
Vervang uw oude mazoutketel door een nieuwe niet-
condenserende ketel en bespaar op vele vlakken:

  Geniet van de premies voor ketels met Optimaz label

  Veel goedkoper dan condensatieketels

  Geen kosten voor schouwaanpassing

  Lager verbruik dan niet-Optimaz ketels, dus lagere energiefactuur

  Geruislozer, kleiner, performanter

Voor info over fiscale premies en een  
installateur in uw buurt: scan deze codes 

of surf naar www.acvpartnerplus.be 
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ACV niet-condenserende 
stookolieketels.

De beste investering, 
NU HET NOG KAN!

PMS 201
M100Y65K34

PMS 357
C79Y87K56

premies installateur in 
uw buurt



L_
C

_A
N

TC
O

N
D

_0
4/

20
14

_N
L

Toestellen en technische gegevens

Stookolieketel

� Watergekoelde verbrandingskamer
� Bedieningsbord met: hoofdschakelaar, zomer/winter-schakelaar,

regelthermostaat, thermomanometer
� Isolatie uit glaswol
� Gemakkelijk te onderhouden – demonteerbare vuurhaarddeur

(links/rechts)
� Minimum thermostaat 45 °C
� Stookoliebrander (in optie)
� 4 modellen van 18,4 tot 57 kW
� Kan gekoppeld worden aan verschillende boilers.
� Sturing mogelijk door BC 01 of BC 03 in optie

5 JAAR GARANTIE, VERLENGBAAR TOT 10 JAAR 
(zie onze verkoopsvoorwaarden)

Stookolieketel met ingebouwde sanitair warmwaterproductie

� Roestvrijstalen warmtewisselaar van 120 l ondergedompeld
in het primair circuit

� Bedieningsbord met: hoofdschakelaar, zomer/winter-schakelaar,
regelthermostaat, thermomanometer, regelthermostaten voor
sanitair en verwarming

� Elektrische weerstand van 2,4 kW met verklikkerlamp.
� Isolatie in gespoten polyurethaanschuim
� Stookoliebrander (in optie)
� Aansluitingskits voor hoge en lage temperatuur in optie

verkrijgbaar
� Meerdere regelingstypes eveneens in optie verkrijgbaar
� 2 modellen van 28 tot 41 kW
� Veiligheidsgroep 3/4” bijgeleverd

Tank-in-Tank Technologie  

5 JAAR GARANTIE, VERLENGBAAR TOT 10 JAAR 
(zie onze verkoopsvoorwaarden)

Ketel met ingebouwde sanitairwarmwaterproductie

� De ketel is voorzien van een stalen mantel die onderworpen werd
aan een ontvetting en fosfatatie vooraleer hij met lak bespoten
en in de oven gebakken werd op 220 °C

� Het verwarmingslichaam bevat de primaire vloeistof en is
gemaakt van dik STW 22-staal

� Sanitaire boiler in roestvrij staal
� De vlampijpen: de diverse modellen Delta Pro S omvatten volgens

het vermogen 4 of 8 vlampijpen in staal met een diameter van 64
mm. Elke vlampijp is voorzien van een rookgasremmer in speciaal
staal die bedoeld is om de thermische uitwisseling te verbeteren
en de temperatuur van de rookgassen te verminderen

� De verbrandingskamer van de Delta Pro S wordt volledig door
water gekoeld

� vermogen van 26 tot 55,6 kW

Tank-in-Tank Technologie 

De ketel kan uitgerust worden met een 
stookolie- of een gasbrander. 

5 JAAR GARANTIE, VERLENGBAAR TOT 10 JAAR 
(zie onze verkoopsvoorwaarden)

BNE 1 - 2

Delta Pro S 25 - 55

N 1 - 3 / N-mini
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