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2    Olio Condens 7000F

Eenvoudig flexibel
De Olio Condens 7000F is een veelzijdige 
stookolieketel die verkrijgbaar is met diverse 
vermogens (van 18 tot 49 kW). Dankzij deze 
verschillende vermogens is deze gietijzeren ketel 
geschikt voor alle situaties. Bovendien zijn alle 
onderdelen eenvoudig bereikbaar, wat het werk voor 
de installateur vergemakkelijkt.

Energiezuinig
Vervang je jouw oude stookolieketel door de Olio 
Condens 7000F? Dan zal je dit ook merken aan je 
veel lagere energiefactuur! Deze condensatieketel op 
stookolie is uitgerust met een 1-traps “blauwe vlam”-
brander, waardoor je op een energiezuinige manier 
verwarmt. Bovendien beschikt deze stookolieketel 
over een energielabel A.

CW400 thermostaat inbegrepen
De Olio Condens 7000F wordt standaard geleverd 
met de weersafhankelijke regelaar CW400. Klik 
de regelaar eenvoudig in de uitsparing bovenaan 
de stookolieketel en haal het maximum uit je 
verwarmingsinstallatie!

Eenvoudig uit te breiden voor warm water
Deze condensatieketel op stookolie kan eenvoudig 
uitgebreid worden met een bijhorende Stora WST 
boiler van 135, 160 of 200 liter of een zilverkleurige 
Stora W boiler van 160, 200 of 300 liter. Bekijk even 
met je installateur welke boiler het best overeenkomt 
met de warmwaterbehoefte en de grootte van je 
gezin.

Olio Condens 7000F en 
Olio Condens 8000F

De Olio Condens 7000F is een energiezuinige condensatieketel op stookolie met een maximaal 
rendement. Deze robuuste gietijzeren stookolieketel met inox warmtewisselaar heeft bovendien een 
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 

Olio Condens 7000F
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Easy solutions
  Vloerstaande condensatieketel op stookolie
 Beschikbaar met verschillende vermogens
  Energielabel voor ruimteverwarming: A
  Standaard internetmodule (8000F) 

Technische gegevens:

OC7000 OC8000

Type: F 18 F 22 F 30 F 35 F 49 F 19 F 27

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

18,5 22,6 30,3 36,6 48,7 11/19 19/27

Afmetingen (h x b x d) in mm 914 x 600 x 804
914 x 600 

x 924
914 x 600 

x 1048
914 x 600 

x 1164 
980 x 600 x 650

Gewicht in kg 156 156 192 228 264 114 118

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A A A A A A A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimte-
verwarming

A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Nominale warmteafgifte in kW (Prated) 18 22 29 35 47 18 26

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

90 90 90 90 90 91 92

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA) 60 60 60 61 65 62 62

A+++ → G

Olio Condens 8000F

Energiezuinige oplossing op stookolie
De Olio Condens 8000F is uitgerust met de nieuwste 
condensatietechniek, waardoor je eenvoudig energie 
kunt besparen. Deze oplossing op stookolie heeft 
een robuuste inox warmtewisselaar en is uitgerust 
met een 2-traps “blauwe vlam”-brander en 2-traps 
geregelde ventilator. De ingebouwde technologie 
zorgt voor een minimale NOx- en CO-uitstoot. 
Hierdoor is deze ketel uiterst milieuvriendelijk. 
Bovendien beschikt de Olio Condens 8000F over een 
energielabel A.

Connectiviteit
De Olio Condens 8000F wordt standaard geleverd 
met de weersafhankelijke regelaar CW400. De  
stookolieketel is ook uitgerust met een internet-
interface. Hierdoor regel je de temperatuur van je 
woning vanop afstand via de EasyRemote applicatie 
op je smartphone of tablet. Deze applicatie heeft 
diverse functies, is gebruiksvriendelijk en beschermt 
je persoonlijke gegevens.  

Eenvoudige combinatie met Solar
Dankzij de Solar Inside Control Unit kun je de Olio 
Condens 8000F eenvoudig combineren met zonne-
energie. Combineer de stookolieketel met een Solar 
boiler en verwarm je warm water dankzij de gratis 
energie van de zon.

Ben je door omstandigheden verplicht om te verwarmen op stookolie en wens je niet in te boeten 
aan comfort? Dan is de Olio Condens 8000F condensatieketel op stookolie de ideale oplossing! 
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