Efficiënt met een
uitzonderlijke prijskwaliteitverhouding
Condensatie stookolieketel

Olio Condens 2500F
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Olio Condens 2500F
Wens je jouw woning te blijven verwarmen op stookolie
zonder dat je je zorgen moet maken over de toekomst? Dan
is de Olio Condens 2500F condensatie stookolieketel jouw
verwarmingsoplossing. Dit toestel combineert een hoog
rendement met een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding
en is verkrijgbaar in een vermogen van 25 of 30 kW.

Lange levensduur
De Olio Condens 2500F is uitgerust met een primaire stalen wisselaar
en een secundaire wisselaar in roestvrij staal. Dankzij deze materialen
is de ketel beschermt tegen corrosie en ben je zeker van een lange
levensduur. De stookolie wordt verbrand met een 1-trapsbrander Low
NOx, die wordt gekenmerkt door zijn extreme betrouwbaarheid en een
bijzonder laag geluidsniveau.
Ideaal voor vervanging
Deze stookolieketel heeft een laag gewicht en een compact formaat.
Hierdoor is deze ketel de ideale oplossing voor de vervanging van
je oude stookolieketel. Dankzij de compacte afmetingen kan je de
Olio Condens 2500F gemakkelijk installeren in kleine ruimtes. De
ketel is vooraf in de fabriek afgesteld voor een snelle en eenvoudige
installatie.
Hoog rendement
De Olio Condens 2500F biedt een seizoensgebonden
verwarmingsrendement van 91%. Dit resulteert in een ErP A-label.

A+++ → D

Easy solutions
Condensatievloerketel op
stookolie
Zeer compact toestel
Ideaal voor vervanging van
oude stookolieketel
Energielabel voor ruimteverwarming: A

Flexibel
Deze condensatie stookolieketel is volledig compatibel met de huidige
Bosch-regelaars. Combineer de ketel met de CW400 regelaar en haal
het maximum uit je verwarmingsinstallatie!

Technische gegevens:
Type:

OC2500F 25

OC2500F 32

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

25

32

Afmetingen (h x b x d) in mm

900 x 600 x 400

900 x 600 x 400

Gewicht in kg

98

102

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A

A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A+++ → D

A+++ → D

Nominale warmteafgifte in kW (Prated)

25

32

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in % (ŋS) 91

91

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA)

59

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

58
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