
SPECIFICATIES COMPACT 7 COMPACT 7 COMPACT 7
Type cv boiler combi

Capaciteit (in kW) 7 7 7

Breedte inbouwmaat (mm)* 330 330 330

Diepte inbouwmaat (mm)* 570 620 620

Hoogte inbouwmaat (mm)* 340 380 445

Cv aansluiting (mm) 22 22 22

Drinkwater aansluiting (mm) - - 15

Olieaansluiting (binnendraadt) 3/8 3/8 3/8

Rookgas (diameter in mm) 50 50 50

Dashboard analoog digitaal digitaal

Energiezuinige circulatiepomp + + +

Pomptimer + + +

Siemens ruimte thermostaat + + +

Warm water aan/uit - + +

Oliefilter Flocotop + + +

Oliefilter Toc 80 - (optie) - (optie) - (optie)

Oliefilter - (optie) - (optie) - (optie)

Externe luchtaanzuig - (optie) - (optie) - (optie)

Vul en aftap combinatie + + +

Voltage (A.C.) 230 230 230

Tapwater 60o (p.m. in Lt.) - - 3

Gewicht (kg) 47 49 53

Rendement % >90 >90 >90

Waterinhoud ketel (liters) 15 15 15

Brandstof diesel diesel diesel

Brandstofverbruik L/h 0,9 0,9 0,9

Rookgastemperatuur oC 190/220 190/220 190/220

Sproeier/Nozzle mm/o 0,25/60 0,25/60 0,25/60

Startvermogen 230V (W) 295 295 295

Bedrijfsvermogen 230V (W) 255 255 255

De Kabola COMPACT 7 is de kleinste diesel gestookte 

CV-ketel in de wereld die 7kW levert. De COMPACT 7  

is zowel als CV-ketel, met een CV-boilerregeling als 

combi-ketel leverbaar. 

Dankzij de beperkte inbouwmaat en zijn fluisterstille, 

volautomatische werking is deze ketel geschikt voor 

(kleine) zeil- en motorjachten, vakantiehuisjes en 

campers. Permanente bewoning en zelfs warm 

tapwater behoren tot de mogelijkheden. COMPACT 7

CV-ketel CV-boiler combi- 
ketel

COMPACT 7: KlEInSTE 

DIESEl gESTOOKTE 

CV-KETEl In DE wErElD

Ideaal voor centrale verwarming met radiatoren 

en/of gecombineerd met heteluchtverwarming 

van Kabola. Dat is uiterst efficiënt, stil en krachtig.

Kabola heeft een systeem ontwikkeld waarbij het niet 

noodzakelijk is om met radiatoren te verwarmen maar 

door middel van hete lucht. Naast de eenvoudige en 

ruimtebesparende inbouwmogelijkheden 

is ons systeem uniek omdat het 

gecombineerd kan worden met 

radiatoren. Voor elke ruimte is het 

daarom mogelijk om de best 

passende oplossing te kiezen. 

Om een optimaal verwarmingssysteem met 

bijpassende CV-ketel samen te stellen, is het 

belangrijk om de exacte capaciteit te bereke-

nen. De capaciteit wordt bepaald door de 

inhoud van de vertrekken aan boord, de 

isolatiewaarden van het schip en de wensen 

van de gebruiker. Het vaarseizoen en het 

gebied waarin het schip vaart zijn eveneens 

van groot belang. Laat u goed adviseren door 

een Kabola specialist!

Voor meer informatie:

Tel: +31(0)347 320 030

info@kabola.nl  

www.kabola.nl

Compact 7 Compact 7 Compact 7
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Luchtverwarmer

Fluisterstil, krachtig, superefficiënt,  

lichtgewicht, ruimtebesparend, 

volautomatisch, snel een aangenaam 

klimaat, bedieningsgemak,

installatiegemak, lange levensduur


