
Olio Condens 2500 FT

Stookolieketels



Technische gegevens:

Type: OC2500FT 25 OC2500FT 32

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 50/30°C 25 32

Afmetingen (h x b x d) in mm 855 x 520 x 600 855 x 520 x 600

Gewicht in kg 128 130

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A+++ → D A+++ → D

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming B B

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming A+ → F A+ → F

Capaciteitsprofiel XL XL

Nominale warmteafgifte in kW (Prated) 25 32

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimte verwarming in % 
(ŋS)

90 90

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor waterverwarming in % 
(ŋwh)

61 60

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA) 60 61
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Zeer hoog warmwatercomfort
De Olio Condens 2500FT blinkt uit door zijn sanitair 
warmwatercomfort. Het ingebouwde buffervat van 40 
liter zorgt namelijk voor een continu warmwaterdebiet 
van 18 l/min (ketel van 25 kW) tot 22 l/min (ketel van 
32 kW).  Daardoor behoort deze condensatieketel 
op stookolie tot de absolute top, niet alleen voor 
verwarming maar bovenal voor warmwaterbereiding.

Easy solutions
 Vloerstaande condensatieketel op stookolie met  

 geïntegreerde warmwaterbereiding
 Compact toestel met enorm hoog    

 warmwatercomfort
 Energielabel voor ruimteverwarming: A en  

 waterverwarming: B

Ultra compact
Niet groter dan een wasmachine. De Olio Condens 
2500FT is een uiterst compacte oplossing voor je 
verwarming en sanitair warm water.

A+ → F

A+++ → D

Kleine ecologische voetafdruk
Net zoals de andere toestellen uit het Junkers 
Bosch gamma, is de Olio Condens 2500FT gebouwd 
met kwalitatieve materialen. Dit resulteert in een 
geruisloze werking en een gemakkelijk onderhoud. 
Gebruik de sanitaire warmwaterknop om zelf je 
warmwaterbehoefte in te stellen, zo verbruikt 

Eén compacte condensatieketel op stookolie voor je verwarming en je warm water? Dankzij de Olio 
Condens 2500FT haal je niet alleen een energiezuinige stookolieketel in huis, je geniet bovendien 
van een ongeëvenaard warmwatercomfort. Bovendien neemt dit toestel niet meer ruimte in beslag 
dan een doorsnee wasmachine.  

Olio Condens 2500FT
Compacte stookolieketel met zeer hoog 
warmte- en warmwatercomfort.

deze stookolieketel niet meer dan noodzakelijk. De 
ingebouwde technologie zorgt voor een minimale 
NOx- en CO-uitstoot. Hierdoor is het toestel uiterst 
milieuvriendelijk. Getuige daarvan het energielabel A 
voor verwarming.
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