kW/1/3x230 LT+HX 0,7m²
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Capaciteit Gewicht Dia x hoogte Trans- V 40
personen
kg.
mm.
portL
volume
m³
5,5
5,5
7,5

62
65
75

ø595x1813
ø595x1824
ø595x2131

0,6
0,6
0,8

203/92
198/97
224/136

Wijzigingen voorbehouden

AEC Warmtev- Thermostaat Energie Label
kWh/ erlies W
inst. °C
eff. %
ErP
jaar
-

50
52
54

75/45
75/75
75/45

-

B
B
B

Profiel
ErP
-

L
AAGSTE
I N S TA L L AT I E KO S T E N

Als één van de grootste Nederlandse leveranciers van
zonneboilers en heetwatersystemen weten we het als geen
ander: elke zonneboiler is een project. Alle losse componenten
maken het geheel ingewikkeld en tijdrovend. Dit merkt uw
klant, de eindgebruiker, terug op de factuur. Tel daar het
schrijnende tekort aan vakmannen bij op en het is duidelijk:
de zonneboiler is toe aan vernieuwing. Met de O’SO Easy kiest
u niet voor losse componenten, maar voor een halffabricaat.
Deze slimme en geprefabte RVS zonneboiler behoeft drie
leidingen aan te sluiten; that’s it. O’SO Easy.

2 persoons- 3 persoons- 4 persoonshuishouden huishouden huishouden
Productomschrijving

Met een O’so Easy heeft zowel de installateur als de
klant voordeel in de breedste zin van het woord. Ten
opzichte van de traditionele zonneboiler, waarbij
de solar pompset, expansievat, overstortventiel,
inlaatcombinatie en overige componenten apart
gemonteerd worden, zijn deze componenten bij de
O’so Easy geïntegreerd in de boiler. Dit resulteert niet
alleen in een zeer strakke afwerking, het biedt ook nog
eens een flinke besparing in montagetijd. De Oso-Easy
is leverbaar in 150, 200 en 300 Liter en is standaard
uitgevoerd in RVS. Deze kwalitatieve boilers zijn licht
in gewicht en daarmee arbovriendelijk. Daarnaast ook
nog eens onderhoudsvrij!

O'so Easy 150

O'so Easy 200

O'so Easy 300

Artikelnr.

11431

11432

11433

Boiler

150 L

200 L

300 L

Boiler gewicht

41 KG

49 KG

61 KG

Ø580 x 1330

Ø580 x 1580

Ø580 x 2030

Diameter x hoogte in mm
Collector
Formaat collector
Leidingwerk

Dakmontagemateriaal

Solarvloeistof
Aansluitvermogen

1 x 24

1 x 30

2 x 30

2020 x 1940 mm

2020 x 2390

2020 x 2390

Flex. twinbuis 10 M

Flex. twinbuis 10 M

Flex. twinbuis 15 M

Keuze uit pannendak, platdak,
sandwichpaneel of golfplaten

Keuze uit pannendak, platdak,
sandwichpaneel of golfplaten

Keuze uit pannendak, platdak,
sandwichpaneel of golfplaten

1 x 10 L

1 x 10 L

2 x 10 L

3,0 kW , 230 volt

3,0 kW , 230 volt

3,0 kW , 230 volt

Prefab Zonneboiler
O’so Easy

Meer dan 50% besparen op montagetijd:
geen losse componenten, maar halffabrikaat
Geïntegreerde componenten, alles onder de kap
Zeer hoogwaardig RVS - licht in gewicht en
onderhoudsvriendelijk
Altijd voorzien van elektrisch element,
dus te gebruiken als solo tapwatersysteem
Geen aansluitingen in het zicht
Eén leiding van boiler naar ketel
Wijzigingen voorbehouden

Hoogste opbrengst van de zon met
heat pipe collectoren
Esthetisch de absolute winnaar
Ruim gesubsidieerd
Geen aansluitingen aan de zijkant
Slank model 0580mm
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Subsidies:
Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE)
Met deze subsidie kunt u een behoorlijke tegemoetkoming
krijgen voor de aanschaf van zonnecollectoren. Dit is een
eenmalig uitgekeerde subsidie. ReHeat kan kosteloos het
subsidietraject voor u verzorgen. Voor bepaalde
zon-thermische installaties geldt soms een tegemoetkoming
van bijna de helft van de installatie.

Meer subsidies!
Er zijn veel meer beschikbare subsidies, echter kunnen deze
per provincie verschillen van elkaar. Bijna in elke provincie is
wel een duurzaamheidssubsidie speciaal voor zon-thermie.
Wij kunnen u hierin vrijblijvend informeren. Neem daarom
gerust contact met ons op!

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

Stroom PV

ZON

Waarom heat pipes?

Vlakke plaat Collectoren

˚C

1000 kWh/m2 per jaar

155 kWh/m2 per jaar

495 kWh/m2 per jaar

HeatPipe Collectoren

˚C

610 kWh/m2 per jaar

Door middel van de zon kunnen we energie opwekken in de vorm van stroom, met behulp van zonnepanelen, maar ook voor
warm water door gebruik van zonnecollectoren! Zonnewarmte is een milieuvriendelijk alternatief voor aardgas en kan goed
worden opgeslagen. De boiler functioneert eigenlijk als accu, we hebben dus niet te maken met het terug leveren van energie.
De vacuüm geïsoleerde heat pipes met (nano)coatings absorberen het volle lichtspectrum van de zon. Door de ronde vorm van
de vacuümbuizen valt de zon bovendien gedurende de hele dag loodrecht op de heat pipe. Het vacuüm in de buis zorgt voor
een zeer gering warmteverlies. Dankzij een speciale coating in de buis, spreken we van een goede geleiding, anti-reflectie en
absorptie. Hierdoor functioneren heat pipes bij geringe zoninstraling merkbaar beter dan andere alternatieven. Bij voldoende
straling levert de collector zelfs bij -20°C gewoon warm water!

dealer

ReHeat BV
Industrieweg 7
9861 BT Grootegast
+31 (0)594 69 79 02
info@reheat.nl
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www.reheat.nl

Hoewel wij aan deze brochure de nodige aandacht hebben besteed, kunnen aan deze informatie geen
rechten worden ontleend. Nadruk of overname is zonder toestemming van ReHeat B.V. ten strengste
verboden. Wijzigingen voorbehouden.
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