
Aansluiting recht
62-006

Aansluiting 45°
62-007

Aansluiting 90°
62-008

Bedieningspaneel
62-004

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. Uniek omdat: 
• Het systeem water gevuld is; hierdoor is het te combineren met radiatoren.
• Luchtverwarmer gaat pas blazen als de watertemperatuur boven de 60°C op stand 2B en 3.
• Unieke functies van het bedieningspaneel:

1. Handmatig verwarmen:
Zelf de controle over de ventilatorsnelheid

2B. Half automatisch:
Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt schakelen de hete lucht ventilatoren naar de laagste stand, maar blijft draaien.
De ketel gaat op de keteltemperatuur aan en uit.

3. Vol automatisch, modulerende stand
Verwarming met automatische ventilator snelheid.
Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, schakelen de hete lucht ventilatoren en de Kabola uit.

Modulerende werking:
Bij warmtevraag wordt de ventilator snelheid langzaam opgebouwd. Wanneer de gewenste temperatuur bereikt is, gaat de snelheid naar beneden en uit.
Op de gewenste temperatuur zal de ventilator op een heel lage stand actief zijn. Hierdoor heb je snel en stil een aangenaam klimaat.

Ons systeem werkt op een unieke manier, waardoor het zeer efficiënt werkt en weinig ruimt inneemt.
Voor elke ruimte is het daarom mogelijk om de best passende oplossing te kiezen.

TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN

Onze heteluchtverwarming is uitermate geschikt voor continu gebruik.
Verleng uw vaarseizoen met Kabola! 

- Modulerend bedieningspaneel
- Fluisterstil
- Krachtig
- Superefficiënt
- Lichtgewicht
- Ruimtebesparend
- Volautomatisch

- Snel een aangenaam klimaat
- Bedieningsgemak
- Installatiegemak
- Lange levensduur
- Duurzame investering
- Watergevuld

Uitblaasmondjes
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.
Aansluiting recht

vaste grille
62-106

Ons systeem werkt op een unieke manier, waardoor het zeer efficiënt werkt en weinig ruimt inneemt.

Luchtverwarmer
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SCHONE, ZUINIGE EN STILLE INSTALLATIES VOOR CONTINU GEBRUIK
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KB-Ecoline Hybrid

Luchtverwarmer

1

1. Kabola verwarming
 (KB Ecoline Hybrid)
2. Demper
3. RVS-flexibel
4. Brandstofleiding
5. Brandstoftank
7. CV aanvoer
8. CV retour
9. Luchtverwarmer
10. Luchtslang
11. Luchtuitblaasroosters
12. Bedieningspaneel
13. Handdoekradiator
14. Warmwater douche



Kabola Heating Systems B.V.
Placotiweg 1E
4131 NL Vianen
+31 (0)347 320 030
info@kabola.nl
www.kabola.nl

MODULERENDE HETE LUCHTVERWARMING VAN KABOLA 

De bedieningsknop heeft de volgende functies:
• Draaien; hiermee verstelt u de temperatuur of ventilator snelheid
• Kort indrukken; hiermee schakelt u van handmatig (A) naar
  automatisch (B) of andersom 
• Lang indrukken; hiermee schakelt u over van menu naar menu

LET OP! Om het menu 3 te activeren dient u de knop lang in te drukken
vanuit het menu 2B. U moet dus eerst naar menu 2B navigeren om
daarna in het menu 3 te kunnen komen. 

Laagste temperatuur van de hete lucht is 16°C en
op knop stand LOW 6 °C vorstvrij. 

Modulerende werking:
Bij warmtevraag wordt de ventilator snelheid langzaam opgebouwd. 
Wanneer de gewenste temperatuur bereikt is, gaat de snelheid naar 
beneden. Op de gewenste temperatuur zal de ventilator op een heel lage 
snelheid actief zijn. Hierdoor heb je snel en stil een aangenaam klimaat. 

1-A Handmatige ventilatie

 De snelheid van de blower aanpassen

3 Vol automatisch modulerende stand

 Verwarmen met automatische ventilator  
 snelheid. Wanneer de gewenste tempera- 
 tuur is bereikt, schakelen de hete lucht
 ventilatoren en Kabola uit, als dit nodig is. 
 Het blijft op de gewenste temperatuur.

2-B Half automatisch

 Wanneer de gewenste temperatuur is 
 bereikt schakelen de hete lucht ventila-
 toren naar de laagste stand, maar blijven 
 draaien (het kan warmer worden). De ketel 
 gaat op de ketelthermostaat aan en uit.

2-A Handmatige verwarming

 Zelf de controle over de ventilatorsnelheid

1-B Ventileren met temperatuurinstelling

 Automatisch ventileren op basis van 
 temperatuurinstelling

 Omschrijving




