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InnovatIef
verwarmIngssysteem

voor jachten en zeIlboten

tÜv certification ce-0045cmKD2350



Het nieuwe, innovatieve, energiezuinige en efficiënte verwarmingssysteem is compact, milieu vri-
endelijk en met de laagste emissie waardes ooit. Het meeste geschikt om te installeren op jachten 
en in kleine ruimtes!

De oliebrander met de blauwe vlam technolo-
gie, heeft een efficiëntere stuwplaat waardoor 
het mengsel van brandstof en zuurstof veel 
optimaler is. Door deze efficiëntere stuwplaat 
en een betere verbranding, waar de vlam 

een temperatuur bereikt van 1500 ˚C, bereikt 
men een optimaal rendement.  Het voordeel 
van deze hogere temperatuur en een betere 
verbranding, is een extreme verlaging van de 
koolmonoxide uitstoot, de uitstoot is zelfs dus 

danig laag dat het nauwelijks meetbaar is! De 
nieuwe CV-ketel haalt de standaard wettelijke 
eisen, qua emissie waarden, die gesteld zijn in 
2010, met gemak, en zelfs voor land installaties 
behaalt de CV ketel nog betere waardes.

 » Energie reductie door toepassing van gescheiden 
aandrijving van de waaier en de oliepomp

 » Brander uitgevoerd met voor- en naventilatie
 » Hoog rendement verbranding
 » Root uitstoot van 0 % bewezen tijdens de TUV 

certificering
 » Reductie van 30% stroomafname ten opzichte van 

de gele vlam brander.
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KB 20 KB 40 KB 45 KB 75

Afmetingen diepte/bredte/lengte in cm 40/38/52 342/38/62 44/38/64 52/43/70

Effectieve capaciteit kW 7 13 18 40

Verbr. rendement % 92 93 93 94

Olie verbruik kg/h 0,60 1,07 1,96 3,20

Rookgas temperatuur ° Celsius 170 - 220 150 - 210 145 - 205 140 - 190

Rookgas diameter ø  mm 80 80 80 80

Water inhoud ketel liters 8,5 17,5 20,0 37,0
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InnovatIeve verwarmIngssystemen van Kabola heatIng systems


