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Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)
Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in 
aanmerking komen voor de KIA. 

De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmer-
king komen voor investeringsaftrek. Het bedrag van de kleinscha-
ligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag 
in het boekjaar.

Surf voor de meest actuele informatie over deze regelingen naar www.rvo.nl

Kijk voor de actuele
leveranciers op: 
www.reheat.nl

type  300 400 500 750 910

inhoud l 300 400 500 750 910

afmetingen (l x b x h) mm 910 x 620 x 1.950 1.020 x 720 x 1.750 1.020 x 720 x 2.000 1.270 x 1.000 x 2.000 1.270 x 1.000 x 2.200

aantal wisselaars  2 2 2 2 2

frame  RVS RVS RVS RVS RVS

aansluitmogelijkheid  CV ja ja ja ja ja

afgegeven vermogen (70-45) kW 3 4 5 7 9-18

materiaal boiler  RVS RVS RVS RVS RVS

solar toepassing mogelijk  ja ja ja ja ja

aantal Solar vlakke platen  3 4 5 6 -7 -

aantal heatpipes  48 (2 rekken) 72 (3 rekken) 96 (4 rekken) 120 144

  
(5 rekken) - 144 (6 rekken) (6 rekken) - 168 (7rekken)

FlexHeat Zonnegascombi

Efficiëntie ten top! Heet sanitair water uit de zon 
verwarmd, eventueel naverwarmd door de FlexHeat 
naverwarmer. Uw radiatoren en/of vloerverwar-
ming gratis meeverwarmd door zonnewarmte uit 
een thermische zonnecollector.

FlexHeat Zonnegascombi
met naverwarmer
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water in

FlexHeat Basis

Het basismodel van de FlexHeat-boiler in combi-
natie met één voorraadvat. Groot voordeel:  
de geringe stilstandverliezen door gesloten 
isolatie om het voorraadvat. Daarnaast vindt er 
geen kalkafzetting plaats, waardoor een lange 
levensduur van 10 - 15 jaar gangbaar is. Een circu-
latieleiding is eenvoudig aan te sluiten.
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met aansluiting voor verwarming
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FlexHeat Solar

FlexHeat-boiler in combinatie met thermische 
zonnecollectoren en één voorraadvat. Keuze uit 
verschillende typen zonnecollectoren, afhankelijk 
van uw specifieke bedrijfssituatie.
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met aansluiting voor verwarming
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FlexHeat Sunpower

De ReHeat Sunpower is een bijzondere toepassing. 
De thermische zonnecollector zorgt voor opwar-
ming van het water in de boiler. Het elektrische 
element schakelt in zodra de zonkracht te gering is. 
Dit elektrische element wordt bij voorkeur gevoed 
door zon- of windenergie.
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Zwembad Valthermond, de Omme-Zwaoi
Het zwembad in Valthermond is sinds dit jaar eigen-
dom van de dorpsgemeenschap en wordt gerund door 
vrijwilligers. Een gulle sponsor wilde de energiereke-
ning van 1 jaar voor zijn rekening nemen. Na overleg 
hebben de vrijwilligers besloten met dat geld in een 
systeem van ReHeat te investeren. De energierekening 
voor de komende jaren wordt nu drastisch verlaagd.
Het zwembadwater, de douches en de kantine worden 
nu verwarmd met een FlexHeat en 480 ReHeat pipes. In 
de winter wordt de kantine vorstvrij gehouden met de 
opgewekte warmte en kan er 100% op het gasverbruik 
bespaard worden.

Sportgelegenheden
Bij sportgelegenheden installeren we een FlexHeat 
in combinatie met een robuuste vlakke solarplaat die 
tegen een stootje kan (een verdwaalde bal op een vlakke 
solar plaat is geen probleem). Deze installatie verwarmt 
de douches en sportkantine. Overdag wordt het water 
opgewarmd en er kan aan het einde van de middag en 
s’avonds gedoucht worden met door de zon opgewarmd 
water.

Vakantiewoningen
Door het plaatsen van een FlexHeat in vakantie-
woningen wordt fors op de energiekosten bespaard. 
Wanneer de FlexHeat gecombineerd wordt met ReHeat 
pipes is het zeker een win-win situatie: veel warm 
water in de zomerperiode als er veel gasten zijn! 

FlexHeat heetwaterinstallaties kenmerken zich door een 
grote hoeveelheid warm water met een gering energie-
verbruik.De oplossing voor situaties met een grote 
piekvraag aan heet sanitair water

Sanitaire units

De FlexHeat voldoet aan de 
	 	NEN 1006 normering
	 Waterwerkbladen en de 
	 ISSO publicaties 55.1 en 55.2

 (legionellabestrijding)
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