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Hoogwaardige 25 kW hoogrendement houtvergassings installatie met buffervat, aansluit en veiligheidstoebehoren.

HVS 25E Houtvergassingsketel 25 kW Economic  - 92% rendement

Nr .1000030 € 2.800,00

Geschikt voor verwarming van:

 K65 woning (Matige isolatie) van 150m²   / K45 woning (Belgische nieuwbouw norm) 200m²

Bij een buitentemperatuur van -16°C en binnen temperatuur 21°C

Laddomat 21-60 Laadunit voor houtketels tot 60 kW

Nr. 1000408 € 446,89

Geisoleerde unit met krachtige pomp en mengventiel voorzien van temperatuur meters en afsluiters.

Zorgt voor de circulatie tussen de ketel en buffervat en voorkomt dat de retourtemperatuur naar

de ketel beneden 72°C daalt en zorgt voor behoud van de thermische gelaagdheid 

van het buffervat zodat er altijd snel warmte beschikbaar is ook bij een koud vat.

Watts STS 20 Thermische beveiliging voor houtketels tot 100 kW aansluiting 3/4" dompelhuls 1/2"x142 

Nr.1000032 € 78,77

Veiligheids ventiel wordt aan de zijkant van de ketel gemonteerd en opent bij 97°C

 zodat koud leiding water door de koelspiraal stroomt en de ketel afkoelt.

Ketelveiligheidsgroep voor ketels tot 50 kW met manometer auto ontluchter met watersl en overst.3 bar

Nr.1000007 € 44,59

Geisoleerde voorgemonteerde set wordt boven op de ketel gemonteerd en beveiligd de ketel tegen 

te hoge druk, ontlucht autmatisch de ketel en geeft de druk weer dmv een manometer.

Maxivarem LR 200 liter membraan expansievat op sokkel H:800 D:550 aansluiting 1 1/2"

Nr.1000234 € 235,53

Expansievat dient om de uitzetting van het water in de buffer en de rest van de installatie op 

te vangen wanneer de temperatuur stijgt tot 90°C zodat de druk van het systeem beneden 3 bar blijft.

Kapventiel voor expansievat conform DIN EN 12828  1 1/4" x 1 "

Nr.1000068 € 48,34
Aansluiting op het expansievat mag niet met een gewone afsluiter worden gedaan maar moet

gebeuren met een kapventiel welke verzegeld wordt en nooit per ongeluk kan worden afgesloten.

Het kapventiel maakt het mogelijk om het expansievat te verwisselen of de druk te controlleren zonderHet kapventiel maakt het mogelijk om het expansievat te verwisselen of de druk te controlleren zonder

het water af te hoeven laten. Aan de aftapkraan kan de leiding naar het expansieat worden ontlucht.
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HVS 160mm rookgasventilator 450m³/h  230V/68W

Nr.1000667 € 363,00
Rookgas ventilator is niet nodig voor de werking van de ketel maar dient enkel ter voorkoming

dat er rook binnen komt tijdens het vullen. Aanbevolen wanneer de ketel in de woning staat.

De rookgasventilator kan horizontaal of vertikaal gemonteerd worden tussen de rookgasaansluiting

van de ketel en de schoorsteen.

De regeling van de ketel laat de ventilator automatisch draaien tijdens het vullen en de nadraai tijd is

instelbaar van 60 tot 360 seconden.

Rookgas bocht 160mm 90° draaibaar met reinigings opening wanddikte 2mm max. temp. 600°C

Nr.1000667 € 47,31
Rookgas bocht is enkel nodig bij aansluiting op een bestaande schouw indien de aansluiting hoger

zit dan de uitgang op de ketel. Er zijn dan twee bochten van 90 graden nodig

Bij aansluiting met een inox dubbelwandige schoorsteen is de rookgasbocht niet nodig.

Rookgasafvoerbuis Ø 160 mm; Lengte 500 mm

Nr.1001390 € 31,88
Rechte buis voor aansluiting tussen de ketel en de schouw of tussen de rookgas bochten

Als er een trekbegrenze geplaatst wordt kan er een opening in de rechte buis gemaakt worden 

De rechte buis kan later eventueel vervangen worden door de rookgasventilator.

Buffervat Thermisch gelaagd met SLS systeem 1500 Liter zonder warmte wiss. incl iso. H:2220 D:1200mm

Nr.1000345 € 1.381,94Nr.1000345 € 1.381,94
Buffervat kan tot 90°C verwarmd worden waarna er voldoende warmte is opgeslagen om de woning 

12-24 uur te verwarmen. Het SLS systeem zorgt ervoor dat er direct warmte beschikbaar is wanneer

de ketel brandt ook al is de buffer nog niet op temperatuur.

De buffer is ook leverbaar zonder het SLS systeem en kost dan € 1100,00

De buffer is ook leverbaar met een of twee solar spiralen tegen meerprijs van € 200,- per spiraal

Richtprijs incl. btw: 5478.25

Deze voorbeeld offerte bevat de hoofdcomponenten voor de warmte opwekking met hout en de warmte opslag hiervan.

Voor de verdere verdeling van de warmte naar de radiatoren, vloerverwarming en sanitair warm water hebben wij ook

zeer voordelige en duurzame oplossingen. Automatische omschakeling tussen hout en mazout of gas en

weers afhankelijke regeling zijn mogelijk. Het verwarmingscomfort is zelfs hoger dan van elk ander verwrmingssysteem !

Ook kan de installatie worden gecombineerd met een warmtepomp of zonne collectoren

Het hydraulisch aanlsuitschema voor uw installatie tekenen wij gratis voor u uit en natuurlijk kunt u als zelf plaatser rekenen

op onze technische ondersteuning.

Ook het overige aansluitmateriaal zoals de koppelingen en leidingen kunt u bij Sanitairweb bestellen aan groothandels prijzen

Door de hoge verbraningstemperatuur van 800-1200°C is het houtvebruik minder dan de helft van een gewone houtketel.

Het houtverbruik voor een gemiddelde woning is ongeveer een kruiwagen per dag en de asrest is 1 emmertje per maand !

De ketel hoeft slecht een of twee keer per dag gevuld en vraagt minimaal onderhoud.

De kostenbesparing t.o.v. verwarming op mazout of gas kan oplopen tot meer dan 4000,00 Euro per jaar !

De terugverdien tijd is minder dan twee jaar zelfs wanneer u het hout moet aankopen !

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 21% BTW 

FRANCO LEVERING IN BELGIE EN NEDERLAND

GARANTIE 2 JAAR
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