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Waarom kiezen voor de 
verwarmingsketel A1?

De verwarmingsketel A1 is een technologisch 

hoogstandje, doordat hij zowel hoge 

temperaturen kan behalen voor radiatoren als 

lage temperaturen voor vloerverwarming. De A1 

samen met vloerverwarming en een zonne-

installatie geeft u de energiezuinigste oplossing 

voor installaties met stookolie.

Een belangrijke keuze!

De keuze van de juiste stookolieketel is 
bepalend voor de volgende 15 tot 25 
jaar. De verwarmingskosten zullen in 
deze periode geleidelijk aan oplopen. 
Daarom is het belangrijk dat u nu de 
grootst mogelijke besparing realiseert. 
Enkel de condensatie-technologie 
gebruikt de aangevoerde energie 
nagenoeg volledig. De condenserende 
A1 verbruikt minder energie dan 
gewone stookolieketels. Hij biedt een 
aanzienlijke energiebesparing dankzij 
zijn uitstekende rendementen. 

15 jaar garantie

Om te garanderen dat uw investering 
veiliggesteld is, wordt een garantie van 
15 jaar op de kamerbrander gegeven. 
Dus, waarom nog twijfelen! 

Temperatuur regelen op afstand 

De A1 beschikt over een eenvoudige 
bediening
die u de mogelijkheid 
geeft om de unit te 
beheren vanuit uw 
woonkamer. 
Bedienen via een smartphone is ook 
mogelijk.

Aangenaam warmtegevoel, ook 
met vloerverwarming 

De A1 is ideaal voor alle 
vloerverwarmingssystemen 
met warm water, aangezien hij 
condenserend is. Bovendien is het 
een uitstekende oplossing voor de 
vervanging van bestaande oude 
systemen. Daikin biedt trouwens ook 
vloerverwarmingssystemen aan.

Bedienen via een smartphone is ook 

Stookoliecondensatieketel: verwarmen

Stookolieketel A1
Condenserende stookolieketel 
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A1 BO*

Rocon

A1 BO

Rendementsgegevens A1 BO 15-e A1 BO 20-e A1 BO 27-e A1 BO 32-e

Nominaal vermogen volgens DIN-EN 303 kW 15 20 24 34
Geschikt voor bio-olie ja ja ja ja
Fabrieksinstelling kW / %* 15 18 25 30 
Instellingsbereik met standaardapparatuur1) kW / %* 15 15 – 20 24 – 27 27 – 32
Toegelaten bedrijfsdruk bar 4 4 4 4 
Max. toegelaten toevoertemperatuur °C 80 80 80 80
Max. ketelrendement % 105 105 105 105 
Circulatiepomp hoogrendement, geregeld – voldoet aan ErP (EEI < 0,23)
Rookgastemperatuur C° 35 – 75 35 – 85 38 – 89 40 – 98 

Verwarming van 
ruimten

Gemiddeld 
klimaat 
waterafvoer 55°C

Algemeen ηs (seizoensgebonden 
rendement ruimteverwarming)

%
91

Seizoensgebonden e� .-klasse 
ruimteverwarming A

Verwarmingsketel A1 BO 15-e A1 BO 20-e A1 BO 27-e A1 BO 32-e
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 110x62,5x72 110x62,5x72 122x62,5x72 134x62,5x72
Gewicht Behuizing unit kg 49 48 58 67

Unit 81 81 96 113
Minumale vereiste installatiehoogte cm 134 134 147 159
Waterinhoud Liter 3 3 4,5 5

De Europese richtlijnen inzake eco-design en ErP stellen dat er vanaf 2015 in verwarmingsboilers alleen nog pompen met een energierendementcoë�  ciënt van EEI < 0,23 mogen worden gebruikt. Vanaf 
2020 gelden deze vereisten ook voor vervangonderdelen. Alle A1 en GCU compact condensatieketels zijn al uitgerust met pompen die aan deze vereisten voldoen.

Condenserende stookolieketel

Meerwaarde dankzij de condensatietechnologie. Voor 
verwarming met stookolie 

 › Ideaal om bestaande stookolieketels te vervangen
 › Vermogensbereik 12 tot 34 kW
 › Energiebesparende condensatietechnologie
 › Innovatieve technologie door gepatenteerde TWINTEC-technologie
 › Ruimtebesparend
 › Aansluitbaar op de intuïtieve bediening RoCon
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