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Onze kwaliteit gaat verder 
dan alleen het leveren van 
kwaliteitsapparatuur.

Geavanceerde technologie
De wortels van Rivusol liggen in het Philipsconcern. Philips was al in de 
jaren 70 bezig met de ontwilkkeling en bouw van een geavanceerde 
vacuümbuiscollector. Het bedrijf bouwde daarmee voort op de technologie 
van de eigen TL-fabricage en technologie die aanwezig was in de Philips 
Metaalwaren Fabrieken (PMF). Een prototype van deze vacuümbuiscollector 
is nog steeds in het bezit van Rivusol. In 2007 begon Matino, ook onderdeel 
van Philips, met de verkoop van vacuümbuiscollectoren. In datzelfde jaar 
werden deze activiteiten ondergebracht in een nieuwe onderneming.  
De geboorte van Rivusol B.V. was een feit.
 

Philips “ETC” -collector type VTR 361 uit 1982
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Waarom zonnewarmte?
Zonnewarmte is de meest efficiënte vorm van duurzame energie. Niet alleen omdat de bron 
onuitputtelijk is, maar vooral vanwege het hoge rendement van zonnewarmtesystemen 
(tot wel 85%). Dat maakt zonnewarmte bij uitstek geschikt voor duurzaam verwarmen en 
koelen. Meer dan 60% van ons energieverbruik gaat daar momenteel aan op. Als we dus 
echt een flinke stap willen maken in de verduurzaming van ons energieverbruik, ligt het voor 
de hand om zonnewarmte op grote schaal toe te passen.

Efficiënte technologie
Voor de productie van heet water kan een zonnecollector met één vierkante meter 
wel 550-650 kWh per jaar opwekken. Voor warmteafgifte op lagere temperaturen 
(zwembaden, vloerverwarming) kan dit zelfs nog meer zijn. Rivusol ontwikkelt hiervoor 
zonnewarmtesystemen met zeer efficiënte technologie. Afgestemd op de specifieke 
toepassing en met de mogelijkheid die mooi te integreren in gebouwen en woningen.  
De systemen van Rivusol zijn gevuld met glycol. Ze zijn daarmee goed beveiligd tegen 
vorst. Deze drukgevulde systemen reageren snel op wisselende zoninstraling. Wat het 
rendement verhoogt.

Minder CO2-uitstoot
Met haar systemen wil Rivusol een bijdrage leveren aan de reductie van CO2 en toegankelijk- 
heid van duurzame energie. Het potentieel hiervoor is enorm. En de noodzaak eveneens: 
in 2020 is de doelstelling voor de EU een reductie van 20% van de CO2-uitstoot en 20% 
duurzame energie. Voor Nederland zijn doelstellingen door de EU vastgesteld op 20% 
reductie in CO2 en 14% duurzame energie. Voor België zijn deze cijfers 20% resp. 13%. Voor 
2030 zijn de EU doelstellingen 40% CO2-reductie en 32% duurzame energie. De nieuwe EU 
commissie wil de 2030 doelstellingen verhogen naar minimaal 50% CO2-reductie.

We staan dus samen voor een grote opgave om dit te realiseren. In deze brochure laten wij 
zien welke mogelijkheden Rivusol u biedt als het gaat om zonnewarmte. Het is aan u om het 
toe te passen. Heeft u er vragen over? Wij helpen u graag.

Dit is Rivusol
Ontstaan vanuit het Philips concern in 2007 is Rivusol al meer dan 10 jaar 
dé specialist op het gebied van zonnewarmte. We helpen installateurs 
in Nederland, België en Duitsland met complete zonnewarmtesystemen, 
gedegen advies, ondersteuning en uitstekende technische service. Zo 
maken wij het voor de installateur een stuk makkelijker. En wordt duurzame 
warmteopwekking toegankelijk voor iedereen.
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Wat is nieuw?
Rivusol maakt zonnewarmte makkelijk. Naast nieuwe producten hebben we onze prijzen, 
tegen de trend van de markt in, verlaagd*: 

 vacuümbuiscollectoren met 5% verlaagd
 vlakplaatcollectoren met 25%
 flexleidingen met 20-25%. 

Pakketten hebben extra korting van 6% ten opzichte van de som van losse componenten.

Makkelijk kiezen
Rivusol heeft voor elk soort gebruik een pakket ontwikkeld. Dit pakket is het hart van het 
zonnewarmtesysteem. Het pakket bevat de beste componenten voor een optimaal systeem.

 Aquatel: voor warm tapwater in badkamer en keuken

  Radiant: voor warm tapwater én voor ruimteverwarming

  Thermal: voor warm tapwater én voor zwembadverwarming

  Thermal Combi: voor warm tapwater, ruimteverwarming én 
zwembadverwarming

 Splash: speciaal voor het verwarmen van zwembaden

Makkelijk maatwerk leveren
Er zijn verschillende pakketten voor elk type gebruik. Deze pakketten bevatten alle 
hoofdcomponenten en toebehoren die u als installateur nodig heeft. Binnen de pakketten 
is er keuze uit verschillende type collectoren en boilervaten. Zo past u de grootte van het 
systeem eenvoudig op de wensen en situatie van de klant aan.

Makkelijk installeren
Als partner van Rivusol kunt u onbeperkt gebruik maken van onze uitgebreide kennis 
van zonnewarmte. Of het nu gaat om het ontwerp, de toepassing of de montage van 
systemen, wij staan voor u klaar met advies en ondersteuning. 

Makkelijk bestellen
Bestellen, leveren en installeren maken wij een stuk makkelijker met onze uitstekende 
technische service. Zo heeft u binnen een handomdraai de juiste oplossing voor uw klant.

Naast verschillende pakketten voor particuliere huiseigenaren ontwerpt en levert Rivusol 
ook zonnewarmte systemen voor verschillende sectoren zoals grootschalige woningbouw, 
zwembaden, wellness, industrie, veeteelt en recreatie (zoals campings).

Rivusol maakt zonnewarmte makkelijk.

* Prijsniveau t.o.v. onze laatste officiële prijslijst uit 2015
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Maatwerkoplossingen
Onze overzichtelijke systeempakketten Aquatel (voor tapwater), Radiant (voor tapwater en 
verwarming), Thermal (tapwater, verwarming en zwembadverwarming en Splash (zwembad) 
zijn gebleven. Daarnaast bieden we ook zonnewarmtesystemen op maat, bijvoorbeeld 
afgestemd op een combinatie met warmtepompen, houtkachels en elektrische bijverwarming. 

HPT-vacuümbuiscollectoren
Rivusol wil voor elke toepassing het meest effectieve zonnewarmtesysteem leveren. We 
hebben daarom het assortiment specifieke collectoren uitgebreid. Naast de standaard 
vacuümbuiscollectoren (heatpipes) van Rivusol, hebben we ook een collector met HPT- 
vacuümbuizen (high performance tubes). Deze collectoren kunnen op platte daken horizontaal 
geplaatst worden en zijn altijd optimaal te richten naar de zon. Ze zijn zo nauwelijks te zien, 
hebben bijna geen ballast nodig en geen uitgebreid frame om ze op te zetten. Ze zijn daarom 
eenvoudig en snel te installeren. De HPT-buizen hebben een uitzonderlijk hoog rendement. 
Daarnaast kunnen ze ook fraai en eenvoudig aan de gevel worden gemonteerd.

PV-collectoren
Naast de standaard vlakplaatcollectoren heeft Rivusol nu ook een PV-collector: een 
zonnewarmtecollector voor het produceren van warmte met een formaat van een PV-paneel. 
U kunt zo eenvoudig een aantal PV-collectoren met PV-panelen combineren op hetzelfde 
frame en in hetzelfde veld. Makkelijk te installeren en mooi om te zien. En één zo’n  
PV-collector levert wel vier keer zoveel warmte-energie als het PV-panel aan stroom levert.

Push-fit koppelingen
Onze voorgeïsoleerde leidingen zijn niet alleen een stuk voordeliger, 
ook de montage is een stuk eenvoudiger geworden met minder risico 
op lekkage door de snel te monteren push-fit koppelingen. Klik en 
draai! Eenvoudiger kan het niet. Geen ringetjes of afvlakken van de 
flexleiding meer nodig om lekdichte verbindingen te krijgen.

Lekdichte koppelingen
Rivusol levert nu speciale koppelingen om starre leidingen en flex-leidingen op collectoren,  
pompunit en boilervaten aan te sluiten. Deze verkleinen het risico op lekkende aansluitingen. 
Dicht is dicht! Terugkomen om na installatie nog een klein lekje te moeten repareren is niet 
meer nodig. Rivusol maakt installatie nog makkelijker. Glycol lekt makkelijker dan water.  Het is 
dus belangrijk dat de verbindingen in het glycol systeem goed dicht zijn. Hiervoor heeft Rivusol 
speciale koppelingen die goed afdichten met een extra O-ring op collectoren, pompunits en 
boilervaten of gebruiken we vlakafdichtende koppelingen met pakking 
 

rlijk hoog rendement. 

maat van een PV-paneel. 
mbineren op hetzelfde 

 PV-panel aan stroom levert.

Via onze oude 
telefoonnummers 
blijven wij voor-

lopig ook nog 
bereikbaar.

Onze nieuwe telefoonnummers
088-4523680 -  algemeen nummer (receptie)
088-4523681  -  technische afdeling
088-4523682  -  administratie
088-4523683  -  verkoop
088-4523684  -  marketing en communicatie
088-4523685  -  magazijn
088-4523686  -  fax



De collectoren van Rivusol
Rivusol levert verschillende type collectoren voor warmteopwekking. Elke 
collector heeft zijn specifieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. 
Zo kunt u altijd de juiste collector voor uw project kiezen.

Vacuümbuiscollectoren

De collector met het hoogste rendement. Dit type collector bestaat 
uit hoogvacuüm glazen buizen met daarin heatpipes, waardoor het 
warmteverlies gering is. De collectoren werken daarom ook goed bij 
koud en bewolkt weer. 

Omdat de beschikbare ruimte op het dak per klant kan verschillen, zijn 
er collectoren met 10, 15, 20, 25 en 30 buizen leverbaar. Zo kunt u als 
installateur een collectorveld op maat aanbieden.  

Onderhoud aan een zonnewarmtesysteem met vacuümbuiscollectoren 
is eenvoudig. Dankzij de heatpipe kan de vacuumbuis eenvoudig 
vervangen worden zonder dat de glycol eerst afgetapt hoeft 
te worden. Met een simpel kliksysteem kan de buis eenvoudig 
verwijderd en vervangen worden.

Vlakkeplaatcollectoren

Vlakplaatcollectoren zijn eenvoudig en robuust . Ze hebben een 
goede prijs-opbrengstverhouding. In de zomer hebben ze een hoge 
opbrengst, in de winter valt dat wat sneller terug in vergelijking met 
vacuümbuizen.

Vlakkeplaatcollectoren kunnen zowel verticaal (portret) als horizontaal 
(landscape) geplaatst worden. Ook zijn ze naast of onder elkaar op 
het schuine dak te plaatsen, bijvoorbeeld zes collectoren op een rij of 
twee rijen van drie collectoren. 

Vlakkeplaatcollectoren zijn goed te integreren in een pannendak en 
muur. Ze kunnen zowel opdak als indak geïnstalleerd worden en zijn 
beschikbaar in verschillende afmetingen. 

Rivusol biedt twee verschillende soorten vlakke plaatcollectoren:  
De BLK serie en de GLS serie. Deze hebben verschillende kenmerken. 
Beide series zijn te verkrijgen in 2,0 m2 en 2,5 m2 oppervlak. Maar de 
verhouding van de lengte/breedte is voor beide series verschillend. 
De GLS collector is wat minder lang en wat breder. Daarnaast is de 
BLK zwart gecoat en de GLS aluminiumkleurig. De BLK heeft een 
dunne zwarte lijst terwijl de GLS een compleet glazen voorkant heeft. 
Vooral bij een in-dak montage van de GLS geeft deze glazen voorkant 
een mooie inbouw in het dak.

Zorgcentrum Antwerpen
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Horizontale vacuümbuiscollectoren

Op zoek naar een esthetische inpassing van een collector 
op het dak? Dan is de horizontale vacuümbuiscollector de 
ideale uitkomst. Dit type collector is zeer flexibel toe te 
passen. De collector kan horizontaal geplaatst worden op 
een plat dak, waardoor deze niet meer zichtbaar is. Ook 
verticale installatie tegen een gevel is mogelijk.  

Het installeren van dit type collectoren is eenvoudig. Er is 
namelijk geen ballast nodig voor bevestiging.

Het rendement van deze collectoren 
is hoog, zoals u dat van de 

vacuümbuiscollector gewend bent.

PV-collectoren

Deze collectoren genereren warmte op een formaat dat 
gelijk is aan dat van een PV-paneel. Dat maakt combineren 
makkelijk en het ziet er mooi uit.

PV-collectoren laten zich eenvoudig monteren op dezelfde 
manier als PV-panelen, op dezelfde ondersteuningsframes. Zo 
wordt het eenvoudig en heel efficiënt om zowel elektriciteit 
als warmte op te wekken met de zon. Eén PV-collector 
verwarmt met gemak water tot 60 graden en meer. Drie tot 
vier PV-collectoren zijn voldoende om voor meer dan 50%  te 
voorzien in de warmwaterbehoefte van een gezin.

NIEUW

Gebouwgeïntegreerde collectoren

De nieuwste ontwikkeling binnen de zonthermie: gebouw-
geïntegreerde collectoren. Deze ontwikkeling maakt de 
toepassing van zonnewarmte nog mooier! Zo worden 
zonnecollectoren een integraal onderdeel van het ontwerp 
van een woning of gebouw.

De collectoren zijn bouwelementen, gemaakt van hoog-
waardig polymeerkunststof. Hierdoor zijn ze licht in gewicht 
én makkelijk te installeren. Ze variëren in afmetingen, zijn fraai 
afgewerkt en leverbaar in verschillende kleuren.

Deze collectoren kunnen worden gebruikt voor tapwater-
systemen, maar vooral ook voor ruimteverwarming.



8

Rvs/inox-boilers

Rvs/inox-boilervaten worden gebruikt voor de opslag 
van warm (tap)water. Ze zijn licht in gewicht, dus een-
voudig te plaatsen op een hogere verdieping of zolder. 
Ze zijn hygiënisch door het gladde oppervlak en goed 
bestand tegen corrosie, mits het chloor-, ijzer- en kalk-
gehalte niet te hoog is. Rvs/inox-boilers hebben geen 
onderhoud nodig.

Deze boilers zijn geschikt voor een zonnewarmtesys-
teem in combinatie met elektrische naverwarming of 
gas- of mazoutketel. 

De rvs/inox boilers worden speciaal voor 
Rivusol gemaakt in een van de modernste 
RVS/Inox fabrieken van Europa met hoge 
kwaliteitsstandaard.

Staalgeëmailleerde boilers

Dit type boiler wordt gebruikt voor de opslag van warm 
(tap)water. De boiler heeft een glascoating, is robuust 
en bestand tegen tapwater van uiteenlopende kwaliteit. 
(hoge ijzer-, chloor- en kalkgehaltes). De meeste boilers 
zijn uitgerust met een inspectieflens, waardoor de boiler 
om de paar jaar kan worden gereinigd. Dit is vooral 
nuttig voor tapwater van matige kwaliteit (hoog kalk- en 
residugehaltes). De boiler is relatief zwaar en dus niet 
of moeilijk met de hand naar een hogere verdieping of 
zolder te brengen.
Deze boiler heeft elke paar jaar een onderhouds- 
check nodig aan de opofferingsanode die de boiler 
beschermt tegen corrosie. Afhankelijk van de 
omstandigheden moet deze tussen 2-5 jaar  
vervangen worden, tenzij de elektrische anode wordt 
gebruikt. Dan is geen vervangig nodig.

Deze boiler is vooral geschikt voor een zonnewarm-
tesysteem in combinatie met elektrische naverwarming 
of gas- of mazoutketel.

De boilervaten van Rivusol
Het boilervat is het hart van de zonnewarmte installatie. Hier wordt 
de warmte opgeslagen, uitgehaald en verdeeld naar de gebruikers. 
De keuze van de juiste boiler is daarom belangrijk voor het rendement 
van het systeem.



Tank-in-tank-vaten

Dit is een boilervat met een geïntegreerde tapwaterboiler. De kleine interne boiler bevat 
tapwater, de grote externe boiler bevat cv-water. Dit type is specifiek bedoeld voor 
zonnewarmtesystemen voor tapwater- en ruimteverwarming. Compact, dus vooral geschikt 
wanneer de ruimte beperkt is. De zonnespiraal zit onder in de boiler en is aangesloten op de 
zonnecollectoren. Het gewicht van deze vaten is hoog, dus ze zijn alleen op de begane grond of 
in een kelder te installeren. Bij montage op een verdieping of zolder moet de boiler mechanisch 
naar boven gebracht worden. Door het grotere volume duurt het langer of is er meer zonne-
energie nodig om het tapwater voldoende hoog in temperatuur te verwarmen.

Boilers voor zonnewarmte + warmtepomp.

Dit zijn tapwaterboilers met bovenin een extra grote spiraal voor aansluiting van een warmte-
pomp. Onderin zit de zonnespiraal. Deze zijn er in rvs/inox en staal geëmailleerde uitvoering. 

Hygiëneboiler

Dit is een stalen boiler voor cv-water, uitgevoerd met 
een rvs/inox spiraal waar tapwater doorheen stroomt. 
Het tapwater wordt ’in-line’ verwarmd, dus alleen 
wanneer het wordt gebruikt. Dat verkleint het risico op 
legionella. Onder in de boiler zit de zonnespiraal voor 
verwarming van het cv-water. 

De boiler is geschikt voor een zonnewarmtesysteem 
in combinatie met een warmtepomp of een hout- of 
pelletkachel. 

Friwa boilers

Boiler met externe warmtewisselaar  
voor productie van heet tapwater.  
Voor hoge capaciteit tapwater en laag  
risico op legionella.

9
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De controllers/regelaars (geleverd vanaf 2015) van Rivusol zijn voorbereid om 
aangesloten te worden op het internet. Hiermee is het mogelijk om de werking van het 
zonnewarmtesysteem via een webbrowser op PC, laptop, tablet en smartphone te volgen. 

Voor systemen die Rivusol met uitlezing en warmtemeting levert, houdt Rivusol als 
onderdeel van onze garantie uw systeem het eerste jaar na installatie in de gaten om te 
zien of het systeem goed functioneert en optimaal zijn warmte levert. Mocht dat niet 
het geval zijn dan ondernemen wij direct actie om er voor te zorgen dat het systeem wel 
optimaal functioneert. Een hele geruststelling voor uw klant maar ook voor u als installateur. 
Rivusol kan op afstand eventuele wijzigingen is de programmering van de controller/
regelaar aanbrengen of u als installateur al aangeven wat er aan de hand is. Dat scheelt u,  
als installeur, onnodig bezoek of extra tijd.

Met de monitoring kunt u realtime de werking van uw systeem bekijken, met alle 
temperaturen, of de pomp draait en wat het zonnewarmtesysteem aan warmte levert. Elke 
week (of andere frequentie als u wenst) krijgt u automatisch een email met een overzicht 
van de hoeveelheid warmte die het zonnewarmtesysteem de afgelopen 7 dagen en de 
afgelopen 12 maanden heeft geleverd. Mocht het nodig zijn dan kunt u automatisch een 
email bericht ontvangen met een melding wanneer er iets aan de hand is met uw systeem. 

Uitlezing en warmteopbrengst meting 
voor Rivusol zonnewarmtesystemen

Rivusol maakt zonnewarmte makkelijk! Ook om te zien of uw systeem goed werkt 
en hoeveel warmte het oplevert. Vandaag, gisteren, deze week, etc.

Nu 1e jaar 
gratis monitoring 

door Rivusol van 
optimale werking 

van het zonne-
warmtesysteem



Voor de uitlezing is een uitbreiding op de controller nodig met een communicatiemodule en 
een elektronische debiet meter. Voor deze service moet het Rivusol zonnewarmte pakket 
aangevuld worden met:

  RR-KM2 communicatie module
  RF-VFS 1-12 (voor multi controller)

Voor de uitlezing is een internetaansluiting 
nodig. De communicatiemodule kan zowel 
met een vaste UTP kabel worden verbonden 
als met een (stabiel) WiFi-netwerk. 

Bezoek 
https://www.vbus.net/L3kd-3Vd

en bekijk een uitlezing van 
een zonnewarmtesysteem.

Automatisch een E-mail
U ontvangt automatisch een 

email wanneer iets ongewoons 
wordt geconstateerd: zoals 

wanneer de internet verbinding 
verloren gaat. Of wanneer uw 

wekelijks overzicht binnen is 
van de warmteopbrengst van 

uw zonnewarmtesysteem.

Overzicht over uw 
warmteopbrengst
Elke week een overzicht over 
de warmteopbrengst van uw 
zonnewarmtesysteem over 
de afgelopen 7 dagen en de 
afgelopen 12 maanden

Volg de meetwaardes die 
worden geregistreerd.
Bekijk het temperatuur verloop in 
uw boiler of in uw collector. Zie 
hoe laat uw systeem inschakeld.

11
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Makkelijk kiezen in 4 stappen

In deze prijslijstbrochure worden Rivusol systemen onderverdeeld:

Verwarmen van tapwater

Verwarmen van tapwater en (lage temperatuur) verwarming

Verwarmen van tapwater en zwembad

Verwarmen van zwembaden

Verwarmen van tapwater, (lage temperatuur) verwarming en zwembadverwarming

AQUATEL

RADIANT

THERMAL

SPLASH

THERMAL
COMBI



Binnen elk pakket is er een ruime keus uit verschillende type collectoren en boilers. Onze 
Aesthetic collectoren kunnen horizontaal op een plat dak geplaatst worden. Voor een mooie 
integratie van collectoren in een aanwezig PV-panelenveld is onze vlakkeplaat collector in PV 
formaat ideaal. 

Eenvoudig en snel
Rivusol levert complete zonnewarmtesystemen met alle toebehoren. In vier stappen kunt u 
snel en eenvoudig het pakket samenstellen. Binnen deze vier stappen kiest u alle benodigde 
onderdelen voor het zonnewarmtesysteem:

  STAP 1: Kiezen van het pakket voor een specifieke toepassing en bepaalde systeemgrootte  
Voor welke warmtevraag gaat het zonnewarmtesysteem dienen? En voor hoeveel personen? 
Dit bepaalt het type en de grootte van het zonnewarmtesysteem (het pakket).

  STAP 2: Kiezen van het type dakmontage
Hoe worden de collectoren geplaatst? Dit bepaalt het type dakmontage voor het bevestigen 
van de collectoren op uw dak (schuindak/in-dak/plat dak).

  STAP 3: Kiezen van het soort leidingen en isolatie
Hoe ga ik alle onderdelen van het zonnewarmtesysteem verbinden? Er is keuze uit 
verschillende leidingen, zoals starre leidingen in koper, inox/rvs-leidingen of rvs-flexleidingen 
en welke isolatie heb ik daarbij nodig.

  STAP 4: Kiezen van het aansluitmateriaal
Afhankelijk van het type leiding en zonnewarmtesysteem wordt het aansluitmateriaal 
gekozen.

13



AQUATEL

Onze Aquatel pakketten zijn speciaal samengesteld voor het verwarmen van tapwater.  
De grootte van ons Aquatelsysteem is afhankelijk van het tapwaterverbruik. Naast tapwater 
voor het kraanwater en voor de douche is heet water uit het zonnewarmtesysteem ook 
voor de vaatwasser en wasmachine te gebruiken. Hiermee bespaart u aanzienlijk op het 
elektriciteitsverbruik.

In het basispakket zitten de hoofdcomponenten van het zonnewarmtesysteem. Binnen dit pakket is er een 
keuze mogelijk uit verschillende typen boilers en collectoren: 

Boilers     
  Rvs/inox-boiler
  Staal geëmailleerde boiler
  Buffervaten met tapwaterspiraal
  Buffervaten met FriWa-unit

Collectoren
  Vacuümbuiscollectoren
  Vlakplaatcollectoren (zowel in-dak als op-dak)

Specials
  Horizontale vacuümbuiscollectoren
  Gebouwgeïntegreerde collectoren
  PV-formaat collectoren

De hoofdcomponenten van 
een Aquatel pakket zijn:

  Boiler
  Collectoren
  Koppelingen voor collectoren
  Pompstation
  Expansievat
  Expansievataansluitset
  Thermostatisch mengventiel
  Controller/regelaar

NIEUW

NIEUW

NIEUW

14

STAP 1:
Het kiezen van 

een basispakket
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Hieronder vindt u het overzicht van de meest voorkomende systeemgroottes binnen het Aquatelsysteem. De systeem-
grootte is afhankelijk van het waterverbruik van een huishouden. Onderstaande systemen zijn voornamelijk voor particulier 
gebruik. Rivusol ontwerpt en levert ook grootschalige tapwater systemen voor appartement complexen, campings, etc.
De onderstaande Aquatel systemen zijn gebaseerd op boilervaten met één spiraal. De meerprijs voor boilervaten met twee 
spiralen zijn te vinden in de prijslijst op blz 47.

Aquatel standaard vacuumbuiscollectoren

Pakketcode
Bruto pakketprijs 
met RVS boiler 

Bruto pakketprijs 
met staal geëmail-
leerde boiler

Boiler 
inhoud

Apertuur 
opp.

Debiet 
(l/min)

Starre leiding 
diameter 
koper/rvs Flex

Expansie-
vat

Aantal 
personen

Aquatel 150/1-20T-HE € 2.595 € 2.352 150 1,88 1,6 12 mm DN12 12 1

Aquatel 150/1-25T-HE € 2.798 € 2.555 150 2,35 2,0 12 mm DN12 12 1-2

Aquatel 150/1-30T-HE € 2.987 € 2.744 150 2,8 2,4 12 mm DN12 12 2-3

Aquatel 200/1-30T-HE € 3.179 € 2.834 200 2,8 2,4 12 mm DN12 12 2-3

Aquatel 300/1-50T-HE € 4.398 € 3.891 300 4,7 4,0 15 mm DN16 25 4-5

Aquatel 300/1-60T-HE € 4.818 € 4.311 300 5,6 4,8 15 mm DN16 40 4-5

Aquatel 500/1-80T-HE € 6.455 € 5.959 500 7,5 6,4 22 mm DN20 40 5-6

Aquatel Aesthetic high performance vacuumbuiscollectoren

Pakketcode
Bruto pakketprijs 
met RVS boiler 

Bruto pakketprijs 
met staal geëmail-
leerde boiler

Boiler 
inhoud

Apertuur 
opp.

Debiet 
(l/min)

Starre leiding 
diameter 
koper/rvs Flex

Expansie-
vat

Aantal 
personen

Aquatel Aesthetic 200/1-30HPT € 5.305 € 4.960 200 3,01 2,5 12 mm DN12 18 2-3

Aquatel Aethetic   300/1-40HPT € 6.773 € 6.217 300 4,06 3,0 15 mm DN16 25 4-5

Aquatel vlakkeplaat collectoren

Pakketcode
Bruto pakketprijs 
met RVS boiler 

Bruto pakketprijs 
met staal geëmail-
leerde boiler

Boiler
inhoud

Apertuur 
opp.

Debiet 
(l/min)

Starre leiding 
diameter 
koper/rvs Flex

Expansie-
vat

Aantal 
personen

Aquatel 150/1-BLK-2.5V-HE € 2.284 € 2.042 150 2,36 2,4-3,1 15 mm DN16 12 1-2

Aquatel 200/1-BLK-4.0V-HE € 2.844 € 2.499 200 3,64 3,6-4,7 15 mm DN16 18 2-3

Aquatel 300/1-BLK-5.0V-HE € 3.331 € 2.775 300 4,72 4,7-6,1 15 mm DN16 18 3-4

Aquatel 300/1-BLK-6.0V-HE € 3.607 € 3.098 300 5,46 5,5-7,1 22 mm DN20 18 3-4

Aquatel 400/1-BLK-7.5V-HE € 4.345 € 3.746 400 7,08 7,1-9,2 22 mm DN20 25 4-6

Aquatel 500/1-BLK-8.0V-HE € 4.674 € 4.178 500 7,28 7,3-9,5 22 mm DN20 25 4-6

Aquatel 500/1-BLK-10.0V-HE € 5.015 € 4.520 500 9,44 9,4-12,3 22 mm DN20 25 5-6

Aquatel PV formaat collectoren

Pakketcode
Bruto pakketprijs 
met RVS boiler 

Bruto pakketprijs 
met staal geëmail-
leerde boiler

Boiler
inhoud

Apertuur 
opp.

Debiet 
(l/min)

Starre leiding 
diameter 
koper/rvs Flex

Expansie-
vat

Aantal 
personen

Aquatel 150/1-2PV-HE € 2.928 € 2.685 150 2,92 1,5 12 mm DN12 12 2-3

Aquatel 200/1-3PV-HE € 3.720 € 3.385 200 4,38 2,3 15 mm DN16 18 3-4

Aquatel 300/1-4PV-HE € 4.637 € 4.130 300 5,84 3,0 15 mm DN16 18 4-5

* Bruto prijzen onder voorbehoud en excl. btw en af Rivusol magazijn GoudaAndere combinaties van collectoren en boilervaten op aanvraag mogelijk.
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RADIANT

Met de Rivusol Radiant pakketten profiteert de gebruiker optimaal van de zon voor de 
verwarming van tapwater en voor (lage temperatuur) verwarming. Met het zonnewarmte- 
systeem is een besparing mogelijk van 25% tot 35% op het totale gasverbruik bij een 
goed geïsoleerde woning. Heet water uit het zonnewarmtesysteem kan bovendien ook 
voor de vaatwasser en wasmachine worden gebruikt. Men bespaart daarmee al gauw 
een paar honderd kWh aan elektriciteit per jaar.

Het pakket bevat de hoofdcomponenten van het zonnewarmtesysteem. Binnen het basispakket kunt u kiezen 
uit verschillende typen boilers en collectoren om het systeem optimaal aan de wensen aan te passen.

De hoofdcomponenten van 
een Radiant pakket zijn:

  Boiler
  Collectoren
  Koppelingen voor collectoren
  Pompstation
  Driewegklep
  Expansievat
  Expansievataansluitset
  Thermostatisch mengventiel
  Regelaar

Boilers     
  Rvs/inox-boiler
  Staalgeëmailleerde boiler
  Buffervaten met tapwaterspiraal
  Buffervaten met FriWa-unit

Collectoren
  Vacuümbuiscollectoren
  Vlakkeplaatcollectoren (zowel indak als opdak)
  Horizontaal te plaatsen vacuümbuiscollectoren
  Gebouwgeïntegreerde  collectoren
  PV-collectoren

NIEUW

NIEUW

NIEUW

In het overzicht hiernaastvindt u de meest voorkomende Radiant systemen. 
De systeemgrootte is afhankelijk van het water- en cv-warmteverbruik van 
een huishouden. In onze Radiant systemen gebruiken we hoofdzakelijk vacuüm-
buiscollectoren vanwege hun hoge opbrengst in winter, voor- en najaar. 
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Er zijn verschillende type Radiant systemen.

Elk van deze systemen heeft zijn voordelen om een optimaal werkend systeem. Rivusol adviseert graag welke systeem in 
de gegeven omstandigheid het meest optimaal is.

Radiant standaard vacuumbuis-collectoren

Pakketcode

Bruto pakket-
prijs met RVS 
boiler 

Bruto pakketprijs 
met staal geëmail-
leerde boiler

Boiler
inhoud

Apertuur 
opp.

Debiet 
(l/min)

Starre leiding 
diameter 
koper/rvs Flex

Expansie-
vat

Aantal 
personen

Radiant Top 300/2-60T € 5.333 € 4.826 300 5,6 4,8 15 mm DN16 25 3-4

Radiant Top 400/2-75T € 6.571 € 5.972 400 7,0 6,0 22mm DN20 40 4-5

Radiant Top 500/2-80T € 7.324 € 6.828 500 7,5 6,4 22 mm DN20 40 4-5

Radiant Top 500/2-90T € 7.621 € 7.125 500 8,4 7,2 22 mm DN20 40 4-5

Radiant Friwa 500 PZR-90T € 8.259 500 8,4 7,2 22 mm DN20 40 4-5

Radiant Friwa 800 PZR-120T € 9.110 800 11,2 9,6 22 mm DN20 50 5-6

Radiant 500KWS2-90T € 8.117 500 8,4 7,2 22 mm DN20 40 4-5

Radiant 800KWS2-120T € 9.985 800 11,2 9,6 22 mm DN20 50 5-6

Radiant 1000KWS2-150T € 11.998 1000 14,0 12,0 28 mm DN25 80 5-6

Radiant combi 750-120T € 9.125 200+550 11,2 9,6 22 mm DN20 50 5-6

Radiant Twin 300-1/500KWS1-120T € 10.713 300+500 11,2 9,6 22 mm DN20 50 5-6

Radiant Twin 300-1/800 KWS-150T € 12.478 300+500 14,0 12,0 28 mm DN25 80 5-6

Radiant Aesthetic 500KWS2-60HPT € 9.995 500 6,1 4,5 15 mm DN16 40 3-4

* Bruto prijzen onder voorbehoud en excl. btw en af Rivusol magazijn Gouda

Radiant Top
Hierbij wordt de tweede spiraal in de tapwater boiler gebruikt om het koude retour water uit de CV installatie 
voor te verwarmen met zonnewarmte in de tapwaterboiler, voordat deze naar de combi-gasketel gaat.

Radiant Friwa
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een buffertank voor de opslag van zonnewarmte. De buffertank voor 
aangesloten op het CV systeem. Een externe warmtewisselaar (Friwa-unit) wordt gebruikt om het tapwater 
in-line te verwarmen wanneer het nodig is. De buffertank kan ook aangesloten worden op een hout/pellet-
ketel, warmtepomp, gas of mazout ketel.

Radiant KWS
In dit systeem wordt gebruik gemaakt van een hygiene boiler met interne tapwater spiraal voor het verwarmen 
van het tapwater. De KWS boiler wordt aangesloten op het verwarmingsysteem van de woning. De KWS boiler 
kan ook aangesloten worden op een hout/pellet ketel of warmtepomp, gas of mazout ketel. 

Radiant combi
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een tank-in-tank boiler waarbij de tapwater boiler geïntegreerd is in de buffertank.

Radiant Twin
Bij dit Radiant systeem wordt gebruik gemaakt van twee boilers: een tapwater boiler en een hygiene boiler.  
Beide wordt door de controller optimaal door de collectoren verwarmd. 

Radiant pakketten zijn ook te leveren met andere typen collectoren 
zoals vlakkeplaatcollectoren en horizontale collectoren.
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SPLASH

De Splash pakketten zijn speciaal ontwikkeld voor zwembadverwarming. Ideaal om in 
de zomer een buitenzwembad op een duurzame manier te verwarmen. Of het hele jaar 
door een binnenbad te verwarmen. Bij de Splashsystemen is geen boiler nodig maar 
wordt een zwembadwisselaar gebruikt. Voor combinatie van zwembadverwarming met 
verwarming van warm water voor de badkamer, keuken en vloerverwarming zijn de 
Thermal-zonnewarmtesystemen ontwikkeld. 

In het basispakket zitten de hoofdcom-
ponenten van het zonnewarmtesysteem. 
Binnen het basispakket kunt u kiezen uit 
verschillende type collectoren:

De hoofdcomponenten van 
een Splash pakket zijn:

  Collectoren
  Koppelingen voor collectoren
  Pompstation
  Expansievat
  Expansievataansluitset
  Controller

  Vacuümbuiscollectoren
  Vlakkeplaatcollectoren

   zowel indak als opdak
  Horizontale vacuümbuiscollectoren
  Gebouwgeïntegreerde collectoren

NIEUW

NIEUW
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In het overzicht hieronder vindt u makkelijk terug welk systemen het best past bij een bepaalde afmeting 
zwembad. Een Splash systeem wordt voorzien van vlakkeplaat collectoren waneer het zwembad voornamelijk 
in de zomer wordt gebruikt. Er worden vacuümbuiscollectoren gebruikt wanneer het zwembad het hele jaar 
door wordt gebruikt.

Splash standaard vacuumbuis-collectoren

Pakketcode
Bruto  
pakketprijs* 

Apertuur 
opp.

Debiet 
(l/min)

Starre leiding 
diameter koper/rvs Flex Expansievat

Zwembad 
oppervlak in m2

Splash 45T € 3.201 4,23 3,6 15 mm DN16 18 15-20

Splash 60T € 3.743 5,6 4,8 15 mm DN16 25 20-30

Splash 90T € 5.048 8,4 7,2 22 mm DN20 40 30-40

Splash 120T € 6.347 11,2 9,6 22 mm DN20 50 40-50

Splash vlakkeplaat collectoren

Pakketcode
Bruto  
pakketprijs* 

Apertuur 
opp.

Debiet 
(l/min)

Starre leiding 
diameter koper/rvs Flex Expansievat

Zwembad 
oppervlak in m2

Splash 6.0V € 2.566 5,46 5,5-7,1 22 mm DN20 18 15-20

Splash 10.0V € 3.030 9,44 9,4-12,3 22 mm DN20 25 20-30

Splash 12.5V € 4.230 11,8 12-15,5 28 mm DN25 50 30-40

Splash 15.0V € 4.795 14,16 14,1-18,5 28 mm DN25 50 40-50

* Bruto prijzen onder voorbehoud en excl. btw en af Rivusol magazijn Gouda



20

THERMAL

Zowel een zwembad als het tapwater verwarmen in een huis of gebouw wordt 
mogelijk met het Thermal pakket. Als er in de winter geen gebruik wordt gemaakt 
van het zwembad, levert dit systeem een extra hoeveelheid duurzaam verwarmd 
kraanwater op of een grotere bijdrage aan ruimteverwarming.

In het pakket zitten de hoofdcomponenten van het zonnewarmtesysteem. Binnen het basispakket kunt u 
kiezen uit verschillende typen collectoren:

Collectoren
  Vacuümbuiscollectoren
  Vlakkeplaatcollectoren (zowel indakindak als opdak)
  Horizontale vacuümbuiscollectoren
  Gebouwgeïntegreerde collectoren
  PV-collectoren

In het overzicht hieronder vindt u makkelijk terug welk systeem het beste past bij een bepaalde afmeting zwembad. 

De hoofdcomponenten van 
een Thermalpakket  zijn:

  Collectoren
  Koppelingen voor collectoren
  Pompstation
  Driewegklep
  Expansievat
  Expansievataansluitset
  Controller

NIEUW

Thermal standaard vlakkeplaatcollectoren

Pakketcode

Bruto  
pakket-
prijs* 

Boiler 
inhoud

Apertuur 
opp.

Debiet 
(l/min)

Starre 
leiding 
diameter 
koper/rvs Flex

Expansie-
vat

Aantal 
personen

Zwembad 
oppervlak 
in m2

Thermal  300-7.5V € 4119 300 7,08 7,1-9,2 22 mm DN20 25 3-4 15-20

Thermal  300-12.0V € 5228 300 10,92 11-14 28 mm DN25 40 3-4 20-30

Thermal  300-15.0V € 5775 300 14,16 14,1-18,45 28 mm DN25 50 3-4 30-40
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Thermal vacuümbuis collectoren

Pakketcode

Bruto  
pakket-
prijs* 

Boiler 
inhoud

Apertuur 
opp.

Debiet 
(l/min)

Starre 
leiding 
diameter 
koper/rvs Flex

Expansie-
vat

Aantal 
personen

Zwembad 
oppervlak 
in m2

Thermal combi 300/2-75T € 6971 300 7,0 6,0 22 mm DN20 40 3-4 15-20

Thermal combi 500KWS/2-120T € 9998 500 11,2 9,6 22 mm DN20 50 3-4 20-30

Thermal combi 800KWS/2-150T € 11846 800 14,0 12,0 28 mm DN25 80 3-4 30-40

THERMAL
COMBI

Met een Thermal Combi systeem is verwarming van tapwater, zwembad en lage 
temperatuur verwarming mogelijk. Wanneer het zwembad in de winter niet gebruikt 
wordt, kan de capaciteit van het zonnewarmtesysteem van de zonneboiler ingezet 
worden voor bijvoorbeeld vloerverwarming. 

In het basispakket zitten de hoofdcomponenten van het zonnewarmtesysteem. Binnen het basispakket 
kunt u kiezen uit verschillende typen boilers en collectoren:

Boilers     
  Rvs/inox-boiler
  Staalgeëmailleerde boiler
  Buffervaten met tapwaterspiraal
  Buffervaten met FriWa

Collectoren
  Vacuümbuiscollectoren
  Vlakkeplaatcollectoren (zowel indak als opdak)
  Horizontale vacuümbuiscollectoren
  Gebouwgeïntegreerde collectoren
  PV-collectoren

De hoofdcomponenten van een 
Thermal Combipakket zijn:

  Collectoren
  Koppelingen voor collectoren
  Pompstation
  Driewegklep
  Expansievat
  Expansievataansluitset
  Controller
 Boiler
 Thermostatisch mengventiel
 Zwembad warmtewisselaar rvs/inox
 Extra dompelbuis voor zwembadwater

NIEUW

Thermal standaard vlakkeplaatcollectoren

Pakketcode

Bruto  
pakket-
prijs* 

Boiler 
inhoud

Apertuur 
opp.

Debiet 
(l/min)

Starre 
leiding 
diameter 
koper/rvs Flex

Expansie-
vat

Aantal 
personen

Zwembad 
oppervlak 
in m2

Thermal  300-7.5V € 4119 300 7,08 7,1-9,2 22 mm DN20 25 3-4 15-20

Thermal  300-12.0V € 5228 300 10,92 11-14 28 mm DN25 40 3-4 20-30

Thermal  300-15.0V € 5775 300 14,16 14,1-18,45 28 mm DN25 50 3-4 30-40

* Bruto prijzen onder voorbehoud en excl. btw en af Rivusol magazijn Gouda

In het overzicht hieronder vindt u makkelijk terug welk systeem het beste past bij een bepaalde afmeting zwembad. 
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Dakmontagesets

Afhankelijk van het soort collectoren en het type dak waarop de collectoren  
gemonteerd moeten worden, kunt u een dakmontageset selecteren. 

Er zijn montagesets voor schuine daken met pannen, golfplaten, leien en voor  
platte daken.

Voor een plat dak levert Rivusol speciale frames waarin eenvoudig ballast in  
de vorm van 30x30 cm tegels stapelgewijs gelegd kunnen worden. 

Voor vlakkeplaatcollectoren zijn er speciale dakinbouwsets.

Bekijk voor 
andere montage-

systemen onze 
prijslijst.

STAP 2:
Het kiezen 

van het type 
dakmontage

Prijslijst dakmontagesets voor vacuümbuiscollectoren:

Brutoprijs  
(inclusief btw)

RD-PANOP-10

RD-PANOP-15

RD-PANOP-20

RD-PANOP-25

RD-PANOP-30

€ 95

€ 95

€ 135

€ 155

€ 175

Artikel











Schuin pannendak

Brutoprijs
incl. ballastbak 

(inclusief btw)

Brutoprijs
excl. ballastbak 

(inclusief btw)

RD-PLAT10-30

RD-PLAT15-30

RD-PLAT20-30

RD-PLAT25-30

RD-PLAT30-30

RD-PLAT10-45

RD-PLAT15-45

RD-PLAT20-45

RD-PLAT25-45

RD-PLAT30-45

€ 235

€ 255

€ 355

€ 375

€ 395

€ 46

€ 62

€ 71

€ 78

€ 110

Artikel Artikel

helling 30 graden helling 45 graden





















Plat dak
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Prijslijst dakmontagesets voor vlakplaatcollectoren:

Brutoprijs  
(inclusief btw)

Brutoprijs  
(inclusief btw)

RDV-PANOP-BLK-2.0V-VN

RDV-PANOP-BLK-4.0V-VN

RDV-PANOP-BLK-6.0V-VN

RDV-PANOP-BLK-8.0V-VN

RDV-PANOP-BLK-2.0V-H

RDV-PANOP-BLK-4.0V-H

RDV-PANOP-BLK-6.0V-H

RDV-PLAT-BLK-2.0VN

RDV-PLAT-BLK-4.0VN

RDV-PLAT-BLK-6.0VN

RDV-PLAT-BLK-8.0VN

RDV-PLAT-BLK-2.0HN

RDV-PLAT-BLK-4.0HN

RDV-PLAT-BLK-6.0HN

RDV-PANOP-BLK-2.5V

RDV-PANOP-BLK-5.0V

RDV-PANOP-BLK-7.5V

RDV-PANOP-BLK-10.0V

RDV-PANOP-BLK-2.5H

RDV-PANOP-BLK-5.0V-H

RDV-PANOP-BLK-7.5V-H

RDV-PLAT-BLK-2.5V

RDV-PLAT-BLK-5.0V

RDV-PLAT-BLK-7.5V

RDV-PLAT-BLK-10.0V

RDV-PLAT-BLK-2.5HN

RDV-PLAT-BLK-5.0HN

RDV-PLAT-BLK-7.5HN

RDV-PANOP-GLS-2.0V-VN

RDV-PANOP-GLS-4.0V-VN

RDV-PANOP-GLS-6.0V-VN

RDV-PANOP-GLS-8.0V-VN

RDV-PANOP-GLS-2.0V-HN

RDV-PANOP-GLS-4.0V-HN

RDV-PANOP-GLS-6.0V-HN

nb

RDV-PLAT-GLS-4.0VN

RDV-PLAT-GLS-6.0VN

RDV-PLAT-GLS-8.0VN

nb

nb

nb

RDV-PANOP-GLS-2.5V-VN

RDV-PANOP-GLS-5.0V-VN

RDV-PANOP-GLS-7.5V-VN

RDV-PANOP-GLS-10.0V-VN

RDV-PANOP-GLS-2.5V-HN

RDV-PANOP-GLS-5.0V-HN

RDV-PANOP-GLS-7.5V-HN

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

2

3

4

2+2 boven elkaar

3+3 boven elkaar

nb

RDV-PLAT-GLS-5.0V

RDV-PLAT-GLS-7.5V

RDV-PLAT-GLS-10.0V

nb

nb

nb

€ 140

€ 230

€ 340

€ 445

€ 145

€ 290

€ 435

€ 337

€ 536

€ 725

€ 924

€ 347

€ 611

€ 875

€ 170

€ 285

€ 390

€ 505

€ 180

€ 360

€ 540

Artikel BLK

Artikel BLK

Artikel BLK

Artikel BLK

Artikel GLS

Artikel GLS

Artikel GLS
Aantal  
collectoren

Aantal  
collectoren

Aantal  
collectoren

Artikel GLS

2.0 m2

2.0 m2

2.5 m2

2.5 m2











































Schuin pannendak

Plat dak

Brutoprijs
incl. ballastbak 

(inclusief btw)

Brutoprijs
excl. ballastbak 

(inclusief btw)

RDV-IN-BLK-5.0VN

RDV-IN-BLK-7.5VN

RDV-IN-BLK-10.0VN

RDV-IN-GLS-4.0VN

RDV-IN-GLS-6.0VN

RDV-IN-GLS-8.0VN

RDV-IN-GLS-2+2VN

RDV-IN-GLS-3+3VN

€ 710

€ 975

€ 1.244

€ 1.284

€ 1.720

Artikel BLK* Artikel GLS**











Inbouw in dak

 *   voor BLK alleen voor 2,5 m2 collector
 **   voor GLS alleen voor 2,0 m2 collector

2+2V = twee collectoren verticaal naast elkaar met daaronder ook twee collectoren (blok van 4 collectoren)
3+3V = idem als met twee collectoren alleen dan met drie collectoren
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Brutoprijs  
(inclusief btw)

RDV-panop-1,6V

RDV-panop-1,6H

RDV-panop-3,2V

RDV-panop-3,2H

RDV-panop-4,8V

RDV-panop-4,8H

RDV-panop-6,4V

RDV-panop-6,4H

€ 149

€ 186

€ 220

€ 292

€ 317

€ 434

€ 413

€ 556

Artikel Plaatsing

1.6 m2

















Schuin pannendak

Prijslijst dakmontagesets voor 
PV formaat collectoren:

1

1

2

2

3

3

4

5

Verticaal

Horizontaal

Verticaal

Horizontaal

Verticaal

Horizontaal

Verticaal

Horizontaal

Aantal  
collectoren
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Leidingen
 
Bij de montage kunt u ervoor kiezen om te werken met starre leidingen die later 
na-geïsoleerd worden of met voorgeïsoleerde flex-rvs leidingen. 
Voorgeïsoleerde flexleidingen zijn handig en snel te monteren. Omdat ze al geïsoleerd 
zijn, is het een efficiënte oplossing vooral voor korte stukken met veel bochten.

Hoewel starre koperen leidingen makkelijk te buigen zijn, is het prijsverschil tussen 
koper en rvs leidingen tegenwoordig zo groot in het voordeel van rvs/inox, dat het 
gebruik van rvs-leidingen te overwegen is. Vooral bij lange stukken kan het gebruik 
van starre leidingen in combinatie met persfittingen een voordeel bieden. Isolatie- 
slangen kunnen hier makkelijk overheen getrokken worden. Dit isoleert makkelijk en 
men krijgt een strakke afwerking.

Rivusol heeft geïsoleerde flexleidingen in verschillende standaard lengtes 
met diameters van DN12, DN16 of DN20 voor standaard systemen. Grotere 
diameters voor grotere systemen.

RVS/Inox leidingen

Prijslijst flexleidingen

Er zijn twee verschillende soorten flexleidingen: polyamide isolatie hebben een gladde UV-bestendige 
coating met polyamide. Hierdoor wordt de isolatie niet beschadigd en biedt een goede bescherming tegen 
vogels. De nano geïsoleerde leidingen hebben een revolutionair nieuw type isolatie waar maar een dikte 
van 5 mm de zelfde isolatiewaarde heeft als conventionele isolatie van 20 mm. Diameter van de geïsoleerde 
leidingen is veel kleiner ( 59 mm t.o.v. 29 mm)  

Brutoprijs Brutoprijs Brutoprijs  

STAP 3:
Het kiezen 

van het soort 
leidingen

RL-DN12-C-L10

RL-DN12-C-L15

RL-DN12-C-L20

RL-DN12-C-L25

RL-DN12-C-L50

RL-DN16-C-L10

RL-DN16-C-L15

RL-DN16-C-L20

RL-DN16-C-L25

RL-DN16-C-L50

RLRL-DN20-C-L10

RLRL-DN20-C-L15

RLRL-DN20-C-L20

RLRL-DN20-C-L25

RLRL-DN20-C-L50

€ 231,00

€ 330,00

€ 418,00

€ 495,00

€ 935,00

€ 257,00

€ 367,00

€ 465,00

€ 551,00

€ 1041,00

€ 299,00

€ 427,00

€ 541,00

€ 640,00

€ 1210,00

Artikel DN12 Artikel DN16 Artikel DN20































Polyamide geïsoleerd 

Brutoprijs  Brutoprijs  Brutoprijs  

RL-DN12-Nano-L10

RL-DN12-Nano-L15

RL-DN16-Nano-L10

RL-DN16-Nano-L15

RL-DN20-Nano-L10

RL-DN20-Nano-L15

€ 255,00

€ 365,00

€ 315,00

€ 450,00

€ 389,00

€ 555,00

Artikel DN12 Artikel DN16 Artikel DN16













Nano geïsoleerd
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Aansluitmateriaal
 
Rivusol maakt zonnewarmte makkelijk! Niets is zo vervelend als tijdens de montage 
van een zonnewarmtesysteem er achter te komen dat een bepaalde koppeling niet 
voorhanden is. De juiste koppelingen en aansluitmateriaal zijn bovendien van belang 
om te zorgen dat alle verbindingen dicht zijn en ook dicht blijven. Bij Rivusol vindt u 
altijd het juiste materiaal om de leidingen op boiler, collectoren, pompunit en andere 
appendages aan te sluiten.

Hieronder vindt u het overzicht van onze verschillende sets aansluitmateriaal voor 
boilers, collectoren en pompunits.

STAP 4:
Het kiezen 

van het aansluit-
materiaal
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Aansluitingen boilers op spiraal

In onderstaande tabel staan de koppelingen die nodig zijn voor de aansluiting van de glycol 
leidingen op de spiraal van het boilervat afhankelijk van het type leiding wat gebruikt wordt. 
De prijzen van de koppelingen zijn te vinden in de prijslijst.

Tapwater boilers

G 3/4”bi

G1”bi

G 1”bi

G1”bi  
(spiraal aansluiting)

G 1½”  
(waterzijdige aansluiting)

¾” bi

¾” bi

¾” bi

¾” bi

¾” bu

22 mm buis

18 mm buis

3/4”bu

DN12 buis

IN100/150/200

IN300/400/500

AE200t/m 500

AE500-1500 KWS

AE 500 - 1500 KWS

BS1-HE

BS2-He

RP-SBP Midi Basic

RP-SBP Midi Premium

BLK collector

GLS collector

AKT collector

RC58/1800 

PV-collector

RF-084

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

RF-028+RF-020

RF-028+RF-020

RF-028+RF-020

RF-028+RF-020

n.v.t.

n.v.t.

n.b.

RF-087

geen 

RF-096+RF-004

RF-026+RF-004

RF-026+RF-004

RF-026+RF-004

RF-096+RF-004

RF-096+RF-004

RF-096+RF-004

RF-096+RF-004

RF-004

RF-060+RF-004

RF-079+RF-004

RF-038+RF-004

n.v.t.

RIV-113 afdichtingsdoppen

RF-026+RF-011

RF-094

RF-094

RF-094

RF-026+RF-011

RF-026+RF-011

RF-026+RF-011

RF-026+RF-011

RF-095+RF-011

RF-014

n.b

RF-012+RF-011

n.v.t.

RF-013

RF-012+RF-013

RF-012+RF-013

RF-012+RF-013

RF-013

RF-013

RF-013

RF-013

RF-075

RF-078

RF-064

RF-033

n.v.t.

RF-023

RF-031

RF-031

RF-031

RF-023

RF-023

RF-023

RF-023

RF-116

RF-115

RF-081

RF-034 (knie)

n.v.t.

Type boiler

Type pompunit

Type collector

Aansluiting 
op boiler

Aansluiting 
op pompunit

Aansluitkoppeling
collector

Flex DN12

Flex DN12

Flex DN12

Flex DN16

Flex DN16

Flex DN16

Flex DN20

Flex DN20

Flex DN20

Star 15mm

Star 15mm

Star 15mm

Star 22mm

Star 22mm

Star 22mm
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Subsidie regelingen Nederland
In Nederland zijn er een aantal subsidie- en stimuleringsregelingen:

ISDE - Investeringssubsidie Duurzame Energie

Bij aanschaf van een nieuwe zonneboiler ontvangt de eigenaar een investeringssubsidie. De 
hoogte van deze subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid warmte die het systeem levert.
De hoogte van de subsidie is ongeveer 25-30% van de aanschafprijs. Deze regeling geldt 
voor zonnewarmtesystemen met een collectoroppervlak tot 200 m2. Details van de 
regeling kunt u vinden op de website van RVO via onderstaande link: 

https://bit.ly/2N9riDv

In onderstaand overzicht kunt u terugvinden hoeveel ISDE subsidie er wordt uitgekeerd 
voor de standaard Rivusol systemen:

Tapwatersysteem met vacuumbuiscollectoren

Pakketcode Meldcode Subsidie

Aquatel 150/1-20T-HE 2019 KA03724 € 996

Aquatel 150/1-25T-HE 2019 KA03725 € 1.172

Aquatel 150/1-30T-HE 2019 KA03726 € 1.306

Aquatel 200/1-30T-HE 2019 KA03728 € 1.320

Aquatel 200/2-30T-HE 2019 * € 1.282

Aquatel 300/1-50T-HE 2019 KA03733 € 1.560

Aquatel 300/1-60T-HE 2019 * € 2.313

Aquatel 500/1-80T-HE 2019 * € 2.509

Tapwatersysteem met vlakkeplaatcollectoren

Pakketcode Meldcode Subsidie

Aquatel 150/1-BLK2.5V-HE 2019 KA03742 € 788

Aquatel 200/1-BLK4.0V-HE 2019 KA03743 € 1.258

Aquatel 200/2-BLK4.0V-HE 2019 * € 1.258

Aquatel 300/1-BLK5.0V-HE 2019 KA03748 € 1.381

Aquatel 300/1-BLK6.0V-HE 2019 KA03759 € 2.024

Aquatel 400/1-BLK7.5V-HE 2019 * € 2.166

Aquatel 500/1-BLK8.0V-HE 2019 KA12845 € 2.256

Aquatel 500/1-BLK10.0V-HE 2019 KA03762 € 2.360

Tapwatersysteem met PV formaat collectoren

Pakketcode Meldcode Subsidie

Aquatel 150/1-2PV-HE 2019 * € 878

Aquatel 200/1-3PV-HE 2019 * € 1.109

Aquatel 300/1-4PV-HE 2019 * € 1.712

Tapwater- en ruimteverwarmingsysteem  
met vacuümbuiscollectoren

Pakketcode Meldcode Subsidie

Radiant Top 300-60T KA12843 € 2.345

Radiant Top 400-75T * € 2.458

Radiant S500-80T KA12844 € 2.541

Radiant Top 500-90T * € 2.566

Radiant Friwa 500 PZR-90T * € 2.579

Radiant Friwa 800 PZR-120T * € 2.790

Radiant 500KWS2-90T * € 2.551

Radiant 800KWS2-120T * € 2.790

Radiant 1000KWS2-150T * € 3.488

Radiant combi 750-120T * € 2.723

Radiant Twin 300/500KWS-120T * € 2.723

Radiant Twin 300/800KWS-150T * € 3.488
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De Rivusol systemen die zijn weergegeven in 
de tabel met een KA-nummer zijn ook terug 
te vinden in de algemene lijst van RVO. Dit zijn 
systemen die veel worden gebruikt en daarom 
is er een overzicht gemaakt met standaard 
meldcodes ten behoeven van de aanvraag van 
subsidie. Voor systemen die niet op de lijst staan 
wordt ook subsidie gegeven. Alleen gaat dit via 
een aparte aanvraag. Rivusol kan deze aanvraag 
voor u verzorgen.

x geen subsidie voor systemen zonder boilervat 

*  Rivusol kan aanvraag voor subsidie doen. 
Systeem staat niet op de standaardlijst van RVO 
maar komt wel in aanmerking voor subsidie

Zwembad verwarming systeem met vacuumbuis- 
en vlakkeplaat collectoren

Pakketcode Meldcode Subsidie

Splash 45T x x

Splash 60T x x

Splash90T x x

Splash120T x x

Splash 6.0V x x

Splash 10.0V x x

Splash 12.5V x x

Splash 15.0V x x

Zwembad verwarming - , tapwater - en ruimteverwarming 
systeem met vacuumbuis- en vlakkeplaat collectoren

Pakketcode Meldcode Subsidie

Thermal combi 300/2-75T * € 2.441

Thermal combi 500KWS/2-120T * € 2.789

Thermal combi 800KWS/2-150T * € 3.488

Thermal  300-7.5V * € 2.133

Thermal  300-12.0V * € 2.441

Thermal  300-15.0V * € 2.985

SDE+ - Exploitatiesubsidie (Subsidie 
Duurzame Energie) 

De SDE+ wordt toegepast voor installaties waarbij 
uitsluitend gebruik wordt gemaakt van ‘afgedekte’ 
collectoren met een totaal thermisch vermogen 
van ≥ 140 kW. Dit is gelijk aan tenminste 200 m2 
apertuuroppervlak van de installatie. De subsidie is een 
exploitatiesubsidie. Dat betekent dat maandelijks een 
voorschot bedrag wordt uitbetaald op basis van de 
hoeveelheid geproduceerde kWh aan warmte. Deze 
subsidie wordt voor een periode van 15 jaar uitbetaald. 
Meer details over deze regeling vindt u op de RVO 
website via onderstaande link: 

https://bit.ly/36AG3ab
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Subsidie regelingen België
Per gewest verschilt de regelgeving van een premie op de installatie van een zonneboiler. 
Het is daarom verstandig om advies in te winnen bij de informatie- of milieudienst van de 
desbetreffende gemeente. Voor meer informatie over de premies die van toepassing zijn bij de 
plaatsing van een zonneboiler kijk op https://energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule.

In België geldt de regel dat de aannemer die een zonneboiler plaatst of in gebruik neemt, 
moet beschikken over een RESCert-certificaat. Alleen dan komt het systeem in aanmerking 
voor een premie. Indien nodig kan Rivusol hierin adviseren of assisteren. 

Vlaamse gewest

De Vlaamse overheid kent energiepremies toe aan gezinnen die in hun huis energiezuinige 
ingrepen doen. 

  Bestaande woningen (aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014)
De premie voor een zonneboiler is € 550 per m2 collector oppervlak en per wooneenheid 
maximaal 40% van de factuur (met een maximum van € 2.750). 

Deze subsidie is van toepassing bij thermische zonne-energiesystemen wanneer er een 
zonneboiler voor alleen sanitair warm water of voor een combinatie van verwarming én 
sanitair warm water wordt gebruikt. Premies moeten worden aangevraagd binnen het jaar na 
de datum van de eindfactuur. 

  Premies voor beschermde afnemers (sociale maatregelen)
Voor de investering in een zonneboiler geldt er een premie van € 660 per m2. Met een 
maximum van 48% van de factuur en maximaal € 3300.

  Premies voor nieuwbouw
Voor nieuwbouwwoningen wordt geen afzonderlijke premie uitgekeerd voor de installatie 
van een zonneboiler. De installatie van een zonneboiler heeft wel een positieve invloed op 
het E-peil (energiepeil) van een woning waarvoor men beloond wordt. Dit wordt gedaan 
door middel van een een vermindering van de onroerende voorheffing. Zo krijgt men 
bijvoorbeeld 50 procent korting op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximaal 
E30 en dit gedurende 5 jaar. Bij een E-peil van max. E20 bedraagt de korting 100%, eveneens 
gedurende 5 jaar.

  Premies voor koopwoningen
In het geval van een koopwoning waarbij ingrijpende energetische renovaties (denk 
aan isolatie, nieuwe beglazing en een zonneboiler) worden gedaan, betaalt men minder 
registratierechten op de aankoopsom. Namelijk 6% in plaats van 7%. 



31

Gewest Brussel 

In Brussel wordt de hoogte van de premie op basis van het inkomen uitgerekend. Voor de installatie 
van een zonneboiler installatie van een minimum van 2 m2 tot 4 m2 wordt de premie als volgt:

  Basiscategorie = premie van maximaal € 2500
  Gemiddeld inkomen = premie van maximaal € 3000
  Laag inkomen = premie van € 3500

Voor systemen die groter zijn dan 4 m2 gaat het premie bedrag met € 200 omhoog per extra m2. 

Waalse Gewest 

Het Waalse Gewest kent bonussen toe voor de installatie van een zonneboiler. Er wordt gerekend 
met een basis bonus van € 1500 bij de installatie van een zonneboiler. De basis premie wordt 
vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van het inkomen:

  inkomen < € 21.900 = basispremie vermenigvuldigen met factor 3
  inkomen € 21900 << € 31.100 = basispremie vermenigvuldigen met factor 2
  inkomen € 31.100 << € 41.100 = basispremie vermenigvuldigen met factor 1,5
  inkomen € 41.100 << € 93.000 = basispremie vermenigvuldigen met factor 1

Voor de tweede stap om de premie te berekenen moet er per kind in het huishouden € 5000 per 
kind van het totale inkomen worden afgetrokken worden. Over dit inkomen wordt het tweede 
gedeelte van de premie als volgt berekend:

  inkomen < € 21.900 = basispremie vermenigvuldigen met 30%
  inkomen € 21900 << € 31.100 = basispremie vermenigvuldigen met 20%
  inkomen € 31.100 << € 41.100 = basispremie vermenigvuldigen met factor 10%
  inkomen € 41.100 << € 93.000 = geen 

Dus het berekenen van de totale premie is als volgt:
(Basis premie x 1, 1.5, 2 of 3) + (Basis premie x 0, 0.1, 0.2, 0.3) = Totale premiebedrag 
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Artikelnummer Aantal buizen
Apertuur 
oppervlakte (m2): Afmetingen in mm (L x B x H) Prijs

RC58/1800/10T vs 2019 10 0,94 2020 x 950 x 140 € 529,00

RC58/1800/15T vs 2019 15 1,40 2020 x 1340 x 140 € 735,00

RC58/1800/20T vs 2019 20 1,87 2020 x 1730 x 140 € 940,00

RC58/1800/25T vs 2019 25 2,33 2020 x 2120 x 140 € 1149,00

RC58/1800/30T vs 2019 30 2,79 2020 x 2510 x 140 € 1360,00

Pannendakmontagesets

Artikelnummer Producttype Prijs

RD-PANOP-10 vs 2019 pannendak montageset 10 buizen € 95,00

RD-PANOP-15 vs 2019 pannendak montageset 15 buizen € 95,00

RD-PANOP-20 vs 2019 pannendak montageset 20 buizen € 135,00

RD-PANOP-25 vs 2019 pannendak montageset 25 buizen € 155,00

RD-PANOP-30 vs 2019 pannendak montageset 30 buizen € 175,00

Plat dak montagesets

Artikelnummer  
30 graden

Artikelnummer  
45 graden Aantal buizen

Prijs exclusief
ballastbakken

Prijs inclusief
ballastbakken

RD-PLAT10-30 vs 2019 RD-PLAT10-45 vs 2019 platdak montageset 10 buizen € 46 € 235,00

RD-PLAT15-30 vs 2019 RD-PLAT15-45 vs 2019 platdak montageset 15 buizen € 62 € 255,00

RD-PLAT20-30 vs 2019 RD-PLAT20-45 vs 2019 platdak montageset 20 buizen € 71 € 355,00

RD-PLAT25-30 vs 2019 RD-PLAT25-45 vs 2019 platdak montageset 25 buizen € 78 € 375,00

RD-PLAT30-30 vs 2019 RD-PLAT30-45 vs 2019 platdak montageset 30 buizen € 110 € 395,00

Artikelnummer Aantal buizen Afmetingen in mm (L x B x H) Prijs

MCOLL 4 400 x 830 x140 € 155,00

Rivusol Heatpipe Vacuümbuis collectoren

Mini Demo collector

Hoog rendement Heatpipe vacuümbuis collector, Hoog efficiënte heatpipe met 
grote kop diameter: 24 mm voor hoge warmteoverdracht.

Type collector: Heatpipe
Buisdiameter:  58mm
Type buis: Sydney 
Aansluiting: 2 x ¾” bu vlak dichtend
Max in serie: 100 buizen 
Kleur: Zwart geanodiseerd

Solar keymark certificaat gegevens:
Rendement:
η0 = 0,734    a1 = 1,529    a2 = 0,016

Mini collector met 4 buizen van 60cm. Bedoeld voor demonstratie doeleinden.

NIEUW
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Artikelnummer Producttype Prijs

HEA01 Vacuümbuis RC58 € 20,00

Artikelnummer Producttype Prijs

HEA02 Vacuümbuis RC58 compleet met Heatpipe € 33,00

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-KOP05 50mm collectorkoppeling € 18,45

Artikel nummer Producttype Prijs

RF-035 PTFE pakkingring voor collectoraansluiting ¾” € 2,57

RF-036 PTFE pakkingring voor aansluiting 1” € 2,98

Pannendakmontagesets

Artikelnummer Producttype Prijs

RD-PANOP-10 vs 2019 pannendak montageset 10 buizen € 95,00

RD-PANOP-15 vs 2019 pannendak montageset 15 buizen € 95,00

RD-PANOP-20 vs 2019 pannendak montageset 20 buizen € 135,00

RD-PANOP-25 vs 2019 pannendak montageset 25 buizen € 155,00

RD-PANOP-30 vs 2019 pannendak montageset 30 buizen € 175,00

Golfplaat montagesets

Artikelnummer Producttype Prijs

RD-GOLFOP-20 montageset 20 buizen € 95,00

RD-GOLFOP-25 montageset 25 buizen € 115,00

RD-GOLFOP-30 montageset 30 buizen € 125,00

Leiendak montagesets

Artikelnummer Producttype Prijs

RD-LEIOP-20 montageset 20 buizen € 146,00

RD-LEIOP-25 montageset 25 buizen € 157,00

RD-LEIOP-30 montageset 30 buizen € 166,00

Artikelnummer Aantal buizen Afmetingen in mm (L x B x H) Prijs

MCOLL 4 400 x 830 x140 € 155,00

Vacuümbuis alleen glas

Reserve Vacuümbuis compleet met Heatpipe

 Collectorkoppeling

 PTFE Compound collector pakking

NIEUW

NIEUW

Losse reserve vacuümbuis (alleen Glas) 58x1800mm ter vervanging 
voor RC58 vacuümbuiscollector.

Losse reserve vacuümbuis compleet met heatpipe en binnenwerk, 
58 x 1800mm, 24mm heatpipe. Voor RC58 vacuümbuiscollector

50mm collectorkoppeling, DN16, ¾” wartels, incl. 2 PTFE compound pakkingen 
voor toepassing tot 260°C voor RC58 vs 19 

Bestand tegen temperaturen tot +260° C, materiaal PTFE
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Artikelnummer Producttype Prijs

RF-038 Collector aansluitkoppeling 90° € 16,18

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-CTP Warmte geleidingspasta € 13,90 

Artikelnummer Producttype Prijs

RL-FLEX-DN16-1000 DN16, 1000mm met ¾” bi wartel € 33,40

Collector aansluitkoppeling 90°

Warmtegeleidende pasta

Aansluitslang DN16

NIEUW

Collector aansluitkoppeling 90°, DN16, ¾” wartel x ¾” bu vlakdichtend.

Tube 60g warmtegeleidingspasta voor heatpipe kop en temperatuursensoren

rvs/inox flexleiding DN16, 1000mm, 13mm isolatie met UV en vogel pikbestendige 
coating. Voor aansluiting op collector en flexibele doorvoer door dak. 
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Artikelnummer Producttype Prijs

RD-AKT-1 Platdak montageset per collector € 31,50

Artikelnummer Producttype Prijs

RC-HPT-dubbel DF Vacuümbuis compleet met absorber dubbelzijdig 
gecoat

€ 156,64

Plat dak montage. Horizontale plaatsing

Reserve DF Vacuümbuis compleet

NIEUW

Artikelnummer Aantal buizen
Apertuur 
oppervlakte (m2): Afmetingen in mm (L x B x H) Prijs

RC-AKT-5HPT 5 0,51 2170 x 375 € 690,00

RC-AKT-10HPT 10 1,02 2170 x 750 € 1256,00

RC-AKT-20HPT 20 2,03 2170 x 1500 € 2262,00

RC-AKT-30HPT 30 3,05 2170 x 2250 € 3393,00

Rivusol volledig vacuüm DF Collectoren 
HPT 10T – 30T
Hoog rendement vacuümbuis (HPT-High Performance Tube) collector met directe 
doorstroming met glycol van de absorber, voor een hoge warmteoverdracht. 
De vlakke absorber ligt in de buis en is aan beide zijden voorzien van actieve 
coating voor de absorptie van zonlicht. Collector is specifiek te gebruiken voor 
vlakke(horizontale) plaatsing op plat dak en verticaal plat tegen de gevel. 
Optioneel ook met reflector of witte achtergrond voor extra groot absorber/
apertuuroppervlak. 

Type collector:  Directflow
Type buis:  Enkelglas (vol vacuüm)
Aansluiting:  2 x 18mm koper
Kleur:  Aluminium
Max in serie:  120 buizen

Solar keymark certificaat gegevens:
Rendement:
η0 = 0,734    a1 = 1,529    a2 = 0,016

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-AKT-002 Aansluitset voor AKT collector met 850mm exleiding € 173,60

Aansluitset AKT DF

Montageset voor één DF collector. Plat op het dak, wordt gemonteerd op vier 
30x30 tegel op elke hoek.

Enkel glas vol vacuümbuis DF met vlakke absorber ter vervanging voor RC-AKT.

Aansluitset met dompelbuis voor temperatuursensor en twee RVS/Inox flexibele 
Leidingen 850mm.
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Artikelnummer Producttype Prijs

RF-AKT extra Verbindingsmateriaal voor montage 
van additionele collector

€ 53,92

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-AKT-005 Aansluitmateriaal voor montage parallel 
geschakeld collectorveld

€ 89,84

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-AKT afdek Afdekplaatje AKT DF collector € 33,78

Artikelnummer Aansluiting Prijs

RF-064 18x15mm knelfitting € 15,56

RF-078 15x22mm knelfitting € 9,45

RF-079 18 mm knel x ¾: bu € 16,77

Verbindingsset AKT DF collector

Aansluitset voor extra collectorveld

Afdekplaatjes AKT DF collector

Verloopkoppeling AKT DF collector

Collector verbindingset voor het door verbinden van 2 collectoren.

Aansluitmateriaal bestaande uit 2x 18 mm geïsoleerde koperleiding en 
aansluitkoppeling op collector voor uitbreiding met extra collectorvelden 

Afdekplaatjes voor beide uiteinden van de collector(en). Kleur: Aluminium.

Verloop koppeling van 18mm  aansluiting collector naar starre leiding (koper of  
RVS/Inox) of  DN16 flexleiding.
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Artikelnummer Artikel beschrijving Apertuur oppervlakte (m2): Afmetingen in mm (L x B x H) Prijs

RC-FLAT-BLK-2.0V 2.0 m2 vlakplaat zwart. 1.92 2022 x 1019 x 90 € 463 

RC-FLAT-BLK-2.5V  2.5 m2 vlakplaat zwart. 2.47 2022 x 1295 x 90 € 554 

NIEUW

Pannendakmontagesets verticaal naast elkaar

Artikelnummer 2.0V Artikelnummer 2.5V Aantal collectoren Prijs

RDV-PANOP-BLK-2.0V-VN RDV-PANOP-BLK-2.5V-VN 1 € 140

RDV-PANOP- BLK-4.0V-VN RDV-PANOP-BLK-5.0V-VN 2 € 230

RDV-PANOP- BLK-6.0V-VN RDV-PANOP-BLK-7.5V-VN 3 € 340

RDV-PANOP- BLK-8.0V-VN RDV-PANOP-BLK-10.0V-VN 4 € 445

Pannendakmontagesets horizontaal naast of boven elkaar

Artikelnummer 2.0V Artikelnummer 2.5V Aantal collectoren Prijs

RDV-PANOP-BLK-2.0V-HN RDV-PANOP-BLK-2.5-HN 1 € 145

RDV-PANOP-BLK-4.0V-HN RDV-PANOP-BLK-5.0-HN 2 € 290

RDV-PANOP-BLK-6.0V-HN RDV-PANOP-BLK-7.5-HN 3 € 435

Platdak montagesets verticaal naast elkaar

Artikelnummer 2.0V Artikelnummer 2.5V Aantal collectoren
Prijs exclusief
ballastbakken

Prijs inclusief
ballastbakken

RDV-PLAT-BLK-2.0V-VN RDV-PLAT-BLK-2.5V-VN 1 € 170 € 337

RDV-PLAT- BLK-4.0V-VN RDV-PLAT-BLK-5.0V-VN 2 € 285 €536

RDV-PLAT- BLK-6.0V-VN RDV-PLAT-BLK-7.5V-VN 3 € 390 €725

RDV-PLAT- BLK-8.0V-VN RDV-PLAT-BLK-10.0V-VN 4 € 505 €924

Rivusol Vlakkeplaat collectoren 
Vlakkeplaat collector Type Black
Hoog rendement vlakke plaat collector. Groot apertuuroppervlak in verhouding tot 
bruto oppervlak door zeer dunne randen.

Type collector:  Harp
Aansluiting:  4 x ¾”buitendraad  
 met O-ring afdichting
Type glas:  Prisma
Kleur:  Zwart
Max in serie:  8

Solar keymark certificaat gegevens:
Rendement:
η0 = 0,803    a1 = 3,16    a2 = 0,012
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Platdak montagesets horizontaal naast elkaar

Artikelnummer 2.0V Artikelnummer 2.5V Aantal collectoren
Prijs exclusief
ballastbakken

Prijs inclusief
ballastbakken

RDV-PLAT-BLK-2.0V-HN RDV-PLAT-BLK-2.5V-HN 1 € 180 € 347

RDV-PLAT-BLK-4.0V-HN RDV-PLAT-BLK-5.0V-HN 2 € 360 € 611

RDV-PLAT-BLK-6.0V-HN RDV-PLAT-BLK-7.5V-HN 3 € 540 € 875

Indak montagesets pannendak verticaal  (alleen voor 2,5 m2 collector)

Artikelnummer Artikelbeschrijving Aantal collectoren Prijs

RDV-IN-BLK-5.0V-VN Indak 2 collectoren naast elkaar verticaal 2 € 710

RDV-IN-BLK-7.5V-VN Indak 3 collectoren naast elkaar verticaal 3 € 975

RDV-IN-BLK-10.0V-VN Indak 4 collectoren naast elkaar verticaal 4 € 1244

Artikelnummer Artikelbeschrijving Aantal collectoren Prijs

RFV-006 Aansluitset collector verticaal naast elkaar 1 € 43,17

RFV-007 Aansluitset collector verticaal naast elkaar 2 € 57,12

RFV-008 Aansluitset collector verticaal naast elkaar 3 € 70,11

RFV-009 Aansluitset collector verticaal naast elkaar 4  € 85,44

RFV-010 Aansluitset collector verticaal naast elkaar 5 € 99,83

RFV-011 Aansluitset collector verticaal naast elkaar 6 € 114,21

RFV-012 Aansluitset collector verticaal naast elkaar 7 € 128,61

RFV-013 Aansluitset collector verticaal naast elkaar 8 €143,46

Golfplaat dakmontage

Artikelnummer 2.0V Artikelnummer 2.5V Aantal collectoren Prijs

RDV-Golfop-BLK-4.0V-VN RDV-Golfop-BLK-5.0V-VN 2 € 183

RDV-Golfop-BLK-6.0V-VN RDV-Golfop-BLK-7.5V-VN 3 € 274

RDV-Golfop-BLK-8.0V-VN RDV-Golfop-BLK-10.0V-VN 4 € 364

Leiendakmontage

Artikelnummer 2.0V Artikelnummer 2.5V Aantal collectoren Prijs

RDV-Leiop-BLK-4.0V-VN RDV-Leiop-BLK-5.0V-VN 2 € 145

RDV-Leiop-BLK-6.0V-VN RDV-Leiop-BLK-7.5V-VN 3 € 290

RDV-Leiop-BLK-8.0V-VN RDV-Leiop-BLK-10.0V-VN 4 € 435

Aansluitset BLK collector verticaal
Aansluitset voor verticaal geplaatste BLK collector bestaande uit sensorhouder met dompelbuis 
en handontluchter, flexibele koppeling voor tussen de collector en eindkap voor niet gebruikte 
aansluiting op de collector.



Maakt zonnewarmte makkelijk

©Rivusol | Prijslijst 2020 41

Artikelnummer Artikelbeschrijving Aantal collectoren Prijs

RFV-015 Aansluitset collector horizontaal 1 € 38,31

RFV-017 Aansluitset collector horizontaal naast elkaar 2 € 65,80

RFV-018 Aansluitset collector horizontaal naast elkaar 3 € 98,25

Artikelnummer Artikelbeschrijving Prijs

RIV-196 Flexibele verbinding voor tussen BLK vlakplaat collector 3/4” aansluiting € 8,40

Artikelnummer Artikelbeschrijving Prijs

RF-BLK-kap 3/4” Eindkap BLK collector € 3,80

Artikelnummer Artikelbeschrijving Prijs

RF-BLK sensor + vent Sensorhouder voor BLK vlakplaat collector € 27,40

Aansluitset BLK collector horizontaal

Aansluitkoppeling BLK collector

Eindkap BLK collector, ¾” bi

Sensorhouder BLK Collector

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-038 Collector aansluitkoppeling 90° € 16,18

Artikelnummer Producttype Prijs

RL-FLEX-DN16-1000 DN16, 1000mm met ¾” bi wartel € 33,40

Collector aansluitkoppeling 90°

Aansluitslang DN16

NIEUW

Aansluitset voor horizontaal naast elkaar geplaatste BLK collector bestaande uit 
sensorhouder met dompelbuis en handontluchter, flexibele koppeling slang voor 
tussen de collector en eindkap voor niet gebruikte aansluiting op de collector.

Sensorhouder voor BLK vlakplaat collector met dompelbuis voor temperatuur  
sensor en handontluchter.

Collector aansluitkoppeling 90°, DN16, ¾” wartel x ¾” bu Vlakdichtend.

rvs/inox flexleiding DN16, 1000mm, 13mm isolatie met UV en vogel pikbestendige 
coating. Voor aansluiting op collector en flexibele doorvoer door dak. 



42 Prijzen zijn onder voorbehoud, af magazijn Rivusol Gouda en excl. btw

Artikelnummer Artikelbeschrijving Apertuur oppervlakte (m2): Afmetingen in mm (L x B x H) Prijs

RC-FLAT-GLS-2.0V 2,0 m2 1,84 1730 x 1170 x 83 € 463,00 

RC-FLAT-GLS-2.5V 2,5 m2 2,31 2150 x 1170 x 83 € 554,00 

RC-FLATDEMO Demo 0,12 383 x 320 x 83 € 229,00

Pannendakmontage verticaal naast elkaar

Artikelnummer 2.0V Artikelnummer 2.5V Aantal collectoren Prijs

RDV-PANOP-GLS-2.0V-VN RDV-PANOP-GLS-2.5V-VN 1 collector verticaal € 140

RDV-PANOP-GLS-4.0V-VN RDV-PANOP-GLS-5.0V-VN 2 collector verticaal naast elkaar € 230

RDV-PANOP-GLS-6.0V-VN RDV-PANOP-GLS-7.5V-VN 3 collector verticaal naast elkaar € 340

RDV-PANOP-GLS-8.0V-VN RDV-PANOP-GLS-10.0V-VN 4 collector verticaal naast elkaar € 445

Pannendakmontage horizontaal naast elkaar

Artikelnummer 2.0V Artikelnummer 2.5V Aantal collectoren Prijs

RDV-PANOP-GLS-2.0V-HN RDV-PANOP-GLS-2.5V-HN 1 collector horizontaal € 145

RDV-PANOP-GLS-4.0V-HN RDV-PANOP-GLS-5.0V-HN 2 collector horizontaal naast elkaar € 290

RDV-PANOP-GLS-6.0V-HN RDV-PANOP-GLS-7.5V-HN 3 collector horizontaal naast elkaar € 435

Platdak montage verticaal naast elkaar

Artikelnummer 2.0V Artikelnummer 2.5V Aantal collectoren
Prijs inclusief

ballastbakken
Prijs exclusief
ballastbakken

RDV-PLAT-GLS-4.0V RDV-PLAT-GLS-5.0V-VN 2 collector verticaal naast elkaar € 536 € 285

RDV-PLAT-GLS-6.0V RDV-PLAT-GLS-7.5V-VN 3 collector verticaal naast elkaar € 725 € 390

RDV-PLAT-GLS-8.0V RDV-PLAT-GLS-10.0V-VN 4 collector verticaal naast elkaar € 924 € 505

Vlakkeplaatcollector Typ: GLS
Hoog rendement Harp vlakkeplaat collector. Volledig glazen voorkant. Ideaal 
voor indak integratie. Zowel portret (verticaal) als horizontaal opdak te monteren. 
De dompelbuis voor de temperatuursensor is al in de collector geïntegreerd.  
De GLS collector heeft ook andere afmetingen (hoogte/breedte) als de BLK-collector.

Type collector:  Harp
Aansluiting:  4 x 22mm
Type glas:  3,2 mm getemperd solar veiligheidsglas.
Kleur:  Aluminium
Max in serie:  7

Solar keymark certificaat gegevens:
Rendement
Voor: 2,0 m2:  η0 = 0,814     a1 = 4.06         a2  = 0,013
Voor: 2,5 m2:  η0 = 0,807     a1 = 4.04         a2  = 0,012
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Indak montageset pannendak (alleen voor 2.0 m2 collector)

Artikelnummer 2.0V Aantal collectoren Prijs

RDV-IN-GLS-4.0V-VN 2 € 710

RDV-IN-GLS-6.0V-VN 3 € 975

RDV-IN-GLS-8.0V-VN 4 € 1244

RDV-IN-GLS-2+2P-VN 2+2 boven elkaar € 1284 

RDV-IN-GLS-3+3P-VN 3+3 boven elkaar € 1720

Artikelnummer Artikelbeschrijving Aantal collectoren Prijs

RFV-003 Aansluitset voor basis – twee collectoren verticaal 2 € 86,00

RFV-004 Aansluitset aanvulling voor elke extra collector 3 t/m 7 € 32,00

RFV-001 Aansluitset voor basis – twee collectoren horizontaal 2 € 129,00

RFV-002 Aansluitset aanvulling voor elke extra collector  
horizontaal

€ 99,00

Artikelnummer Artikelbeschrijving Prijs

RFV-005 Flexibele dakdoorvoerset 700 mm voor vlakke plaat collector incl. koppelset € 119,75

Artikelnummer Artikelbeschrijving Aantal collectoren Prijs

RFV-001 Aansluitset voor basis – twee collectoren  horizontaal 2 € 129,00

RFV-002 Aansluitset aanvulling voor elke extra collector 
horizontaal

€ 99,00

Aansluitset  GLS collector

Flexibele dakdoorvoerset voor GLS collector

Aansluitset voor het aansluiten van de GLS collector voor verticale plaatsing van de collector. 

Flexibele dakdoorvoorset met twee inox flexleidingen 700mm geïsoleerd en koppelingen voor 
montage aan collectoren.

Aansluitset voor het aansluiten van de GLS collector voor horizontale plaatsing van de collector. 
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Artikelnummer Artikelbeschrijving Prijs

RL-DN12-L1,5-PV Koppelslang PV collector DN12/1,5m € 22,40

Artikelnummer Artikelbeschrijving Prijs

RF-030 Aansluitset  PV collector € 15,11

Aansluitslang DN12 voor PV collector

PV collector aansluitset

PV Formaat collector

Artikelnummer
Bruto  
oppervlak Apertuur oppervlakte (m2): Afmetingen in mm (L x B x H) Prijs

RC-PV-1.6V 1,6 m2 1,53 1640 x 990 x 40 € 595,00

Pannendakmontagesets

Artikelnummer Aantal collectoren Prijs

RDV-panop-1,6V 1 € 149

RDV-panop-1,6H 1 € 186

RDV-panop-3,2V 2 € 220

RDV-panop-3,2H 2 € 292

RDV-panop-4,8V 3 € 317

RDV-panop-4,8H 3 € 434

RDV-panop-6,4V 4 € 413

RDV-panop-6,4H 4 € 556

Vlakplaat collector met zelfde afmetingen als standaard PV paneel. Eenvoudig te monteren op 
hetzelfde montagesysteem als PV panelen en daardoor als onderdeel van een PV veld goed te 
integreren. Kleur van absorber diep blauw/zwart. 

Type collector:  Paralelmeander
Aansluiting:  2 x ½” bu O-ring afdichting
Type glas:  Prisma
Kleur:  Zwart
Max in  serie: 4

Solar keymark certificaat gegevens:
Rendement (op bruto oppervlakte)
η0 = 0,692       a1 =  4,503          a2 =  0,22

Artikelnummer Artikelbeschrijving Prijs

RF-PT1000-PV Clip-on sensor PT1000 22 mm met 10 mtr kabel 
voor PV collector 

€ 45,38

Clip-on sensor met kabel

RVS/Inox flexleiding DN12, koppelslang met 13mm isolatiedikte voor verbinden 
van 2 of meer PV collectoren verticaal. Lengte 1,5 meter met UV 

Aansluitset voor het aansluiten van de PV collector op de rvs/inox flexleiding.

Clip-on sensor (PT1000) met 10 meter kabel 
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Toebehoren Algemeen

Dakhaken

Artikelnummer Artikelbeschrijving Prijs

CAL01 Automatische Solar ontluchter 3/8” € 49,00

Artikelnummer Artikelbeschrijving Prijs

RD-005 Dakhaak NL pannendak (210 x 30 x 4 mm) € 5,89

Artikelnummer Artikelbeschrijving Prijs

RD-015 Dakhaak verstelbaar Schiefer (256 x 30 x 4 mm) € 13,45

RD-007 Dakhaak leiendak (400 x 30 x 3 mm) € 7,91

Artikelnummer Artikelbeschrijving Prijs

RD-006 Dakhaak met voetplaat vast (150 x 80 x 4 mm) € 13,55

Artikelnummer Artikelbeschrijving Prijs

CAL02 Afsluiter voor Solar ontluchter 3/8” € 24,00

Automatische Solar ontluchter

Dakhaak Standaard

Dakhaak standaard verstelbaar

Dakhaak DE

Afsluitkraantje voor ontluchter

Artikelnummer Artikelbeschrijving Prijs

RD-014 Dakhaak met voetplaat in hoogte verstelbaar  
(150 x 80 x 4 mm)

€ 19,65

Dakhaak DE verstelbaar

Automatische ontluchter voor zonnewarmtesystemen, behuizing van verchroomd 
messing. Pmax.: 10 bar, Max. ontluchtingsdruk: 5 bar,  ° t min.÷max.: -30÷180°C, 
Max. glycol concentratie: 50%.

Beugel: 6 mm RVS, voetplaat: 4 mm RVS met 12 gaten.

Afsluiter met dichting, materiaal van verchroomd messing,. Pmax.: 10 bar, t°min.÷max.: 
-30÷200°C, Max. glycol: 50%.

Beugel: 6 mm RVS, voetplaat: 4 mm RVS met 12 gaten.
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Artikelnummer Artikelbeschrijving Prijs

RD-021 Stokeind M10 € 7,88

Artikelnummer Artikelbeschrijving Prijs

RD-017 Adapterplaat M10 € 2,71

Artikelnummer Artikelbeschrijving Prijs

RD-022 Kruisverbinder voor 40x40 alu profiel € 2,15

Artikelnummer Artikelbeschrijving Prijs

RF-TILE-RED Rood € 69

RF-TILE-BLACK Zwart € 69

Artikelnummer Artikelbeschrijving Prijs

RF-TILE-RED-S Rood € 69

RF-TILE-BLACK-S Zwart € 69

Stokschroef

Adapterplaat 

Kruisverbinder M8 

Universele dakdoorvoer 

Dakdoorvoer Beton

Dakdoorvoeren

Stokeind M10 met rubber dichtring, ring en moer. 
Voor montagesysteem voor golfplaten dak.  

Adapterplaat M10  82x40x5 mm voor combinatie met stokeind 
voor montage op golfplaten dak.  

Kruisverbinder met M8 hamerkopbout, moer en ring voor 40x40 alu-profiel.

Type: Universeel, materiaal: staal verzinkt, afmetingen: 270 x 460 x 70 mm

Type: Universeel, materiaal: staal verzinkt, afmetingen: 270 x 460 x 70 mm
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Rivusol Boilers, buffervaten en toebehoren

Artikelnummer Producttype Hoogte in mm Diameter Ø in mm Gewicht in kg Prijs

RB-IN150/1 150 liter RVS boiler met één wisselaar 1115 550 48 € 1032

RB-IN200/1 200 liter RVS boiler met één wisselaar 1450 550 52 € 1236

RB-IN300/1 300 liter RVS boiler  met één wisselaar 1650 620 62 € 1572

RB-IN400/1 400 liter RVS boiler met één wisselaar 1580 710 81 € 2076

RB-IN500/1 500 liter RVS boiler met één wisselaar 1940 710 91 € 2220

Artikelnummer Producttype Hoogte in mm Diameter Ø in mm Gewicht in kg Prijs

RB-IN200-2 200 liter RVS boiler met twee wisselaars 1450 550 68     € 1393

RB-IN300-2 300 liter RVS boiler met twee wisselaars 1650 620 88     € 1844

RB-IN400-2 400 liter RVS boiler met twee wisselaars 1580 710 117     € 2350

RB-IN500-2 500 liter RVS boiler met twee wisselaars 1940 710 137     € 2491

Artikelnummer Producttype Hoogte in mm Diameter Ø in mm Gewicht in kg Prijs

RB-AE200/2 HTP 200 liter staal geëmailleerd met 2 wisselaars 1353 650 109 € 1053

RB-AE300/2 HTP 300 liter staal geëmailleerd met 2 wisselaars 1810 650 138 € 1226

RB-AE400/2 HTP 400 liter staal geëmailleerd met 2 wisselaars 1847 720 167 € 1690

RB-AE500/2 HTP 500 liter staal geëmailleerd met 2 wisselaars 1838 790 182 € 1945

RB-H750/2 750 liter staal geëmailleerd met 2 wisselaars 2082 750/950* 344 € 3554

RB-H1000/2 1000 liter staal geëmailleerd met 2 wisselaars 2015 850/1050* 400 € 3922

RB-H1500/2 1500 liter staal geëmailleerd met 2 wisselaars 2250 1000/1200* 495 € 5995

RB-H2000/2 2000 liter staal geëmailleerd met 2 wisselaars 2440 1100/1300* 590 € 6776

RVS Tapwater boilers met 1 wisselaar

RVS Tapwater boilers met 2 wisselaars

Staal geëmailleerde tapwater boiler met 2 wisselaars

* zonder en met isolatie

NIEUW

RVS/Inox boiler van AISI 444 (EN 1.4521). Wisselaar van RVS/inox  316L. 
Buitenkant boiler staal, kleur wit. Licht in gewicht door gebruik van RVS/inox 

RVS/Inox boiler van AISI 444 (EN 1.4521). Wisselaar van RVS/inox  316L. 
Buitenkant boiler staal, kleur wit. Licht in gewicht door gebruik van RVS/inox 

Staal geëmailleerde boiler met twee wisselaars. Buitenmantel boiler van 
kunststof, kleur grijs. Premium boiler met uitstekende isolatie eigenschappen.
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Boilers voor zonnewarmte + warmtepomp

Artikelnummer Producttype Hoogte in mm Diameter Ø in mm Gewicht in kg Prijs

RB-IN300WP-SOL 300 liter RVS warmtepomp boiler 1650 620 91 € 2.880

RB-IN400WP-SOL 400 liter RVS  warmtepomp boiler 1580 710 123 € 3.159

RB-IN500WP-SOL 500 liter RVS warmtepomp boiler 1940 710 143 € 3.477

Artikelnummer Producttype Hoogte in mm Diameter Ø in mm Gewicht in kg Prijs

RB-T300WP/SOL 300 liter staal geëmailleerde warmtepomp boiler 1385 760 93 € 2.366

RB-T400WP/SOL 400 liter staal geëmailleerde warmtepomp boiler 1631 760 125 € 3.025

RB-T500WP/SOL 500 liter staal geëmailleerde warmtepomp boiler 1700 810 145 € 3.325

Artikelnummer Producttype Hoogte in mm Diameter Ø in mm Gewicht in kg Prijs

RB-Eco Fresh 800 PZR 800 liter Friwa bu er excl. Friwa 1700 790 137 € 1.573

RB-Eco Fresh 1000 PZR 1000 liter Friwa bu er excl. Friwa 2050 790 159 € 1.894

Artikelnummer Producttype Hoogte in mm Breedte in mm Diepte in mm Vermogen in kW Prijs

RB-Friwa 20 Friwa unit tot 20 l/min tapwater 420 420 265 49 €1.075

RB-Friwa 25 Friwa unit tot 25 l/min tapwater 539 539 345 65 €1.472

RB-Friwa 50 Friwa unit tot 50 l/min tapwater 795 795 602 121 €3.155

RVS Tapwater warmtepomp boiler

Staal geëmailleerde warmtepomp boiler

Friwa Buffer – externe verwarming tapwater en verwarming 
door zonnewarmte, hout- en pelletkachel

NIEUW

RVS/Inox boiler van AISI 444 (EN 1.4521). Met zonne- en extra grote warmtepomp wisselaar voor 
bijverwarming door warmtepomp. Warmtewisselaars van RVS/inox  316L. Buitenkant boiler staal, 
kleur wit.  Licht in gewicht door gebruik van RVS/inox 

Staal geëmailleerde tapwater boiler met zonne- en extra grote warmtepomp wisselaar voor 
bijverwarming door warmtepomp. Buitenkant boiler kunststof, kleur grijs. 

De buffertank is speciaal ontworpen voor montage van Friwa-unit op de boiler met ingang en 
uitgang van warmtewisselaar op de buffer bij elkaar . Het buffervat heeft speciale gestratificeerde 
retour voor betere gelaagdheid. Firwa –unit  voor in-line tapwater bereiding. 
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Buffervaten voor tapwater- en ruimteverwarming door 
zonnewarmte, warmtepomp, hout- en pelletketels

Artikelnummer Producttype Hoogte in mm Diameter Ø in mm Gewicht in kg Prijs

RB-AE500KWS1 500 liter bu ervat met n wisselaar 1640 650/850* 128 € 2.461

RB-AE800KWS1 800 liter bu ervat met n wisselaar 1686 790/990* 170 € 2.717

RB-AE1000KWS1 1000 liter bu ervat met n wisselaar 2036 990/790* 198 € 3.107

RB-AE1500KWS1 1500 liter bu ervat met één wisselaar 2142 1000/1200* 293 € 3.514

Artikelnummer Producttype Hoogte in mm Diameter Ø in mm Gewicht in kg Prijs

RB-AE500KWS2 500 liter bu ervat met twee wisselaars 1640 650/850* 146 € 2791

RB-AE800KWS2 800 liter bu ervat met twee wisselaars 1686 790/990* 187 € 3259

RB-AE1000KWS2 1000 liter bu ervat met twee wisselaars 2036 990/790* 228 € 3916

RB-AE1500KWS2 1500 liter bu ervat met twee wisselaars 2142 1000/1200* 336 € 4158

Artikelnummer Producttype Hoogte in mm Diameter Ø in mm Gewicht in kg Prijs

RB-AE500BIB 500 liter tank in tank combinatie met 150 liter sanitair water 1706 650/850* 166 €2.155 

RB-W750C 727 liter tank in tank combinatie met 200 liter sanitair water 2000 750/950* 240 €2.510 

RB-W750CT 727 liter tank in tank combinatie met 200 liter sanitair water 
+ indirecte verwarming sanitair water

2000 750/950* 260 €2.749

RB-AE900BIB 900 liter tank in tank combinatie met 200 liter sanitair water 2123 790/990* 234 €2.568 

Hygiëne combinatie buffer met 1 wisselaar en 1 drinkwater tapspir

Hygiëne combinatie buffer met 2 wisselaars en 1 RVS tapspiraal

Tank in tank combinatie met 1  wisselaars

* zonder/met isolatie

NIEUW

Buffervat met één wisselaar en drinkwater tapspiraal van beneden naar boven voor “ïn-line” tapwater verwarming. 
Inhoud  boiler is CV-water voor aansluiting op warmtepomp, pellet-, biomassa- , gas  of mazoutketel. De combinatie 
buffer heeft speciale gestratificeerde retour voor betere gelaagdheid.

Buffertank voor CV aansluiting met daarin gebouwd een sanitair water boiler. (tank in tank). Voor toepassing van CV 
en tapwater verwarming wanneer er beperkt ruimte is voor boileropslag.
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Artikelnummer Producttype Hoogte in mm Diameter Ø in mm Gewicht in kg Prijs

RB-AE500PZ 500 liter bu ervat zonder wisselaar 1725 650/850* 86 € 1.087

RB-AE800PZ 800 liter bu ervat zonder wisselaar 1785 790/990* 105 € 1.272

RB-AE1000PZ 1000 liter bu ervat zonder wisselaar 2135 790/990* 121 € 1.389

RB-AE1500PZ 1500 liter bu ervat zonder wisselaar 2235 1000/1200* 210 € 1.929

Artikelnummer Producttype Hoogte in mm Diameter Ø in mm Gewicht in kg Prijs

RB-AE500PZR 500 liter bu ervat met één wisselaar 1725 650/850* 110 € 1.308

RB-AE800PZR 800 liter bu ervat met één wisselaar 1785 790/990* 137 € 1.547

RB-AE1000PZR 1000 liter bu ervat met één wisselaar 2135 790/990* 159 € 1.711

RB-AE1500PZR 1500 liter bu ervat met één wisselaar 2235 1000/1200* 266 € 2.311

Artikelnummer Producttype Hoogte in mm Diameter Ø in mm Gewicht in kg Prijs

RB-AE500PZRR 500 liter bu ervat met twee wisselaars 1725 650/850* 126 € 1.475

RB-AE800PZRR 800 liter bu ervat met twee wisselaars 1785 790/990* 167 € 1.744

RB-AE1000PZRR 1000 liter bu ervat met twee wisselaars 2135 790/990* 192 € 1.986

RB-AE1500PZRR 1500 liter bu ervat met twee wisselaars 2235 1000/1200* 295 € 2.583

Buffervat staal zonder wisselaar

Buffervat staal met één wisselaar 

Buffervat staal met twee wisselaars 

Buffervat zonder wisselaar voor warmteopslag met een gestratificeerde retour 
en een scheidingsplaat voor betere gelaagdheid.

Buffervat met één wisselaar voor warmteopslag met een gestratificeerde retour 
en een scheidingsplaat voor betere gelaagdheid.

Buffervat met twee wisselaars voor warmteopslag met een gestratificeerde 
retour en een scheidingsplaat voor betere gelaagdheid.
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Artikelnummer Producttype Prijs

RF-safety groep 50 KW, 1” € 107,35

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-MIXVALVE Thermostatisch mengventiel 3/4 Bu-Bu  Kv=1.8 € 97,00

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-MIXVALVEB Thermostatisch mengventiel 15 mm knelaansluiting € 45,97

Artikelnummer Producttype Prijs

RIV-100 RVS/inox dompelbuis 100 mm voor rvs tapwater boiler € 38,95

Artikelnummer Producttype Prijs

RE-400/3000AQ 3.0kw, 230/400V, lengte: 400 mm € 339

RE-500/4500AQ 4,5kw, 400V-3~, lengte: 500mm € 359

RE-600/6000AQ 6.0kw, 400V-3~, lengte: 600mm € 379

Ketel veiligheidsgroep 

Thermostatisch mengventiel

Thermostatisch mengventiel B

Dompelbuis

Elektrisch verwarmingselement

Artikelnummer Producttype Prijs

RR-SR802 Relais SR 802, 230 V €32,00 

Relais SR 802

Ketel veiligheidsgroep met geïntegreerde manometer, automatische ontluchter en 
overdrukventiel, isolatie: Polystyreen, schaal: 0 – 4 bar, druk: 3 bar, aansluiting: 1”, 
maximaal 50 kW

Instelbereik: 30–65 °C, max. temp.: 110 °C, max. druk.: 10 bar, aansluiting ¾” BU, 
geïntegreerde terugslagkleppen, Kv= 1,8.

instelbereik: 35-65 °C, aansluiting 3 x 15 mm knel, geïntegreerde 
terugslagkleppen. Compacte uitvoering

Dompelbuis/beschermhuls van RVS, lengte 100 mm voor 6 mm sensoren.

Het inschroefbare verwarmingselement wordt gebruikt voor het verwarmen van 
sanitair water, temperatuurbereik 0- 85°C.

Relais 230 V voor schakeling van o.a elektrisch element 3KW
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Artikelnummer Producttype Prijs

RR-RELAY400V 400V 3 – 6 KW €89,00 

Artikelnummer Producttype Prijs

RB-Heatexch-3-3C Koper/nikkel, 20KW € 535

RB-Heatexch-3-3S Roestvaststaal, 20KW € 599

RB-Heatexch-3-3T Titanium (zoutwaterbestendig), 20KW € 964

RB-Heatexch-3-5C Koper/nikkel, 55KW € 805

RB-Heatexch-4-5C Koper/nikkel, 96KW € 1420

RB-Heatexch-5-5C Koper/nikkel, 150KW € 2660

Relais 400V 3 - 6KW

Solar zwembadwisselaar

Relais 400 V voor schakeling van elektrisch element 4,5 – 6 KW (3 phase)

Deze zwembadwisselaars zijn speciaal ontwikkeld om het zwembad efficiënt te 
verwarmen met lage temperatuur zonnewarmte. Hiervoor wordt een zeer groot 
warmte wisselend oppervlak gebruikt. Met de speciale aansluitstukken kan  
de wisselaar direct in het leidingwerk van het zwembad gemonteerd worden. 
Tevens is de wisselaar uitgerust met 7 mm dompelbuis voor temperatuursensor.  
De wisselaar is er in koper/nikkel, rvs/inox of titanium uitvoering afhankelijk  
van de manier van chloreren.
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Rivusol zonneboiler pompstations

Artikelnummer Producttype Prijs

RP-BS1-HE BS1-HE GRUNDFOS UPM3 Solar pomp 15/75 € 445

RP-BS1-HP BES-HP Wilo Yonos Para ST15/13 PWM2 € 509

Artikelnummer Producttype Prijs

Afvoerslang ALS15 ALS15 € 27,30

Artikelnummer Producttype Prijs

RP-BS2-HE BS2-HE GRUNDFOS UPM3 Solar pomp 15/75 € 505

RP-BS2-HP BS2-HP Wilo Yonos PARA ST 15/13 PWM2 € 569

Artikelnummer Producttype Prijs

RP-SBP Midi Basic Pompgroep zonder Flowrotor, temp. Sensor en controller       € 865

RP-SBP Midi Premium Pompgroep incl. Flowrotor,  temp. sensor en controller     € 1443

Enkelvoudige pompgroep BS1 

Overstort afvoerslang t.b.v.. BS1, BS2 en BS2 HP 

Dubbele pompgroep BS2

Pompstation SBP Midi

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-Expkit Expansievathouder met terugslagklep € 44,00

Expansievathouder

Geïsoleerd pompstation met energie efficiënte pomp, Instelbare flow, flow-& 
temperatuurmeter, flowmeter 0-15l/m, 6 bar, geschikt voor collector velden tot 30m2. 
HP versie met  pomp voor extra opvoerhoogte voor afstand tussen collector en 
pompunit van meer dan 10 meter.

Afvoerslang voor aansluiting op overdrukventiel voor afvoer in container, 1,5m, 
materiaal rubber.

Geïsoleerd pompstation voor aanvoer-& retourleiding met energie efficiënte pomp, 
instelbare debiet, debiet- & temperatuurmeter, luchtafscheider, flowmeter 0-15l/m, 
6 bar, geschikt voor collector velden tot 30m2. HP versie met  pomp voor extra 
opvoerhoogte voor afstand tussen collector en pompunit van meer dan 10 meter.

Geïsoleerd dubbel pompstation voor aanvoer-& retourleiding met energie-efficiënte 
pomp, instelbare debiet, debiet- & temperatuurmeter, luchtafscheider, digitale 
Flowrotor flowmeter 0-15l/m, 6 bar, geschikt voor collector velden tot 40m2.

Solar expansievat beugel met terugslagklep ¾” incl. 750mm rvs slang ¾”, max. temp.: 
140°C, drukbestendig tot max. 10 bar.
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Artikelnummer Producttype Prijs

RF-Flow0,5-15 Flowmeter 0.5-15l €  74,20

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-SafetyBS Overdrukventiel 6 bar € 15,50

Artikelnummer Producttype Prijs

RIV-194 Reservepomp Grundfos UPM3 € 265,00

Artikelnummer Producttype Prijs

RP-002 Voedingskabel UPM3 € 17,70

Artikelnummer Producttype Prijs

RP-001 PWM kabel UPM3 € 18,90

Artikelnummer Producttype Prijs

RP-W15/13PWM Reservepomp Wilo Yonos PARA ST 15/13 PWM2 € 215,00

Reserve flowmeter t.b.v. BS1 en BS2 

Reserve overdrukventiel t.b.v. BS1 en BS2

Grundfos UPM3 Solar pomp

Voedingskabel Grundfos UPM3 Solar pomp

PWM kabel Grundfos UPM3 Solar pomp 

Wilo Yonos PARA ST 15/13 PWM2

Flowmeter met kijkglas, 0.5-15l/m, 1’ UWM X ¾’ BI, met  ¾” vulaansluitingen. 
Onderdeel van Rivusol BS1 en BS2 pompunit

Overdrukventiel 6 bar, Max. temp.: 160 °C, max 10 bar, ½” bi X 

Opvoerhoogte 7,5m, DN15, PWM aansturing, 130mm inbouwlengte, 1” BU, max. temp 
100 °C.

Reserve voedingskabel voor Grundfos UPM3 solar pomp 

Reserve PWM kabel voor Grundfos UPM3 solar pomp 

Opvoerhoogte 13m, DN15, PWM aansturing, , 130mm inbouwlengte, 1” BU, max. temp 
100 °C. Voor glycol systeem met opvoerhoogte >10 meter
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Artikelnummer Producttype Prijs

RR-ECO+ Inclusief 3 sensoren PT1000 € 210 

Artikelnummer Producttype Prijs

RR-MULTI+ Inclusief 5 sensoren PT1000, inclusief Micro SD kaart € 365 

Artikelnummer Producttype Prijs

RR-KM2 Communicatiemodule € 275

Artikelnummer Producttype Prijs

RR-DL3 Communicatiemodule € 1252

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-ALARM Communicatiemodule € 145

Rivusol Controller Eco +

Rivusol Controller Mulit +

KM2 communicatiemodule

 DL3 communicatiemodule

Alarmmodule

Rivusol zonneboiler controllers

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-PT1000 HT FKP6 Sensor PT 1000 met Silicone mantel € 32,25

PT1000 Sensor Silicone

Basis regelaar voor aansturing energie efficiënte pompen, 3 schema’s, 3 sensoren, 
2 relais.

Uitgebreide regelaar voor aansturing energie efficiënte pompen 
voorgeprogrammeerde instellingen voor diverse systemen, 27 schema’s, 
5 sensoren,  3 relais.

De KM2 verbindt de ECO+ of MULTI+ met het internet, Wifi of vaste UTP 
aansluiting. Maakt Real time uitlezing van het zonnewarmte systeem via internet 
mogelijk. Data opslag en evaluatie via de cloud.

De DL3 verbindt tot 6 controllers/regelaars met het internet, vaste UTP 
aansluiting. Maakt Real time uitlezing van het zonnewarmte systeem via internet 
mogelijk. Data opslag en evaluatie via de cloud. 

Alarmlicht voor aansluiting op Eco+ en Multi+. Alarmmodule heeft potentiaal vrij 
relais ingebouwd voor aansluiting op Gebouw Beheer Systeem (GBS) 

NIEUW

Artikelnummer

RR-DL3

 DL3 communicatiemodule

De DL3 verbindt tot 6 controllers/regelaars met het internet, vaste UTP 
aansluiting. Maakt Real time uitlezing van het zonnewarmte systeem via internet 
mogelijk. Data opslag en evaluatie via de cloud. 

NIEUW

PT1000 Sensor Silicone -50 ..+ 180 graden, rond 6mm, lengte 1,5m, voor collector.
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Artikelnummer Producttype Prijs

RF-PT1000 PVC FRP6 Sensor pt1000  PVC € 28,70

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-NTC10K Sensor NTC rond 5 mm > Voor de boiler € 9,50

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-055  Klemveer € 6,55

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-CTP  Warmtegeleidende pasta € 13,90

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-VFS 1-12 Grundfos Flow Sensor VFS 1-12L (Multi +) € 185

RF-VFS 2-40 Grundfos Flow Sensor VFS 2-40L (Multi +) € 217

RF-VFD 1-12 Grundfos Flow Sensor VFD 1-12L (Eco +) € 185

RF-VFD 2-40 Grundfos Flow Sensor VFD 2-40L (Eco +) € 217 

PT1000 Sensor PVC

NTC Sensor 10k

Klemveer

 Warmtegeleidende pasta

Grundfos Flow + Temperatuur Sensor

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-RPS 0-10 Grundfos Direct Sensor RPS 0-10 bar ½” aansluiting (Multi +) € 79

RF-RPD 0-10 Grundfos Direct Sensor RPD 0-10 bar ½” aansluiting (Eco +) € 79

Grundfos Druk + Temperatuur sensor 0-10 b

PT1000 Sensor PVC -5..+ 90 graden, rond 6mm, lengte 2,5m, voor boiler.

NTC Sensor PVC -20 – 180 graden, 2,5m

Klemveer voor goed aanleggen van temperatuur sensor in grote diameter 
dompelbuizen >12 mm

Materiaal: RVS, max, werktemperatuur: Langdurig-temp: 100 °C. Kortstondig-temp: 
120 °C, inbouwlengte: 110 mm (VFS/VFD), aansluiting 3/4” bu (VFS/VFD) 

NIEUW

Materiaal: RVS, max, werktemperatuur: Langdurig-temp: 100 °C 

NIEUW
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Artikelnummer Producttype Prijs

RF-Flowrotor 0,5-15 mini Flowrotor 0,5-15 l/min DN20 aansluiting + PT1000 temp. sensor € 208

RF-Flowrotor 1-35 midi Flowrotor 1-35 l/min  huis DN32, aansluiting DN20 € 163

RF-Flowrotor 2-50 maxi Flowrotor 2-50 l/min  huis DN32 aansluiting DN25 €282

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-TSM Temperatuur sensor houder voor sensoren t/m 6mm, ¾ bu/bu,  € 18,50

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-3VALVE RF-3VALVE € 135,00

RF-3VALVE-knel 22 RF-3VALVE-knel 22 € 135,00

Artikelnummer Producttype Prijs

RIV-014 Motor 3-weg motorklep, 230V € 75,45

FlowRotor Flow + Temperatuur Sensor

Sensorhouder PT1000 sensor

3-wegklep 230V

Reserve motor voor 3-wegklep 230V

Artikelnummer Producttype Prijs

RIV-172 Kabel 3-weg motorklep, 230V € 11,40

Artikelnummer Producttype Prijs

RIV-316 3-weg motorklep, 1 ½’ bi € 577,54

Reserve kabel voor 3-wegklep 230V

3-wegklep 230V 

Elektronische debiet meter voor aansluiting op Multi+ controllers/regelaars.  
Behuizing: messing, max. druk: 10 bar.

Sensorhouder voor 6 mm PT1000  sensor. aansluiting ¾” bu X ¾” bu. Voor inbouwen van een extra 
PT 1000 sensor voor b.v. warmte opbrengst meting of regeling retourverwarming CV

3-wegklep 230V, zonder eindschakellaar, Kv= 8, incl. kabel.

NIEUW

Materiaal: RVS, max, werktemperatuur: Langdurig-temp: 100 °C 

3-wegklep 230V, 1 ½” bi, zonder eindschakellaar. Kv=25, incl. kabel.
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Artikelnummer Producttype Prijs

RR-001 7 aderige kabel met afscherming per meter €3,39

Artikelnummer Producttype Prijs

RR-009 Adereindhulzen set €23,95

Artikelnummer Producttype Prijs

RR-010 Adereindhulzen set €83,46

LAPP UNI LIYCY 7x0,34 

Knipex Adereindhuls assortiment

Adereindhuls assortiment

Artikelnummer Producttype Prijs

RR-005 Stootverbinder met krimpkous 0.10 mm²    VPE 10 €15,25

Artikelnummer Producttype Prijs

RR-006 Stootverbinder met krimpkous 0.50 mm²    VPE 10 €8,74

Stootverbinder Met krimpkous 0.10 mm²

Stootverbinder Met krimpkous 0.50 mm²

Artikelnummer Producttype Prijs

RR-SR802 Relais SR 802, 230 V €32,00 

Relais SR 802

Artikelnummer Producttype Prijs

RR-RELAY400V 400V 3 – 6 KW €89,00 

Relais 400V 3 - 6KW

Verlengkabel voor meerdere sensoren. 7 aderig met afscherming

Adereindhuls assortiment. Volledig geïsoleerd Wit, Grijs, Rood, Zwart, Blauw 400 

Adereindhuls assortiment 0.50 mm² 4 mm² Wit, Grijs, Rood, Zwart, Blauw 2065 stuks

Volledig geïsoleerd transparant 10 stuks

Volledig geïsoleerd rood 10 stuks

Relais 230 V voor schakeling van o.a elektrisch element 3KW

Relais 400 V voor schakeling van  elektrisch element 4,5 – 6 KW (3 phase)



Maakt zonnewarmte makkelijk

©Rivusol | Prijslijst 2020 59

Artikelnummer Producttype Prijs

RR-001 7 aderige kabel met afscherming per meter €3,39

Artikelnummer Producttype Prijs

RR-009 Adereindhulzen set €23,95

Artikelnummer Producttype Prijs

RR-010 Adereindhulzen set €83,46

Artikelnummer Producttype Prijs

RR-005 Stootverbinder met krimpkous 0.10 mm²    VPE 10 €15,25

Artikelnummer Producttype Prijs

RR-006 Stootverbinder met krimpkous 0.50 mm²    VPE 10 €8,74

Artikelnummer Producttype Prijs

EXPAN12N/sol 12L  aansluiting ¾” € 52,71

EXPAN18N/sol 18L  aansluiting ¾” € 57,93

EXPAN25N/sol 25L  aansluiting ¾” € 65,76

EXPAN40N/sol 40L  aansluiting ¾” € 106,83

Artikelnummer Producttype Prijs

EXPAN50N/sol 50L aansluiting ¾” € 142,00

EXPAN80N/sol 80L aansluiting ¾” € 215,00

EXPAN100N/sol 100L aansluiting 1” € 293,70

EXPAN150N/sol 150L aansluiting 1” € 411,00

Artikelnummer Producttype Prijs

VSG-12 Aansluiting ¾” € 43

VSG-18 Aansluiting ¾” € 57

VSG-35 Aansluiting ¾” € 169

VSG-50 Aansluiting ¾” € 210

Solar expansievat 

Solar expansievat 

Solar voorschakelvat

Artikelnummer Producttype Prijs

EXPAN12N 12L  aansluiting ¾” € 44,64

EXPAN18N 18L  aansluiting ¾” € 46,62

EXPAN25N 25L  aansluiting ¾” € 52,98

EXPAN35N 35L  aansluiting ¾” € 91,17

CV-expansievat  

Artikelnummer Producttype Prijs

RR-SR802 Relais SR 802, 230 V €32,00 

Expansievaten

Solar expansievaten voor gebruik in glycol circulatie. Hangend model, kleur wit, 
voordruk 2.5 bar. Geschikt voor temperatuur tot 130°C

Solar expansievaten voor gebruik in glycol circulatie. Hangend model, kleur wit, 
voordruk 2.5 bar. Geschikt voor temperatuur tot 130°C

Vat voor extra verblijftijd voor koeling ter bescherming van het expansievat bij de 
hoge temperaturen van Directflow (Aesthetic) vacuümbuis collectoren. Kleur wit

Expansievat voor in CV-systeem. Hangend model, kleur rood. 
Voordruk 1.5 bar. Max. temp. 90°C
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Artikelnummer Producttype Prijs

EXPAN8-drinkwater drinkwater expansievat 8 liter € 151

EXPAN12-drinkwater drinkwater expansievat 12 liter € 159

EXPAN18-drinkwater drinkwater expansievat 18 liter € 151

EXPAN25-drinkwater drinkwater expansievat 25 liter € 223

EXPAN35-drinkwater drinkwater expansievat 35 liter € 263

Artikelnummer Producttype Prijs

EXPAN50N 50L aansluiting ¾” € 139

EXPAN80N 80L aansluiting ¾” € 170

EXPAN100N 100L aansluiting 1” € 219

EXPAN150N 150L aansluiting 1” € 304

Drinkwater expansievat 

CV expansievat 

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-Expkit Expansievathouder met terugslagklep € 44,00

Artikelnummer Producttype Prijs

RF-druktester Elektroniche voordruktester voor expansievaten € 9,85

Expansievathouder

Expansievat voordruk tester

speciaal drinkwater expansievat met doorstroming. Voorkomt 
bacterievorming door stilstaand water. Staand model, kleur wit

Expansievat voor in CV systeem. Staand model, kleur rood. 
voordruk 1.5 bar. max. temp. 90°C

Solar expansievat beugel met terugslagklep ¾” incl. 750mm rvs 
slang ¾”, max. temp.: 140°C, drukbestendig tot max. 10 bar.

Voordruktester voor expansievaten 0 – 6 bar
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Dubbele RVS flexibele ribbelbuis met 13mm gesloten cel isolatie, UV 
bestendige coating, geïntegreerde sensorkabel, zonder wartels.

Artikelnummer Lengte (in meter) Diameter Prijs

RL-DN12-C-L10 10 DN12 € 231

RL-DN12-C-L15 15 DN12 € 330

RL-DN12-C-L20 20 DN12 € 418

RL-DN12-C-L25 25 DN12 € 495

RL-DN12-C-L50 50 DN12 € 935

Artikelnummer Lengte (in meter) Diameter Prijs

RL-DN16-C-L10 10 DN16 € 257

RL-DN16-C-L15 15 DN16 € 367

RL-DN16-C-L20 20 DN16 € 465

RL-DN16-C-L25 25 DN16 € 551

RL-DN16-C-L50 50 DN16 € 1041

Artikelnummer Lengte (in meter) Diameter Prijs

RL-DN20-C-L10 10 DN20 € 299

RL-DN20-C-L15 15 DN20 € 427

RL-DN20-C-L20 20 DN20 € 541

RL-DN20-C-L25 25 DN20 € 640

RL-DN20-C-L50 50 DN20 € 1210

Artikelnummer Lengte (in meter) Diameter Prijs

RL-Nano-DN12-L10 10 DN12 €255

RL-Nano-DN16-L10 10 DN16 €315

RL-Nano-DN20-L10 10 DN20 €389

RL-Nano-DN12-L15 15 DN12 € 365

RL-Nano-DN16-L15 15 DN16 € 450

RL-Nano-DN20-L15 15 DN20 € 555

DN12

DN16

DN20

Nano-isolatie

Leidingen en fittingen

Nano-isolatie isoleert beter als gewone isolatie en met 1/4 van de dikte. Een DN16 
flexleiding met gewone isolatie heeft een diameter van 59 mm. Met Nanoflex is 
dit slechts 29 mm. De isolatie is bestand tegen temperaturen tot +650°C. Dunnere 
leidingen, minder in zicht en makkelijker te installeren.

Grotere 
diameters op 

aanvraag!

Artikelnummer Lengte (in meter) Diameter Prijs

RL-Flex-DN12-1000 1000 DN12 31,20

RL-Flex-DN16-1000 1000 DN16 33,40

RL-Flex-DN20-1000 1000 DN20 38,70

Aansluitslang met koppelingen
Rvs/inox flexleiding, 1000mm, 13mm isolatie met UV en vogel pikbestendige coating. 
Voor aansluiting op collector met wartel en flexibele doorvoer door dak.
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Artikelnummer Aansluiting Prijs

RF-020 DN12 (½") bi € 4,70

RF-004 DN16  (¾") bi € 5,80

RF-011 DN20  (1") bi € 8,80

Artikelnummer Aansluiting Prijs

RF-077  ¾"bu x ¾"bu x ¾"bu € 9,57

RF-104  1"bu x 1"bu x 1"bu € 10,97

Artikelnummer Aansluiting Prijs

RF-022 ½” bu x ½” bu € 4,85

RF-005 ¾” bu x ¾”  bu € 6,70

RF-010 1” bu x 1” bu € 9,97

Artikelnummer Aansluiting Prijs

RF-002 ½” bu x ¾”bu € 5,50

RF-009 ¾” bu x 1” bu € 10,80

Artikelnummer Aansluiting Prijs

RF-053 3/8” bi x ¾ bu € 4,17

RF-058 ½” bi x ¾” bu € 4,50

RF-001 ¾” bi x ¾” bu € 6,10

RF-012 ¾” bi x 1” bu € 10,85

RF-059 1”  bi x 1” bu € 9,92

Artikelnummer Aansluiting Prijs

RF-003 ¾” bu x 15mm knel € 12,45

RF-060 ¾” bu x 22mm knel € 9,66

RF-014 1” bu x 22mm knel € 11,59

Artikelnummer Aansluiting Prijs

 RF-025 ¾” bu x 22mm buis € 5,53

 RF-015 1” bu x 22mm buis € 6,02

Leiding met binnendraad 

T-stuk vlakdichtend buitendraad

Dubbele nippel vlakdichtend bu x bu

Verloopnippel vlakdichtend bu x buVerloopnippel vlakdichtend bi x bu 

Overgangsstuk vlak dichtend 
bu x 22mm buis   Overgangsstuk vlakdichtend bu x

Aansluitmateriaal vlakdichtend
Onderstaand aansluitmateriaal zorgt ervoor dat verschillende soorten leidingen zo efficient mogelijk 
aangesloten kunnen worden op collectoren, boilers en andere appendage. Met zo min mogelijk 
overgangen en het gebruik van pakking of O-ringen om de leidingen af te dichten, wordt het risico 
op lekkage verminderd.
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Artikelnummer Aansluiting Prijs

RF-028 ½” bu x ¾” bu € 6,40

RF-096 ¾” bu x ¾” bu € 6,70

RF-026 1” bu x ¾”bu € 7,70

Artikelnummer Aansluiting Prijs

RF-013 ¾” bu x 15mm € 6,95

RF-023 ¾” bu x 22mm € 7,70

Dubbele nippel vlak dichtend 
x ¾ bu +o-ring

Overgangsstuk knel x 3/4” bu 
met O-ring  

Artikelnummer Aansluiting Prijs

RF-016 DN12 (½") € 0,85

RF-006 DN16  (¾") € 1,00

RF-017 DN20  (1") € 1,20

Artikelnummer Aansluiting Prijs

RF-039 DN12 (½") € 1,95

RF-035 DN16  (¾") € 2,57

RF-036 DN20  (1") € 2,98

Artikelnummer Aansluiting Prijs

RF-018 DN12 (½") € 0,70

RF-007 DN16  (¾") € 0,80

RF-019 DN20  (1") € 0,85

Artikelnummer Aansluiting Prijs

RF-040 15mm €3,20

RF-041 22mm €4,82

RF-042 28mm €3,14

Segment ring voor flexibele leiding 

Segment ring voor flexibele leiding 

NBR pakking tot 200°C

NBR pakking tot 200°C

Prijs

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Artikelnummer Aansluiting Prijs

RF-097 DN12 x DN12 € 11,70

RF-098 DN16 x DN16 € 12,15

RF-099 DN20 x DN20 € 16,10

Artikelnummer Aansluiting Prijs

RF-050 Knie ¾”bi x ¾”bi €7,30

Artikelnummer Aansluiting Prijs

RF-085 DN12 x 15mm € 8,92

RF-086 DN16 x 15mm € 10,95

RF-092 DN16 x 22mm € 12,95

RF-093 DN20 x 22 mm € 14,55

Artikelnummer Aansluiting Prijs

RF-052 ¾"bi x ¾"bi x ¾"bi € 7,30

RF-051 1"bi x 1"bi x 1"bi € 9,45

Dubbele nippel vlakdichtend 
met ¾ bu +o-ring

Knie met binnendraad 

Overgangsstuk vla dichtend 
X knel met O-ring 

T-stuk met binnendraad

Artikelnummer Aansluiting Prijs

RF-088 DN12 x (½") bi € 5,95

RF-087 DN12 x (¾") bi € 13,85

RF-066 DN16 x (¾") bi € 8,92

Artikelnummer Aansluiting Prijs

RF-083 DN12 x (½") bu € 7,23

RF-084 DN12 x (¾") bu € 12,75

RF-067 DN16 x (¾") bu € 7,65

RF-094 DN 20 x (1”) bu € 10,38

Dubbele nippel vlakdichtend 
met ¾ bu +o-ring

Overgangsstuk vlakdichtend 
X knel met O-ring 

Puch Fit koppelingen RVS flexibelle ribbelbuis

Schroeffittingen

Met Push Fit koppelingen kunnen de flex leidingen snel van de juiste koppelingen 
worden voorzien. Geen afvlakken van het eind van de flexleiding nodig. Minder risico 
op lekkage. In drie simpele stappen wordt de koppeling op de flexleiding gezet.

Dubbele nippel vlakdichtend 
met ¾ bu +o-ring

NIEUW
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Artikelnummer Product type Prijs

RF-054 44 - 49 mm,  Met rubber bescherming > Inclusief pen en plug € 4,80

Artikelnummer Product type Prijs

RF-008 Ovaal beugel voor dubbele rvs/inox exleiding DN16  € 6,95

RF-105 Ovaal beugel voor dubbele rvs/inox exleiding DN20  € 7,70

RF-106 Ovaal beugel voor dubbele rvs/inox exleiding DN25  € 8,81

Artikelnummer Product type Prijs

RL-010 Zwart plastic beugel DN15-DN20 per stuk € 1,12

Artikelnummer Product type Prijs

RL-011 Basis plaat DN15-DN20  per stuk € 0,50

Ronde beugel voor enkele geïsoleerde leiding DN16

Ovaal beugel voor dubbele geïsoleerde leiding

Kunststofbeugel flexibele leiding

Basisplaat kunststofbeugel flexibele leiding

Artikelnummer

Kunststofbeugel flexibele leiding

Artikelnummer

RL-011

Basisplaat kunststofbeugel flexibele leiding

Bevestigings- en afdichtingsmateriaal

Artikelnummer Product type Prijs

RL-KR033/8 Krimpkous voor exleiding DN12 totDN25, per meter ex zonder isolatie € 8,64

RL-KR052/13 Krimpkous voor exleiding DN15/16, per meter ex met isolatie , € 24,84

RL-KR075/22 Krimpkous voor exleiding DN20/25/32 per meter ex met isolatie , € 29,43

Krimpkous voor uiteinde flexibele leiding

Kunststof beugel om geïsoleerde flexleiding aan de muur op plafond mee te bevestigen. 
Eenvoudig click systeem

Basis plaat voor montage van twee kuststofbeugel

Krimpkous voor het waterdicht afwerken van de uiteindes van de isolatie van RVS flexibele leiding. 
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Artikelnummer Product type Prijs

RF-SEAL1 Pakking draad PTFE . € 24,80

Artikelnummer Product type Prijs

RL-PTFE-tape-
Goldband

Pakkingstape PTFE: temp. -240..+260°C: 12,7x0,1 mm, 
13,3 m lengte

€26,95

Artikelnummer Product type Prijs

RL-PTFE tape-GD Pakkingstape PTFE voor grove draad temp.  
-240. + 260°C: 12 x 0,1 mm 12 m lengte

€ 2,35

Artikelnummer Product type Prijs

RL-PTFE tape-FD Pakkingstape PTFE voor fijne draad temp. -240..+260 C  
12 x 0,1 mm 12 m lengte

€ 1,85        

Hoge temperatuur pakkingdraad

Goldband PTFE tape

PTFE tape grove draad

PTFE tape fijne draad 

Temperatuurbereik: -200 °C - +240 °C / druk: 30 bar, 175 meter.

De Golden Band is geschikt voor gebruik met aardgas, zuurstof, chemicaliën, 
alkaliën, water, benzine. De tape is 100% niet-gesinterd PTFE, 12,7 x 0,10 mm x 13,3 
m.  dichtheid: 145 g / m². Temperatuurbereik:  -60 °C - +260 °C, druk 20 bar.

Temperatuurbereik: -240 °C - +260 °C, druk tot 20 bar. Geschikt voor grove draad. 
12 mm x 0,10 mm x 12 m per rol, dichtheid: ca. 100g/m².

Temperatuurbereik: -60 °C - +260 °C, druk tot 20 bar. Geschikt voor fijne draad. 
12 mm x 0,10 mm x 12 m per rol, dichtheid: ca. 75g/m².
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Artikelnummer Product type Prijs

RL-13x15-ROL 13x15mm :26m/ rol € 221

RL-13x22-ROL 13x22mm : 18m/ rol € 178

RL-19x22-ROL 19x22mm : 12m/ rol € 224

Artikelnummer Product type Prijs

RL-13x15-SL HT isolatie slang rond 15 mm > isolatie 13 mm € 17,01

RL-19x22-SL HT isolatie slang rond 22 mm >  isolatie 19 mm € 37,26

RL-13x28-SL HT isolatie slang rond 28 mm >  isolatie 13 mm € 23,06

Artikelnummer Product type Prijs

RL-13x15-SLC HT isolatie slang rond 15 mm > isolatie 13 mm € 13,93

RL-13x22-SLC HT isolatie slang rond 22 mm >  isolatie 13 mm € 16,15

Artikelnummer Product type Prijs

RL-13x15-DS HT isolatie slang rond 15 mm > isolatie 13 mm, 
inhoud doos 56 x 2 meter zwarte slang

€ 857 

RL-19x22-DS HT isolatie slang rond 22 mm >  isolatie 19 mm,  
inhoud doos 25 x 2 meter zwarte slang

€ 838

RL-19x28-DS HT isolatie slang rond 28 mm >  isolatie 13 mm, 
inhoud doos 24 x 2 meter zwarte slang

€ 931

HT isolatie op rol

HT isolatie slang

HT isolatie slang met coating

Doos HT isolatie slang

Armaflex HT isolatie

HT isolatie op rol. Maximale bedrijfstemperatuur 150°C 

HT isolatie per 2 meter slang in de kleur zwart. Maximale bedrijfstemperatuur 150°C

HT isolatie met polyolefine co polymeer coating per 2 meter slang in de kleur zwart. 
Maximale bedrijfstemperatuur 150°C. Bij buiten gebruik tegen vogel pik. 

HT/Armaflex is een flexibel elastomeer isolatiemateriaal, gesloten celstructuur 
met lage thermische geleiding, verminderen energieverliezen en beschermen 
en optimaliseren zo de doeltreffendheid en de verwachte gebruiksduur van de 
installatie. Gebruikstemperaturen -50 - +150°C.

HT/Armaflex is een flexibel elastomeer isolatiemateriaal, gesloten 
celstructuur met lage thermische geleiding, verminderen 
energieverliezen en beschermen en optimaliseren zo de 
doeltreffendheid en de verwachte gebruiksduur van de installatie. 
Gebruikstemperaturen -50 - +150°C (max piektemperatuur 175 °C).
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Artikelnummer Product type Prijs

RL-012 Keramisch mes € 29,16

Artikelnummer Product type Prijs

TYF10 10L Jerrycan € 59,75

TYF20 20L  Jerrycan € 119,50

Artikelnummer Product type Prijs

RF-SOLARCLIN 20L € 175

Artikelnummer Product type Prijs

RL-HT625/250 250ml lijm voor HT isolatie (EPDM) € 28,24

Artikelnummer Product type Prijs

RL-TAPE-ADH HT kunststof afwerktape € 14,35

Armacell keramisch mes voor snijden isolatie

Rivusol zonneboiler vloeistof 

Solarclin zonneboiler reinigingsvloeistof

Armacell HT isolatielijm

HT kunststof afwerktape

Artikelnummer Product type Prijs

RL-13x15-DSC HT isolatie slang rond 15 mm > isolatie 13 mm,  doos,
Lengte slang 2 meter in de kleur zwart (stuks)

€ 702

RL-13x22-DSC HT isolatie slang rond 22 mm >  isolatie 13 mm,  doos, 
Lengte slang 2 meter in de kleur zwart (stuks)

€ 610

Doos HT isolatie slang met coating

Vloeistoffen

Mes met keramisch blad (10 cm) en rubber greep (9 cm)

Rivusol hoge temperatuur zonneboilervloeistof, kant en klare versie, continue 
temperatuur belasting tot 170°C, vorstbestendig tot -28°C.

Rivusol Solarclin zonneboiler reinigingsvloeistof voor het reinigen van 
glycolsysteem van de zonneboiler installaties.

250ml potje lijm met handig kwastje. Voor lijmen van HT (EPDM) isolatie

10m rol, breedte 50mm, UV - resistent en hittebestendig.

HT/Armaflex is een flexibel elastomeer isolatiemateriaal, UV bestendig, gesloten 
celstructuur met lage thermische geleiding, verminderen energieverliezen 
en beschermen en optimaliseren zo de doeltreffendheid en de verwachte 
gebruiksduur van de installatie. Gebruikstemperaturen -50 - +150°C.
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Artikelnummer Product type Prijs

RF-FILLST-RES Solar Vulstation € 965

Artikelnummer Product type Prijs

RF-FILLST-ZW Solar Vulstation € 685

Artikelnummer Product type Prijs

RF-TESTKIT Testko er met instrumentarium € 235

Artikelnummer Product type Prijs

RF-REFRACT Refractiemeter € 89

Artikelnummer Product type Prijs

RF-THERMOM Thermometer 1-kanaal draadsensor inclusief 3 x AAA 
baterijen

€ 91

Solar vulstation

Solar vulstation

Testkoffer zonnewarmtesysteem

Refractometer

Elektronische temperatuur meter

Gereedschappen

Artikelnummer Product type Prijs

RF-PHKIT pH strookjes - 100 Stuks € 23,50

PH-meting strips

Solar vulstation incl. slangen, 12 m. electra kabel en kogelkraantje, gewicht: 21kg, 
vloeistofsnelheid: 5 – 47 l/min, opvoerhoogte: 42 m, max. temperatuur: max. 65 °C, 
tank: 30 Liter, PE, met vuilfilter,
max. druk: 4,2 bar.

Solar vulstation incl. slangen en kabel, gewicht: 23,4 kg, vloeistofsnelheid: 5 – 31 l/min, 
opvoerhoogte: 59 m, max. temperatuur: max. 65 °C, tank: 30 Liter, PE, met vuilfilter, max. 
druk: 5,9 bar.

Zonnewarmte testkoffer, Refractiemeter, digitale manometer, digitale thermometer, 
PH-waarde strips, pipet.

Refractiemeter voor vriespuntmeting van zonneboilervloeistof, incl. beschermdoos.

Refractiemeter voor vriespuntmeting van zonneboilervloeistof, incl. beschermdoos.

NIEUW

Voor pH-meting in glycol: meetbereik 4.5 – 10.0 pH. Doos van 100 strips
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Artikelnummer Product type Prijs

RF-druktester Elektroniche voordruktester voor expansievaten € 9,85

Artikelnummer Product type Prijs

RF-FLEXCUT 3 – 35mm € 45,00

Artikelnummer Product type Prijs

RF-TOOLHOSE Slaggereedschap voor matrijzen van DN12 tot DN25 € 275,00

RF-TOOLHOSE2 Matrijs DN12/DN16 voor slaggereedschap € 90,30

RF-TOOLHOSE3 Matrijs DN20/DN25 voor slaggereedschap € 90,30

Artikelnummer Product type Prijs

RT-001 Adereindhulzen krimptang € 41,40

Artikelnummer Product type Prijs

RT-002 Adereindhulzen krimptang € 196,00

Artikelnummer Product type Prijs

RT-003 Automatische striptang € 85,35

Expansievat voordruk tester

Pijpsnijder

Slaggereedschap flexibele RVS leiding

Knipex Adereindhulzen Krimptang

Knipex Adereindhulzen krimptang

Knipex Automatische striptang

Druktester voor expansievat 0 – 6 bar

Rems pijpsnijder 3 – 35mm, voor RVS leiding

Slaggereedschap DN12 – DN25 flexibele RVS leiding

Knipex Krimptang Adereindhulzen 0.25 tot 2.5 mm²

Knipex Krimptang Adereindhulzen 0.08 tot 16 mm

Knipex Automatische striptang 0.03 tot 10 mm² 7 tot 32
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Artikelnummer Producttype Prijs

RR-009 Adereindhulzen set €23,95

Artikelnummer Producttype Prijs

RR-010 Adereindhulzen set €83,46

Knipex Adereindhuls assortiment

Adereindhuls assortiment

Adereindhuls assortiment. Volledig geïsoleerd Wit, Grijs, Rood, Zwart, Blauw 400 

Adereindhuls assortiment 0.50 mm² 4 mm² Wit, Grijs, Rood, Zwart, Blauw 2065 stuks
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