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Zonnepanelen Warmtepompen Eco Renovaties

      DUURZAME ENERGIEOPLOSSINGEN

Kilowatt-Solar is een familiebedrijf,
gespecialiseerd in energie besparende 
systemen, wij bieden u duurzame 
energieoplossingen aan die uw 
energiekosten verminderen en u meer 
onafhankelijkheid geven.



ZONNEPANELEN

Er zijn meer mogelijkheden dan je op 

het eerste gezicht zou denken. Wij 

ontwerpen, vervaardigen en monteren 

systemen op maat, om elke situatie 

van een oplossing te voorzien.

   Garantie tot 25 jaar 

   Levensduur tot 35 jaar

   Onafhankelijkheid

   Energievoorziening warmtepomp

   Ecologische voetafdruk

   Terugverdientijd tussen 6-8 jaar

   Energie payback: 3-5 jaar

Zonne installaties kennen voor ons 

geen geheimen meer. Photovoltaïsche 

panelen, of PV-panelen bestaan uit 

zonnecellen die zonlicht omzetten in 

elektriciteit. Een zonnecel is een dun 

plaatje van silicium met een negatieve 

lading aan de bovenzijde en een 

positieve lading onderaan. 

Silicium, afkomstig van zand, is een 

heel goede geleider wanneer er licht 

op valt. Bij lichtinval bewegen zich 

elektronen tussen de twee zijden van de 

cel. Deze beweging vormt gelijkstroom 

elektriciteit. De opgewekte gelijkstroom 

wordt door een omvormer omgezet in 

230V wisselstroom. Die energie kan 

men direct gebruiken, of indien ze niet 

nodig is, wordt deze over de bestaande 

teller aan het net terug geleverd. 

Deze geleverde propere zonne-energie 

verbruikt geen fossiele brandstof en is 

bovendien gratis! 

7.500 €

RAIL GROENE-
STROOMMETER

INOX 
STOKSCHROEF
Sneldek
Golfplaten

/// *Prijzen ex. BTW, richtprijs voor standaard installatie - Beelden ter illustratie ///

INOX DAKHAAK
Pannen
Leien

OMVORMER

CONSULE
Plat dak
Grondinstallatie

richtprijs*

Gemiddeld recyclage-
percentage van 85%

MADE IN GERMANY



WARMTEPOMP LUCHT / WATER LT
NIEUWBOUW of TOTAAL RENOVATIE

Daikin Altherma lage temperatuur 

zijn uiterst efficiënte lucht/water 

warmtepompen, die ideaal zijn voor 

vloerverwarming, lage temperatuur 

radiatoren of ventiloconvectoren.

De ingebouwde binnen unit biedt de 

beste oplossing voor sanitair warm 

water, en vereist slechts een kleine 

installatieruimte binnen de woning.

De lucht/water warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht en voert deze 

naar binnen via een watercircuit. Ongeveer 70% van de benodigde energie komt 

“gratis” uit de buitenlucht, 30% van de benodigde energie is elektrisch. Warm 

water wordt eveneens door de warmtepomp voorzien.

Daikin Altherma Lage Temperatuur met vloerverwarming

/// *Prijzen ex. BTW, richtprijs voor standaard installatie - Beelden ter illustratie /// prijs excl. vloerverwarming /// 

BUITEN UNIT

BINNEN UNIT
INCL. 
BOILER
180 OF 260L

GEBRUIKERS-
INTERFACE

10.000 €
richtprijs*

1/5

4/5

100%

omgevingstemperatuur

energie

elektriciteit

Afhankelijk van het model

 

en de omstandigheden,

 

levert een Daikin Altherma

 

warmtepomp ongeveer 5 kWu

 
bruikbare warmte per kWu

 
verbruikte elektriciteit.  

Dit betekent dat ongeveer
 4/5 van de vereiste

 warmte gratis is!
 

Van een goede investering 
gesproken!

Dit resulteert in een uitstekende 

prestatiecoëfficiënt (COP) van 5,04*

* EHV(H/X)04C of EHB(H/X)04C 

met ERLQ004CV3 (Ta DB/NB 

7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C))



aanvoerwater 
tot

13.000 €
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WARMTEPOMP LUCHT / WATER HT
bivalent of ter vervanging mazoutinstallatie 

De Daikin Altherma Hoge Temperatuur 

(HT) vervangt of werkt bivalent 

met de bestaande ketel op mazout 

of gas, terwijl de al aanwezige 

hogetemperatuurradiatoren mogen 

behouden blijven. 

Daikin Altherma HT warmt het water 

op tot dezelfde temperatuur als de 

traditionele verwarmingssystemen, 

maar dan op een veel energiezuinigere 

manier. Een binnenunit ontvangt de 

warmte van de buitenunit en verhoogt 

de temperatuur van het water tot 

80°C, en maakt het hierdoor geschikt 

voor verwarming met radiatoren en als 

sanitair warm water. Een elektrische 

bijverwarming is niet meer nodig. 

De volle capaciteit van 80°C blijft 

gegarandeerd tot buitentemperaturen 

van -7°C.

 Als uw woning voldoende geïsoleerd is, kan deze warmtepomp uw huidige      

 mazoutinstallatie vervangen.

 En u een besparing geven van 

 30% tot 50% op uw energiekost

De lucht/water warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht en voert deze 

naar binnen via een watercircuit. Ongeveer 70% van de benodigde energie komt 

“gratis” uit de buitenlucht, 30% van de benodigde energie is elektrisch. Warm 

water wordt eveneens door de warmtepomp voorzien.

Daikin Altherma Hoge Temperatuur

80°

70%
GRATIS

30% ELEKTRICITEIT

BINNEN UNIT
INCL. 
BOILER 260L

BUITEN UNIT

richtprijs*

80°



9.000 €
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WARMTEPOMP LUCHT / WATER 
HYBRIDE
Daikin Altherma Lage Temperatuur combinatie gascondensatieketel

Werking met warmtepomp

De lucht/water warmtepomp van Daikin Altherma werkt op hernieuwbare 

energie. Hij haalt namelijk warmte uit de buitenlucht. In een gesloten circuit 

dat een koudemiddel bevat, wordt een thermodynamische cyclus opgewekt via 

verdamping, condensatie, compressie en expansie. Dit ‘pompt’ warmte vanaf 

een lager temperatuurniveau naar een hoger temperatuurniveau. 

De resulterende warmte wordt via een warmtewisselaar overgebracht naar het 

verwarmingssysteem van uw woning.

Hybride werking

Bij een hoge warmtebehoefte of om het hoogste rendement bij de huidige 

voorwaarden te behalen, werken de cv-ketel en de warmtepomp tegelijkertijd en 

op de meest economische manier.

Het watervolume wordt automatisch geregeld zodat de temperatuur van het water 

dat vanuit de radiatoren naar de warmtepomp stroomt, verlaagd kan worden om zo 

het rendement van de warmtepomp te maximaliseren. Het exacte moment waarop 

de werking overschakelt van warmtepomp naar hybride werking hangt af van de 

kenmerken van de woning, de energieprijzen en de gewenste binnentemperatuur.

Werking op gas

Wanneer de buitentemperatuur erg daalt, is het niet meer efficiënt voor de pomp 

om in hybride modus te werken. Daarom zal op dat moment de unit automatisch 

overschakelen naar een werking op uitsluitend gas.

BUITEN UNIT

BINNEN UNIT

BOVENDIEN kan dankzij de hybride werking tegelijkertijd kamerverwarming 

worden geleverd met de warmtepomp en warm tapwater worden geleverd 

met de hoogrendementsketel, om voor optimaal comfort te zorgen.

richtprijs*
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Daikin lucht / lucht warmtepomp : 
monosplit

Een monosplit warmtepomp 
combineert 
1 binnenunit met 1 buitenunit.

WARMEN
& KOELEN

AIRCO

Een brede reeks wand-, vloer- of plafond design units is beschikbaar, om de juiste 

optie te kunnen bieden voor elke ruimte.

EMURA SMALL CLASS NEXURA

2.500 €

Een lucht / lucht warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht en voert deze 

als warme lucht toe naar de leefruimte. In de zomer wordt dit proces omgekeerd : 

de warmte binnen wordt afgevoerd naar buiten. Deze combinatie garandeert een 

constante temperatuur in elk seizoen.

1 BUITEN UNIT

1 BINNEN UNIT
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Ideaal
voor

1 kamer

richtprijs*



Daikin lucht / lucht warmtepomp : 
multi-split

Een lucht / lucht warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht en voert deze 

als warme lucht toe naar de leefruimte. In de zomer wordt dit proces omgekeerd : 

de warmte binnen wordt afgevoerd naar buiten. Deze combinatie garandeert een 

constante temperatuur in elk seizoen.

4.500 €
Tot 5 

binnenunits op 
één buitenunit

Individuele 
regeling 

per kamer

Combinatie 
verschillende 

modellen 
binnenunits

Een brede reeks wand-, vloer- of plafond design units is beschikbaar, om de juiste 

optie te kunnen bieden voor elke ruimte.

1 BUITEN UNIT

TOT 5 BINNEN UNITS

EMURA SMALL CLASS NEXURA
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richtprijs*

WARMEN
& KOELEN

AIRCO



WARMTEPOMPBOILER : Atlantic Explorer

Een warmtepompboiler biedt hetzelfde comfort als een elektrische boiler maar 

verbruikt slechts 1/4 aan elektriciteit t.o.v. de klassieke elektrische boiler. Deze 

productieve en kostenefficiëntie oplossing voor de productie van sanitair warm 

water maakt gebruik van duurzame, schone en gratis energie uit de omgevingslucht.

Een ideale energiebron die ook ’s nachts of bij slecht weer uw water nog opwarmt.

Intuïtief bedieningspaneel met geïntegreerde 

programmeerfunctie die het mogelijk maakt het 

energieverbruik aan te passen aan de dagelijkse 

behoeftes, evenals verschillende werkingsmodi 

te selecteren en de zonne- of boilerondersteuning 

te activeren. 

2.750 €

GOED 
VOOR
200L 

of 
270L

SANITAIR 
WARM WATER

SMART CONTROL

SMART ENERGY

COZYTOUCH

COMPATIBEL MET
ZONNE-ENERGIE 75%

ENERGIE
BESPARING

LAAG 
ONDERHOUD

SNELLE 
OPWARMINGS-

TIjD
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Vervanging bestaande verwarmingsketel sanitair warm water.

Bijkomend voordeel: tijdens de zomer kan u uw verwarmingsketel uitschakelen 

terwijl uw warmtepompboiler instaat voor de productie van sanitair warm water. 

Uw warmtepompboiler werkt immers onafhankelijk van uw verwarmingssysteem, 

zo bespaart u extra stookolie of aardgas.

richtprijs*
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THERMISCHE ZONNEPANELEN : Wagner

     Snelle Montage

     Zeer goede kwaliteit

     DUITSE KWALITEIT

     Sterke prestaties

     Variabel

Het warmwater systeem met zonne-

energie EASY line is door de volledige 

prefabricatie snel installeerbaar. 

Thermische panelen of een zonneboiler is een warmwater systeem met zonne-

energie. De installatie zal in de zomer de ganse productie van het sanitair warm 

water verzorgen en in de winter een voorverwarming betekenen voor uw huidig 

systeem. 

OPTIE
TWINFLEX SNELBOUW 
BUISSySTEEM

Warmwater 
systeem
met 
zonne-energie

OPTIE 
WARMTE-OPBRENGST
METER

OPTIE ELEKTRISCH 
VERWARMINGSELEMENT

Het gebruik van hoogwaardige 

materialen en meer dan 30 jaar 

ontwikkelingservaring garanderen

grote opbrengsten voor vele jaren.

5.600 €
richtprijs*

MADE IN GERMANY



VENTILATIE

VENTILATIESYSTEEM D     Systeem D Balansventilatie met warmterecuperatie 

Bij balansventilatie of systeem D zijn de luchtstromen volledig mechanisch 

gestuurd en wordt er continu evenveel verse lucht aangevoerd als vervuilde 

lucht afgevoerd.  

VENTILATIESYSTEEM C 

Bij systeem C wordt de verse lucht op natuurlijke wijze aangevoerd via raamroost-

ers in de leefruimtes en slaapkamers.  De vervuilde, vochtige lucht wordt door 

middel van een ventilator afgezogen in de keuken, badkamer, berging en toiletten.

Het Duco Comfort System is een vraaggestuurd ventilatiesysteem, dat zorgt voor 

natuurlijke luchttoevoer via zelfregelende roosters in de gevel en mechanische 

afvoer van vervuilde lucht via de afvoerventilator. Uitermate geschikt voor zowel 

nieuwbouw als renovatie. Alle communicatie tussen de verschillende component-

en gebeurt volledig draadloos via een eigen ontwikkeld communicatieprotocol.

5.000 €
richtprijs*
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De meerwaarde van systeem D schuilt in de warmterecuperatie. 

Via de ingebouwde tegenstroomwarmtewisselaar wordt de warmte-energie van 

de afvoerlucht uit de natte ruimtes gerecupereerd en overgedragen op de verse 

aanvoerlucht naar de droge ruimtes.

 Continue aanvoer van verse lucht

 Continue afvoer van vervuilde lucht

 Warmte uit de afvoerlucht wordt overgedragen op de aanvoerlucht

 Voorverwarmde aanvoerlucht in de woning

 De warmterecuperatie voorkomt warmteverliezen en 

 garandeert een lage energiefactuur

Renovent Excellent

  WTW met rendement ≥ 75%

  Tegenstroom

  Qv ≤ 450 m³/h

  Verticaal

Duco Comfort System



Stroomonderbreking: 

Kilowatt Solar is sinds jaren actief in het installeren van autonome systemen over 

heel Europa en Afrika. Dit om woningen of voertuigen (zoals caravans, mobilhomes, 

boten, etc.), die niet aangesloten zijn op het net, te voorzien van elektriciteit aan de 

hand van hernieuwbare energie. Wij bieden u hier een systeem aan van zeer goede 

kwaliteit dat betrouwbaar en multifunctioneel is.

    Een avond in het donker?

    Uw alarmsysteem dat uw woning/bedrijf niet meer beschermt?

    Abrupte uitschakeling van uw pellet kachel of verwarmingsketel?

    Uw maaltijd die in het water valt?

    Het werk op uw computer dat plotseling verdwenen is?

NOOIT ZONDER STROOM

 back up systeem

2.299 €
richtprijs*

TOT 4 UUR 
AUTONOMIE

voor een gemiddeld 
verbruik van 500Watt

UW TELLER

1 BATTERIj

  GELEVERD
  GEïNTEGREERD 
     IN UW HUIDIGE 
     INSTALLATIE
  GECONFIGUREERD

MULTIPLUS 

12V 1.2KW

UW KAST

OPTIE MET
ZONNEPANELEN 
OOK MOGELIJK

OPTIE
BATTERIj MET 
4UUR EXTRA 
AUTONOMIE : 

+ 360 €
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AUTONOOM SYSTEEM

Een autonoom systeem zorgt ervoor dat u onafhankelijk bent van het 

elektriciteitsnet. Het principe is eenvoudig: de elektriciteit wordt via zonnepanelen 

en/of windenergie opgewekt. Een intelligente regelaar bepaalt of de stroom 

rechtstreeks naar de verbruiker gaat of wordt opgeslagen in een batterij. Op die 

manier beschikt u ook over elektriciteit op momenten dat de zon niet schijnt of 

als het windstil is.

De regelaar vormt de kern van uw installatie. 

Is er een onmiddellijke elektriciteitsvraag, dan zal de regelaar de opgewekte 

elektriciteit meteen sturen naar de verbruiker. Is er op het moment van 

elektriciteitsopwekking geen vraag naar elektriciteit, dan wordt de elektriciteit 

opgeslagen in de batterij, waar de opslagcapaciteit wordt berekend in functie van 

het gevraagde verbruik. 

     Hut / schuur / chalet

     Woonwagen

     Boot

     Schrikdraad

     Weerstation

     Verkeerssignalisatie

     Bouwwerf

     ...

Ideaal voor afgelegen gebieden, onbereikbaar voor het elektriciteitsnet.
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BATTERIJ MONITOR

OPTIE 10L 
wARMwATERTANk

2.500 €
richtprijs*

TOT 
1600W

6.500 €
richtprijs*

DC POwER + kABEL
DC POwER - kABEL
BUS kABEL
AC POwER kABEL

TOT 
5000W



LED VERLICHTING 

Licht - Lampen - Controlgear.

Ervaar hoe mooi LED verlichting kan zijn. 

Ontdek het warme licht en energiebesparende licht van LED lampen, spots, 

strips, armaturen en inbouwspots. 

/// Beelden ter illustratie ///

ENERGYSAVELEDS

WARM WIT LICHT

  Prachtig warm wit diffuus of  
 gebundeld LED licht
 LED licht is direct op volle  
 kracht

ZUINIG & DUURZAAM

 Energiebesparing tot 80%  
 (vergeleken met traditionele  
 lichtbronnen)
 LED lampen hebben een   
 levensduur tot wel 20 jaar

LEVENDIGE KLEUREN

  LED brengt alle kleuren in huis  
 tot leven
 Geniet van de perfecte 
 LED-lichtkwaliteit

DIMBAAR

 LED licht is dimbaar om de  
 juiste sfeer te creëren
 Beschikbaar op de meeste  
 modellen

Hoofdverdeler van ledstrips 

en led verlichting HERA 

voor keuken en kastenbouw.

Exclusief invoerder van 

ROBUS LEDVERLICHTING 

voor winkels en industrie.

Verdeler van 

decoratieve verlichting.



///  REFERENTIES  /// 

EMURA DESIGN

NEXURA DESIGN

MULTI-SPLIT COMBINATIE

BINNENUNIT LT

INBOUW SySTEEMINBOUW VOOR KANTOOR VERVANGING MAzOUTINSTALLATIE

COLLECTOREN VOOR VLOERVERWARMING

32000 WATT VERMOGEN

VLOERVERWARMING BEGETUBE



DAIKIN ALTHERMA LT

DAIKIN ALTHERMA LT + BOILER 260L

VOOR NA

DAIKIN ALTHERMA HT

MONO SPLIT

PV INSTALLATIE

MULTI-SPLIT

zONNEPANELEN

BUITENUNIT 16 KW

EMURA DESIGNCOLLECTOREN VOOR VLOERVERWARMING



PV INSTALLATIE
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Johan Van Keer

johan@kilowattsolar.eu

Sander Van Keer

sander@kilowattsolar.eu

Dimitri Persoons

dimitri@kilowattsolar.eu

We helpen u graag! 

Spring gerust eens binnen

en blijf extra op de hoogte

Vind Kilowattsolar leuk op 
Facebook


