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K A B O L A  H E A T I N G  S Y S T E M S
Schone, zuinige en stille CV-installaties aan boord

Kabola is als fabrikant van oliegestookte CV-ketels, een begrip

voor de scheepvaart. In eigen beheer worden verwarmingssystemen 

ontwikkeld.

Kwaliteit

Een continu proces van ontwikkeling en verbetering van onze 

producten garandeert de hoogwaardige Kabola kwaliteit.

Maatwerk

Kabola staat voor maatwerk van CV-ketels. De wensen van

de klant en de eisen van het schip zijn onze uitdagingen

voor praktische oplossingen en specifieke toepassingen.

Duurzaamheid en comfort

Duurzaamheid en comfort zijn de speerpunten van Kabola. De schone, 

stille, energiezuinige systemen worden gekoppeld aan een optimaal 

gebruiksgemak door de volautomatische werking.

Service

Een internationaal netwerk van specialisten en installateurs

staat garant voor een uitstekende service, waardoor de aanschaf 

van een Kabola Heating System veilig en betrouwbaar is.

Maximaal comfort aan boord 

met centrale verwarming, 

heteluchtverwarming 

én vloerverwarming!
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Slimme techniek
Verwarmen aan boord staat steeds meer in de belangstelling. 

Booteigenaren willen maximaal comfort en luxe. Branders met een 

blauwe vlam zorgen voor alsmaar schonere uitstoot bij dieselgestookte 

CV-ketels. Bij de Kabola KB-Serie “Ecoline” heeft dat geresulteerd in 

0% roetuitstoot.  

Met slimme technieken, zoals een FG-schakelaar om warmwater uit te 

schakelen, besparen Kabola-gebruikers honderden euro’s per jaar. Nieuwe 

intelligente GSM thermostaten vergroten het bedieningsgemak. U hoeft 

niet aan boord te zijn om de temperatuur te regelen. 

Capaciteit als uitgangspunt
Er is al een hoogwaardig verwarmingssysteem voor schepen vanaf 

7 meter. Om een optimaal systeem met bijpassende CV-ketel samen te 

stellen is het belangrijk om de capaciteit te berekenen. 

De warmwaterbehoefte speelt ook een belangrijke rol bij het kiezen van 

de juiste CV-ketel. 

Kostenbesparing en maximaal comfort
Kabola’s worden toegepast in plezierjachten en professionele schepen. 

Door de hoge kwaliteit is iedere Kabola geschikt voor continu gebruik. 

Brandstofbesparing is één van de redenen om voor Kabola 

verwarmingsketels te kiezen. Kabola staat bekend om de lange 

levensduur (gemiddeld 15 jaar) en alle systemen zijn onderhoudsarm. Een 

schone, goed afgeregelde verbranding  van de brander zorgt voor minder 

vervuiling waardoor het hoge rendement behouden blijft. Als u een 

goede investering wilt doen, dan kiest u voor een verwarmingssysteem 

waar u jarenlang plezier van heeft!

WWW.KABOLA.NL
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Voordelen van de meest energie-zuinige en 
economische Kabola KB Ecoline HYBRID:
 

Op het touchscreen van dit hybride systeem 

kunt u de gewenste functie selecteren: 

 

1: INDIVIDUELE WERKING ELEKTRISCH SYSTEEM OF 

DIESELGESTUURD SYSTEEM 

• Vorstbescherming (elektrisch) 

• Voorverwarmen tot 10 °C (elektrisch) 

• Start / stop-systeem (stop van circulatiepomp en elektrisch element  

   automatisch wanneer gewenste temperatuur is bereikt) 

• Als gevolg -> minder energieverbruik 

• Normale verwarming van het systeem (met diesel gestookt) 

• Kies op paneel voor alleen elektrisch systeem (vorstvrij). 

   Brander is uitgeschakeld 

 

2: VOLLEDIG AUTOMATISCHE HYBRIDE WERKING 

• Snelle opwarmtijd vanwege de elektrische voorverwarming 

• Laag stroomverbruik en dieselgebruik 

• Start / stop-systeem 

• Zeer milieuvriendelijk 

• Verlenging van de levensduur door samenwerking 

• Vermindert de CO2-uitstoot 

• Alleen van toepassing op KB-modellen 

• Kies op display voor het volledige systeem. 

  Brander wordt ingeschakeld

KB ECOLINE HYBRID: DIESELEKTRISCH

Waarom kiezen voor de KABOLA KB ECOLINE HYBRID?

Diesel en elektrisch gevoed

Vol-automatische or handmatige bediening

Lage co2 emissie 

Tot 30% minder energie verbruik

Tot 15% brandstof besparing

94% rendement

100% roet-vrij

Milieuvriendelijk

Verdien je investering terug in 3 jaar!

TÜV certificaat

EcoLine

This project has received funding from 
the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement No 791466
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De voordelen van de Kabola KB Ecoline:

1.   Lage temperatuur van het uitlaatgas 
De KB Ecoline werkt met de Blue Efficiency® technologie (blauwe vlam 
technologie) en heeft een erg hoge kerntemperatuur van minimaal 
1450 oC, in tegenstelling tot de gele branders, welke zo’n 800 oC zijn. De 
cv-ketels in de KB series met het geoptimaliseerde design hebben 
uitlaatgas-temperaturen onder de 220 oC en dit is veel lager dan de gele 
branders. Het hoge rendement zorgt er voor dat de warmte optimaal 
benut wordt.

2.  100 % Roetvrij 
De KB Ecoline is 100% roetvrij door de volledige ontbranding met de 
blauwe vlam technologie. Daarnaast is gebruik in een botenhuis, 
“schone” stad en haven toegestaan (geen beperkingen binnen 
milieuzones!); Lagere onderhoudskosten doordat de CV-ketel van 
binnen schoon blijft en ook zijn de onderdelen makkelijk te vervangen.

3.  Rendement van 94% met een laag brandstofverbruik 
Door de duurzame Blue Efficiency® technologie in combinatie met de 
volledig roetvrije verbranding, behaalt de KB Ecoline een blijvend 
rendement van 94%, welke de efficiëntie van de CV-ketel permanent 
garandeert. Er wordt daardoor ook minder brandstof verbruikt. De KB 
Ecoline levert een besparing op van wel 200 tot 500 liter diesel olie per 
jaar.

4.  30% minder stroomverbruik
Op boten wil je het energieverbruik zo laag mogelijk houden, zowel aan 
boord als aan de wal. De blauwe vlam technologie werkt met een ‘dual 
block’ systeem, wat inhoudt dat de lucht en olie aanvoer aangestuurd 
worden door aparte motoren.  
Door vermindering van het stroomverbruik heeft de accu ook een 
langere levensduur.

5.  Minder geluid 
De Blue Efficiency® branders zijn erg stil. Ze zijn speciaal geoptimaliseerd 
voor geluidsvermindering op de CV-ketel zelf. De massieve aluminium 
behuizing helpt om het geluid nog verder te verminderen. De specialiteit 
is de stille start van de brander.

6.  Externe verse luchtaanvoer 
Dankzij de mogelijkheid van externe verse lucht aanvoer in combinatie 
met een directe koppeling met de brander, kan de KB Ecoline veilig 
worden geïnstalleerd in de machinekamer naast andere 
luchtverbruikers.  
Luchtdrukfluctuaties van bijvoorbeeld een motor of generator hebben 
geen effect op het verbrandingsproces van de KB Ecoline.

7.  Kleine inbouwmaat, grote capaciteit 
De KB Ecoline heeft een grote capaciteit en zeer kleine inbouw maten. 
De kleine schoorsteenmaat (vanaf rond 50mm) maakt inbouwen nog 
makkelijker.

WWW.KABOLA.NL
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Interesse in meer informatie over onze systemen of 
advies op maat? neem dan gerust contact op:  

Kabola Heating Systems
Tel: +31(0)347 320 030
info@kabola.nl
www.kabola.nl

KABOLA KB SERIE ECOLINE HYBRIDE SPECIFICATIES

Capaciteit 8 - 70 kW

Leverbaar als CV-ketel Standaard

Leverbaar met boilerregeling Ja

Leverbaar als combi ketel Ja

Maatvoering In diverse afmetingen te leveren

Kleinste maat (H/B/D) 435 x 455 x 520 mm* (KB 20)

Grootste maat (H/B/D) 570 x 580 x 740 mm* (KB 75 combi)

Voltage 230 volt

Brandstof Diesel

Rendement 94%

Roetuitstoot 0%

*maatvoering is inclusief montage CV-pomp en oliebrander.

WWW.KABOLA.NL

Elektrisch element
Positie 1 -> 1000W
Positie 2 -> 2000W
Positie 3 -> 3000W
Positie 0 -> Rust

"Geen roetuitstoot, laag brandstofverbruik en 

laag elektriciteitsverbruik. 

De KB Ecoline is een extreem duuurzame investering!"

EcoLine

KABOLA KB ECOLINE ELEKTRISCH ELEMENT
   ECOLINE

Handmatig bediend hybride systeem 
biedt twee opties: 
 
1: HANDMATIG KIEZEN VOOR ELEKTRISCH OF DIESEL
• Kies ‘Elektrisch’ voor vorstvrij bescherming. 
   De brander is uitgeschakeld.
• Kies ‘Elektrisch’ voor vóórverwarming tot 10°C. 
   De brander is uitgeschakeld
• Kies zowel ‘Diesel’ als ‘Elektrisch’ voor normale verwarming 
   van het systeem
• Kies ‘Diesel’ bij onvoldoende elektrisch vermogen

2: ELEKTRISCH SYSTEEM EN DIESEL WERKEN SAMEN
• Snelle opwarm tijd
• Verlaagt de Co2 emissies

Om een optimaal verwarmingssysteem met bijpassende CV-ketel 

samen te stellen, is het belangrijk om de exacte capaciteit te 

berekenen. 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!
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Schoon, stil 

en krachtig
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KABOLA 
HR
SERIE

De Kabola HR serie bestaat uit betrouwbare oliegestookte verwarmingske-
tels die 10, 14 en 20kW leveren. De HR serie is zowel als CV-ketel, met 
CV-boilerregeling als combi-ketel leverbaar.

Door de brede inzetbaarheid en fluisterstille, volautomatische werking is 
deze ketel geschikt voor de meeste zeil- en motorjachten. De HR serie 
wordt vooral gebruikt voor langdurig- of permanent verblijf aan boord. 
Een CV-installatie met radiatoren, vloerverwarming, hete lucht en bestaan-
de aircosystemen kan door de HR serie verwarmd worden.

KABOLA HR SERIE SPECIFICATIES
Capaciteit 8-20 kW
Leverbaar als CV-ketel Standaard
Leverbaar met boilerregeling Ja
Leverbaar als combi ketel Ja
Maatvoering In diverse afmetingen te leveren
Kleinste maat (H/B/D) 435 x 445 x 580 mm* (HR 300)
Grootste maat (H/B/D) 500 x 500 x 660 mm* (HR 500 
combi)
Voltage 230 volt
Brandstof Diesel
Rendement 90%

*maatvoering is inclusief montage CV-pomp en oliebrander.

De KB Ecoline werkt met de Blue Efficiency® technologie. Deze blauwe vlam 
technologie heeft een hogere kerntemperatuur dan een gele vlam, 
waardoor de uitstoot 100% roetvrij is. Dit biedt een beter rendement, en 
tevens blijft de cv-ketel van binnen schoner, wat resulteert in lagere 
onderhoudskosten.

De KB Ecoline combineert een grote capaciteit met zeer kleine inbouw 
maten. 
De systemen zijn stil en bovendien veilig te installeren naast andere 
luchtverbruikende apparaten.

KABOLA KB SERIE ECOLINE SPECIFICATIES
Capaciteit 8 - 70 kW
Leverbaar als CV-ketel Standaard
Leverbaar met boilerregeling Ja
Leverbaar als combi ketel Ja
Maatvoering In diverse afmetingen te leveren
Kleinste maat (H/B/D) 435 x 455 x 520 mm* (KB 20)
Grootste maat (H/B/D) 570 x 580 x 740 mm* (KB 75 
combi)
Voltage 230 volt
Brandstof Diesel
Rendement 94%

Roetuitstoot 0%

*maatvoering is inclusief montage CV-pomp en oliebrander.

WWW.KABOLA.NL

“Het meest energie-zuinig en duurzaam.” “Altijd de juiste temperatuur.”

KABOLA 
KB ECOLINE
SERIE

   ECOLINE

EcoLine
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KABOLA 
B
SERIE

De Kabola B serie bestaat uit olie gestookte verwarmingsketels die 29 tot 
116 kw leveren. De B serie is zowel als CV-ketel, combi-ketel als ook, op 
aanvraag, met een CV-boilerregeling leverbaar. Uiteraard is ook de B serie te 
koppelen aan radiatoren, hete lucht, airco en vloerverwarming. De Kabola B 
serie wordt onder andere toegepast op de commerciële en industriële 
scheepvaart.

KABOLA B SERIE SPECIFICATIES
Capaciteit 29 - 116 kW
Leverbaar als CV-ketel Standaard
Leverbaar met boilerregeling Op aanvraag
Leverbaar als combi ketel Ja
Maatvoering In diverse afmetingen te leveren
Kleinste maat (H/B/D) 970 x 455 x 388 mm* (B25)
Grootste maat (H/B/D) 1165 x 488 x 1050 mm* (B100 
combi)
Voltage 230 volt
Brandstof Diesel
Rendement 90%

*maatvoering is inclusief montage CV-pomp en oliebrander.

WWW.KABOLA.NL

KABOLA 
COMPACT 7
SERIE

De Kabola COMPACT 7 is de kleinste diesel gestookte CV-ketel ter 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. Ideaal voor centrale verwarming met radiatoren en/of 
gecombineerd met heteluchtverwarming van Kabola. Dat is uiterst 
efficiënt, stil en krachtig.

KABOLA COMPACT 7 SERIE SPECIFICATIES
Capaciteit 7 kW
Leverbaar als CV-ketel Standaard
Leverbaar met boilerregeling Ja
Leverbaar als combi ketel Ja
Maten (H/B/D) 340 x 330 x 570 mm*
Maten Combi (H/B/D) 445 x 330 x 620 mm*
Voltage 230 volt
Brandstof Diesel
Rendement >90%

*maatvoering is inclusief montage CV-pomp en oliebrander.

“Kleinste diesel gestookte CV-ketel ter wereld.” “Sterk, duurzaam en geschikt voor het serieuze werk.”
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  1.  Kabola verwarming 

(KB Ecoline)

  2. Demper

  3. RVS-flexibel

  4. RVS huiddoorvoer

  5. Brandstoftank

  6. Brandstofleiding

  7. CV aanvoer

  8. CV retour

  9. Handdoekradiator

10. Warmwater douche

11. Radiator

12. Kickspace

13. Vloerverwarming

14. Ruimte thermostaat

INSTALLATIE VAN EEN COMBI CV-KETEL

 

1

5

7

6

8
9

10

11

13

12

14

4

2

Kickspace

De combi ketel

Advies op maat

Maatwerk betekent voor ons meedenken en adviseren. 

De wensen van de klant en de specifieke toepassingen 

vragen om creatieve en praktische oplossingen om 

uiteindelijk verzekerd te zijn van een optimaal verwar-

mingssysteem. Neem vrijblijvend contact met ons op 

om de mogelijkheden voor u te bespreken.

3
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INSTALLATIE VAN EEN HETELUCHTVERWARMING 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. 

  1.  Kabola verwarming  

(Compact 7)

  2. Demper

  3. RVS-flexibel

  4. Brandstofleiding

  5. Brandstoftank

  6. RVS huiddoorvoer

  7. CV aanvoer

  8. CV retour

  9. Hete lucht unit

10. Luchtslang

11. Luchtuitblaasroosters

12. Bedieningspaneel

 

1

5

7

4

8
9

10

11

6

12

3
2

Fluisterstil  -  Krachtig  -  Superefficiënt  -  Lichtgewicht

Ruimtebesparend  -  Volautomatisch  -  

Snel een aangenaam klimaat  -  Bedieningsgemak

Installatiegemak  -  Lange levensduur

Compact 7

Hete lucht unit (nr 9)
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TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN
Ons systeem is op een unieke wijze samengesteld, waardoor een grote efficiëntie ontstaat 

en het weinig ruimte inneemt. Door het gebruik van de luchtverwarmer(s) is het niet nodig 

om de uitstroomplek te bereiken met lange en grote luchtslangen vanaf de ketel. Hierdoor 

is het installeren gemakkelijk en snel, maar is ook een lange levensduur gewaarborgd. 

Het luchtverwarmingssysteem wordt met vloeistofleidingen gekoppeld aan de Kabola 

ketel, waardoor het ook mogelijk is om het systeem te combineren met radiatoren. 

Verder bestaat het systeem uit het bedieningspaneel, de luchtverwarmer(s) en de 

luchtuitstroomopeningen. Onze heteluchtverwarming is uitermate geschikt voor continu 

gebruik. Verleng uw vaarseizoen met Kabola!

Uitlaasmondjes
Door de diverse aansluithoeken van de uitblaasmondjes

wordt de installatie nog eenvoudiger en wordt er

voorkomen dat de luchtslang een te scherpe bocht

moet maken bij het aansluiten op het uitblaasmondje.

Geadviseerde zaagmaat tussen 75,9 en 76,8 mm.
Bij voorkeur gatzaag 76 mm gebruiken.

technische eigenschappen 4kW 6kW

Artikelnummer 12V luchtverwarmer
Artikelnummer 24V luchtverwarmer
Verwarmingscapaciteit
Luchtstroom capaciteit
Stroomverbruik ventilator 12V/24V
Waterleiding aansluiting
Gewicht
Afmeting ventilatie motor
Afmeting luchtbox

62-016
62-002
4 kW
180 m3/h
2,5 A / 1,5 A
15 mm
1,9 kg
125 mm (H)
110 x 260 x 210 mm (HxBxD)

62-018
62-003
6 kW
490 m3/h
4 A / 3 A
15 mm
2,1 kg
165 mm (H)
110 x 260 x 210 mm (HxBxD)

Artikelnummer Omschrijving Diameter slang Slanglengte

62-020
62-021
62-022

Slang (papier) rol 10m
Slang (papier) rol 20m
Slang (papier) rol 30m

45 mm
45 mm
45 mm

10 meter
20 meter
30 meter

Aansluiting 45º
62-007

Aansluiting 90º
62-008

Aansluiting recht
62-006

Bedieningspaneel
Artikelnr. 62-004

Luchtverwarmer

Fluisterstil

Krachtig

Superefficiënt

Lichtgewicht

Ruimtebesparend

Volautomatisch

Snel een 
aangenaam klimaat

Bedieningsgemak

Installatiegemak

Lange levensduur

Continu gebruik
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Woonboot

Vissersboot Pilotboot

Sleepboot

Chalet en vakantiewoning

Paardentrailer

Binnenvaartschip

Camper en caravan Catamaran of Trimaran

Vuurtoren

Jacht

Of u nu professioneel of recreatief gebruik 
maakt bent van deze toepassingen; Een 
behaaglijk binnenklimaat is een belangrijke 
voorwaarde voor comfort.

Kabola Heating Systems is al meer dan een halve eeuw een begrip in de scheepvaart. 
Met in eigen huis ontwikkelde verwarmingsystemen, staat Kabola voor kwaliteit en 
duurzaamheid. Daarbij zorgen de efficiënte productieplanning en het adequate 
voorraadbeheer voor een snelle levertijd, veelal uit voorraad.

Kabola biedt op maat gemaakte oplossingen voor alle toepassingen!

Meer informatie of advies op maat?
Bel ons +31 (0)347 320 030.

www.kabola.nl

Zeilboot
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“Onze cv-ketels zijn uitermate geschikt voor continu gebruik.  

Verleng uw vaarseizoen met Kabola!”

KABOLA HEATING SYSTEMS AAN BOORD

•  Moderne diesel-gestookte en hybride ketels

•  Warmwater (combi ketel of d.m.v. CV-boilerregeling)

•  Zeilboot en motorjacht 

•  Camper en paardentrailer 

•  Caravan en (vakantie)chalet

•  Continu gebruik

•  Topkwaliteit en kostenbesparend

•  Duurzaam en lage emissies

•  Stil en zuinig in gebruik



KABOLA HEATING SYSTEMS B.V.

Placotiweg 1E 

4131 NL  Vianen

The Netherlands

+31 (0)347 320 030 

info@kabola.nl

WWW.KABOLA.NL

KABOLA DEALERS (INTERNATIONAAL)

MarineTec US, Anacortes WA  Verenigde Staten

Sea Power Marine Center, Sidney Canada

Kuranda, Whaley Bridge Verenigd Koninkrijk

Marineworks w, Gdansk Polen

Standarte, Moscow Rusland

Thermoprodukter Kalmar Zweden

Gertsen & Olufsen, Kopenhagen Denemarken

Farco AS, Oslo Noorwegen

Nautikulma Oy, Turku Finland

Groothandel Francois, Antwerpen België

PK Fluvial, Paris Frankrijk

Baltic Marine Group AS, Tallinn Estland

Stal Mar, Ljubljana Slowakije

Stal Elektronik, Sveta Nedelja Kroatië

Norse Çelik, Gebze Turkije

Condaria ‘87, Nova Milanese Italië

Scheer, Wöhrden Duitsland, Zwitserland
 en Oostenrijk 

Shanghai Ocean AC Techn. Co Ltd. China 

Kabola á Íslandi ehf, Gardabaer IIsland 

Sea Power Marine Centre Ltd, Sidney Canada 

Voor een actuele lijst van onze dealers, bezoek onze website.

Naast Kabola’s eigen verkoop- en serviceteam werkt Kabola ook samen met 

vele erkende installateurs en onderhoudswerven. 

Kijk voor een actueel overzicht hiervan op onze website.

HETELUCHTVERWARMING 

VLOERVERWARMING  

WARM WATER  

AIRCONDITIONING

HYBRIDE SYSTEMEN
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