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Woord vooraf 
 
Gefeliciteerd met de aankoop van uw Kabola Compact 7. Kabola is sinds 1947 fabrikant van 
oliegestookte verwarmingssystemen. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om de gebruiker 
bekend te maken met het gebruik van de COMPACT 7. De gebruiker dient deze handleiding te 
lezen voor ingebruikstelling van de ketel en de aanwijzingen op te volgen.  
 
Deze gebruikershandleiding dient daarom goed bewaard te worden. 
 
In hoofdstuk 2 worden de veiligheidsvoorschriften behandeld, die u in acht moet nemen voordat 
u de ketel gaat installeren. In andere hoofdstukken, komt u veiligheidsaanwijzingen tegen, die u 
op de hieronder staande manier kunt herkennen. 
 
Tip:  Een tip geeft de gebruiker suggesties en adviezen om bepaalde taken gemakkelijker uit 
te kunnen voeren. 
 
Let op: Hier wordt aanvullende informatie aan de gebruiker verstrekt.  
Tevens worden mogelijke problemen behandeld.  
 
Waarschuwing: Kans op (levensgevaarlijke) verwondingen 
 
Voor eventuele opmerkingen, wensen of gebreken kunt u zich wenden tot Kabola Heating 
Systems. Ook bijdragen ter verbetering van deze handleiding zijn altijd welkom. Wij wensen u 
veel plezier met uw aankoop. 
 
Kabola Heating Systems 
Placotiweg 1E 
4131 NL Vianen (Utr.) 
Nederland 
Tel. +31 (0)347-320030 
Fax +31 (0)347-355688 
Web: www.kabola.nl 
E-mail info@kabola.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2023 Kabola Heating Systems B.V. 
Kopiëren van (onderdelen van) deze gebruikershandleiding, mag uitsluitend geschieden met uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Kabola Heating Systems.
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Inleiding 

1.1 Algemeen 

 

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor zowel de installateur als eindgebruiker van de Kabola 
COMPACT 7-verwarmingsketel. De COMPACT 7-verwarmingsketels omvatten een uitgebreid 
programma met een breed toepassingsgebied. U krijgt met deze aankoop een product in handen dat 
door de praktische toepassing van de nieuwste Europese normen en richtlijnen en moderne technieken 
op hoog niveau staat. Kabola Heating Systems BV ontwikkelt en produceert verwarmingssystemen 
sinds 1947 in Nederland.  
 
Gebruik de handleiding voor zowel de installatie als tijdens het onderhoud en bijvullen van uw 
verwarmingssysteem. Bewaar de handleiding daarom goed. U kunt te allen tijde een digitaal exemplaar 
opvragen via info@kabola.nl of downloaden via de website www.kabola.nl.  
 

1.2 Toepassingsgebied 

 
De COMPACT7 CV-ketel is bedoeld om warmte te leveren voor het verwarmen van water (of 
koelvloeistof) in een centraal verwarmingssysteem en/of in combinatie met het Kabola 
heteluchtsysteem. 
 
De COMPACT7 BOILER-ketel met boilerregeling is bedoeld om gebruikt te worden om zowel het 
verwarmingssysteem als het warmwater, middels een boilervat, te verwarmen.  
 
De COMPACT 7 COMBI-ketel is bedoeld om gebruikt te worden om het verwarmingssysteem, alswel 
direct warm tapwater te leveren zonder tussenkomst van een boilervat.  
 
De ketels zijn niet bedoeld om de ruimte waar ze in staan opgesteld rechtstreeks te verwarmen. 
Verwarmen geschiedt enkel via radiatoren, een hete luchtsysteem, vloerverwarming en/of eventuele 
op maat gemaakte aircosystemen waarin de Kabola COMPACT 7 is geïntegreerd. Bij de toepassing 
van de ketels moet rekening worden gehouden met de afmetingen van de te verwarmen ruimtes. 
Maak daarom altijd een capaciteitsberekening vooraf, of laat u daarin adviseren.  
 

1.3 Beschrijving van de ketels 

 
De COMPACT 7-ketel verwarmt het ketelwater met behulp van een oliebrander die op de ketel is 
gemonteerd. De ketels worden standaard in een 230 Volt uitvoering geleverd. (zie ook de technische 
specificaties bijlage A) 
 
Als brandstof moet HBO 1, HBO 2, diesel of gasolie worden gebruikt. Wilt u biobrandstoffen gebruiken, 
of bijmengen, vraag dan om aanvullend advies. Deze brandstoffen maken een snelle doorontwikkeling 
mee en hebben voor- en nadelen waarmee rekening gehouden dient te worden.  
 

1.4 Technische specificaties 

 
De belangrijkste specificaties treft u aan op het typeplaatje dat aan de rechterzijde van de ketel is 
aangebracht. Hierbij staat tevens het adres van de fabrikant vermeld. Uitgebreide technische 
specificaties kunt u vinden op bladzijde 20-22. 
 

1.5 Garantiebepalingen 

 
Voor de garantiebepalingen verwijzen wij u naar het garantiecertificaat.  
Het is erg belangrijk dat de ketel na installatie in gebruik wordt gesteld en het in 
gebruikstellingsprotocol wordt geretouneerd naar Kabola Heating Systems BV in Vianen. 
Hierdoor heeft u recht op garantie. 

mailto:info@kabola.nl
http://www.kabola.nl/
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2 Veiligheid 
 

In dit hoofdstuk vindt u een samenvatting van punten uit deze handleiding, met betrekking tot veiligheid, 
die u bij de procedures aantreft. 
 

2.1 Algemene veiligheid 

 

Waarschuwing: Kabola Heating Systems ontwerpt en bouwt zijn producten volgens de huidige 
stand van de techniek. Toch is het mogelijk dat er gevaren optreden die tot 
verwondingen of schade aan de ketels kunnen leiden, wanneer de 
veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd. 

 
De gebruiker dient: 
 
➢ Het hoofdstuk ‘Veiligheid’ gelezen en begrepen te hebben; 
➢ Alle handelingen achterwege te laten die gevaar voor de gezondheid kunnen veroorzaken; 
➢ Alle handelingen achterwege te laten die schade aan de ketel veroorzaken; 
➢ Ervoor te zorgen dat de ketel alleen wordt gebruikt wanneer deze zich technisch in goede staat 

bevindt en op de juiste wijze is geinstalleerd; 
➢ Ervoor te zorgen dat tijdens gebruik de veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. 
 

Let op: Er mogen geen veranderingen aan de ketels worden aangebracht, zonder 
de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kabola Heating Systems! 

 

2.2 Veiligheidsinstructies 

 
De hierna genoemde veiligheidsinstructies dienen te worden opgevolgd bij het gebruik van de van de 
COMPACT 7-ketel. 
 
MAATREGELEN VOOR EEN VEILIGE INSTALLATIE 
 
➢ Plaats in de ruimte waar de ketel staat of komt te staan geen brandbare en/of gasvormige stoffen 

in verband met explosie- en brandgevaar. 
➢ Plaats de ketel in een vochtvrije ruimte op een stevige, horizontale ondergrond. 
➢ Zet de ketel vast met de daarvoor bestemde montage boutjes (M5). 
➢ Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waar de ketel staat opgesteld (zie § 4.1.1). 
➢ Zorg voor een geaarde wandcontactdoos (230V AC) om de ketel op aan te sluiten. 
➢ Zorg, voordat u met het aansluiten aanvangt dat er geen spanning op het systeem staat. 
➢ Gebruik voor de elektra aansluitingen en thermostaat aansluitingen uitsluitend meeraderige kabel 

met soepele kern (minimaal 0,75mm2). 
 
MAATREGELEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK 
 
➢ Verander nooit op eigen initiatief de instellingen van de brander. 
➢ Gebruik bij reiniging geen agressieve schoonmaakmiddelen die de ketel aan kunnen tasten. 
➢ Laat de branderinstelling jaarlijks controleren door een deskundige en vakbekwame installateur. 
➢ Zorg, voordat u met werkzaamheden aan de ketel aanvangt, dat er geen spanning op het systeem 

staat. 
➢ Zorg voor opvang van olie als er olie vrijkomt. 
➢ Het verdient aanbeveling onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend door deskundige en 

Kabola gecertificeerde personen te laten uitvoeren. 
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3 Transport en opslag 
 

3.1 Transport 

 
Neem de volgende maatregelen voordat de ketel wordt vervoerd: 
 
➢ Tap het ketelwater af. 
➢ Ontkoppel het brandstofsysteem. 
➢ Demonteer de brander indien nodig (zie § 4.1.6, montage brander). 
 
 
Tijdens het vervoer van de ketel moeten de volgende punten worden opgevolgd: 
 
➢ Zorg dat mantel niet beschadigd kan raken, gebruik bijvoorbeeld een deken. 
➢ Vervoer de ketel rechtopstaand met de voet naar onderen. 
 

3.2 Opslag 

 
Wanneer de ketel voor langere tijd wordt opgeslagen, dienen de volgende handelingen te worden 
uitgevoerd: 
 
➢ Zorg dat de ketel en toebehoren op een droge en vorstvrije plaats worden opgeslagen. 
➢ Demonteer de brander indien nodig. (zie § 4.1.6, montage brander) 
➢ Zorg dat de ketel rechtop wordt neergezet. 
➢ Zorg dat de ketel stabiel staat. 
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4 Installatie en ingebruikstelling 
 

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen en tips voor een correcte plaatsing en aansluiting van de ketel en 
de bijbehorende apparatuur. 
 

Waarschuwing:  Plaats in de ruimte waar de ketel staat of komt te staan geen brandbare en/of 
gasvormende stoffen in verband met brand- en explosiegevaar. 

 

4.1 Installatie 

 

4.1.1 Plaatsen van de ketel 

 
➢ Plaats de ketel in een vochtvrije ruimte. 
➢ Plaats de ketel op een stevige, horizontale ondergrond en zet deze vast met de mee geleverde 

hoeklijnen en M5 boutjes. 
➢ Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waar de ketel wordt geplaatst. 
➢ Als stelregel voor de diameter van de ventilatieopening kunt u uitgaan van 2,5 maal de diameter 

van de rookgasuitlaat (minimaal 150mm). 
➢ Borg de voet van de ketel tegen verschuiven, met behulp van een hoeklijn met bouten of 

hechtlassen.  
➢ Zorg er voor dat er tussen de uitlaat en de wand minimaal 10-20mm afstand is in verband met de 

warmteoverdracht van de rookgasuitlaat. 
➢ Zorg voor voldoende ruimte bij de ketel voor service en onderhoud. 
➢ Zorg voor een geaarde wandcontactdoos (230V AC) om de ketel op aan te sluiten. 

 

4.1.2 Aansluiting op het CV-systeem 

 
LEIDINGEN 
 
Bij montage van de leidingen dienen de volgende punten in acht te worden genomen: 
 
➢ Monteer de leidingen dusdanig dat de ketel en controlepaneel toegankelijk blijft; 
➢ Zorg voor voldoende ontluchtingsmogelijkheden op plaatsen waar zich lucht kan verzamelen. 
 
 
 

Let op: Zorg voor ontluchtingsmogelijkheden als de leidingingen niet hellend 
omhoog lopen.  

 
 
 
EXPANSIEVAT 
 
Er dient altijd een expansievat gemonteerd te zijn bij een gesloten CV systeem (druksysteem). 
  
 
➢ Monteer het expansievat altijd in de retourleiding (zie figuur 2) zo dicht mogelijk bij de ketel.  
➢ De groote van het expansievat is ongeveer 10% van de totale waterinhoud van het gehele systeem. 

Bijvoorbeeld; bij 120 liter inhoud, monteer een 12 liter expansievat. 
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Compact 7 CV ketel (figuur 1) 
 
Aansluiten van leidingen op de Compact 7 ketel gaat als volgt: 
 

1. Monteer de aanvoer van de CV op punt 1; 
2. Monteer de retour van de CV op punt 2; 
3. Monteer het los meegeleverde T-stuk met vulkraan in de 

retourleiding (2). 
4. Monteer de los meegeleverde vul en aftap combinatie 

op punt 4 (zie figuur 1) 
 

 
 

 

 
      Figuur 1 
       
 
 
 
Compact 7 boiler ketel (figuur 2) 
 
Aansluiten van leidingen op de Compact 7 boiler ketel gaat als 
volgt:  

 
1. Monteer de aanvoer van de CV op punt 1; 
2. Monteer de retour van de CV en van de boiler op punt 2; 
3. Monteer de aanvoer van de boiler op punt 3; 
4. Monteer de los meegeleverde vul en aftap combinatie 

op punt 4 (zie figuur 3). 
 

Let op:  
Er dient altijd een boilerthermostaat gemonteerd te zijn 
(verkrijgbaar bij Kabola Heating Systems) 
 

      Figuur 2 
 
 
 
 
Compact 7 combi ketel (figuur 3) 
 
Aansluiten van leidingen op de Compact 7 combi ketel gaat 
als volgt: 

 
1. Monteer de aanvoer van de CV op punt 1; 
2. Monteer de retour van de CV op punt 2; 
3. Monteer de los meegeleverde vul en aftap combinatie 

op punt 4; 
4. Monteer het warme sanitair water op punt 5 (output); 
5. Monteer het koude sanitair water op punt 6 (input). 

 
 
 
 
 
 
 
    Figuur 3 
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4.1.3 Rookgasafvoer 

 

ALGEMEEN 
 
De rookgasafvoer vormt een essentieel onderdeel van uw verwarmingsinstallatie. Een goed 
gemonteerde rookgasafvoer verlengt de levensduur van uw verwarmingsketel aanzienlijk en heeft een 
positieve invloed op het verwarmingsrendement.  
 

Waarschuwing: Doordat de rookgastemperatuur in de meeste gevallen hoger zijn dan 180°C 
liggen, is het wenselijk om de uitlaat met hittebestendig materiaal te isoleren 
op plaatsen waar contact met lichaamsdelen mogelijk is. Deze zijn te 
verkrijgen bij Kabola Heating Systems B.V. 

 
➢ Zorg voor de juiste lengte/diameterverhouding. Wij adviseren een rookgasavoer met een diameter 

van 50mm en een maximale lengte van 3 meter.  
➢ Bij zeil- en zeegaande vaartuigen adviseren wij een verticaal rookgasafvoersysteem (zie figuur 5). 
 
AUTOMOTIVE TOEPASSING 
 
Bij de installatie van het verwarmingsysteem in een toepassing anders dan maritiem mag er gekozen 
worden om de rookgasafvoer zo kort mogelijk te houden. 
 
HORIZONTALE UITLAAT MET HUIDDOORVOER 
 
Het is mogelijk om de rookgasafvoer horizontaal vanaf de ketel door de wand te voeren. Hierbij dienen 
de volgende punten in acht te worden genomen: 
 
➢ De maximaal toegestane lengte zonder bochten is 3 meter. 
➢ Zorg dat de uitlaat ruim boven de waterspiegel komt te liggen. Is dit niet mogelijk, pas dan een 

boogconstructie toe (een zwanenhals zoals rechts afgebeeld in figuur 4). 
➢ Gebruik een huiddoorvoer (enkel- of dubbelwanding) om de rookgas afvoer door de wand te voeren.   
➢ Gebruik zo min mogelijk bochten, niet meer dan 3 bochten van 90°.  
 
 
 

Tip: Als de bij u gemonteerde bestaande rookgasafvoer een grotere diameter heeft 

dan de diameter van de rookgasuitlaat van de ketel, raden wij u aan om een 
flexibele rookgasafvoer (50mm diameter) in de bestaande rookgasafvoer te 
monteren. De benodigde verloop- en hulpstukken zijn te verkrijgen bij Kabola 
Heating Systems B.V. 

 

Waarschuwing:  Bij het toepassen van een langer dan voorgeschreven rookgasavoer is het 
mogelijk dat er condenswater ontstaat in de uitlaat. Het is van groot belang 
dat het condenswater geen waterzak veroorzaakt waardoor het 
rookgaskanaal geblokkeerd wordt (zoals links afgebeeld in figuur 4). 

 
Door een zwanenhals toe te passen (zoals rechts afgebeeld in figuur 4) 
wordt voorkomen dat er water van buitenaf in het rookgaskanaal terecht 
komt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERTICALE UITLAAT 

 

Figuur 4 
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Deze manier van afvoer heeft de voorkeur voor zeegaande en 
zeilvaartuigen. Doordat deze vaartuigen te maken krijgen met 
grote hellingshoeken door golven en schuinhangen. Voor deze 
manier van afvoer zijn de volgende punten van belang: 
 
➢ Monteer op het uiteinde van de pijp een regen-inslagvrije 

schoorsteenkap (zie figuur 5). 
➢ Gebruik dekdoorvoeren om het rookgaskanaal door de vloer 

en het plafond te voeren. 
➢ Houd de rookgasafvoer zo verticaal mogelijk. 
➢ Gebruik niet meer dan 3 bochten van 90°. 
➢ Monteer een drainstuk. 
➢ De maximaal toegestane lengte bij een verticaal systeem is 

5 meter. 
➢ Bij een verticale uitlaat altijd een drainstuk monteren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip: Als maatwerk kan Kabola een dekdoorvoer onder een hoek produceren zodat de schoorsteen 
recht staat. 
 
 
ROOKGASMATERIALEN 
 
Kabola kan alle rookgasmaterialen leveren die het installeren vereenvoudigen, zoals o.a.: 
 
➢ RVS-schoorsteenkappen; 
➢ Flexibele RVS rookgas-slang; 
➢ RVS-afvoerpijpen (vanaf diameter 70mm); 
➢ RVS-dekdoervoeren voor plafond en dek; 
➢ RVS rookgasdempers; 
➢ Drainstukken; 
➢ Slangklemmen; 
➢ RVS verloopstukken; 
➢ Huiddoorvoeren; 
➢ Isolatie hoezen (per meter) 
 

                                                                                   
  
 
 
 

Monteer altijd een drain met aftapkraan direct aan de ketel 

Zie figuur 6.A 
                                                

 

Figuur  5 

Figuur 6.A 
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4.1.4 Elektrische aansluiting 

 

Waarschuwing: Zorg dat er geen spanning op het systeem staat 
wanneer u met het aansluiten begint. Gebruik 
alleen meeraderige kabel met soepele kern 
(minimaal 0,75mm2). De aangeboden spanning 
dient van dezelfde kwaliteit te zijn als normale 
walspanning. 

 
Tip: Als u gebruik maakt van een omvormer adviseren 

wij een 900W sinus omvormer. 
 

Plaats de kamerthermostaat niet in de buurt van een warmtebron. 
 
 
 
 
C7 CV ketel 
 
Aansluiting van de kamerthermostaat (Figuur 6) 
 
Voor het aansluiten van de kamerthermostaat gebruik 
t u een 2 aderige 0.75 mm² geïsoleerde kabel.  
De kamerthermostaat dient u als volgt aan te sluiten: 
 
➢ Verwijder de voorkant van de  
kamerthermostaat; 

➢ Sluit de twee thermostaatdraden aan  
op punt 2 en 3 (zie figuur 7). 
 

 
 
 
 
 
 
C7 CV ketel 
 
Aansluiten van de thermostaatdraden op de HR ketel 
 
Verwijder de 7-polige stekker aan de linker achterzijde van het frontpaneel (zie figuur 8). 
Verwijder het deksel van de 7-polige stekker 
Verwijder het ‘bruggetje’ van T1 en T2, sluit hier de thermostaatdraden aan (zie sticker). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 8 
  

Figuur  6 

Figuur  7 

2  3 
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Compact 7 boiler en combi ketel 
 

Voor het aansluiten van de kamerthermostaat gebruikt u een 4 aderige 0.75mm² geïsoleerde kabel. 
De kamerthermostaat dient u als volgt aan te sluiten: 
 

➢ Verwijder de deksel van de stekker (A in figuur 7) die zich op rechterzijde van het dashboard 
bevindt. 

➢ Sluit de 4-aderige kabel van de kamerthermostaat aan op T1 en T2 en op S3 en B4 in stekker 
A op de achterkant van het dashboard, zoals aangegeven op de sticker in de stekker 

➢ Sluit de draden van de kamerthermostaat (figuur 8.1) aan op 2 (T1) en 3 (T2) 
➢ Wanneer u de heet water functie ook uit wilt kunnen schakelen, dan moet u een schakelaar 

plaatsen op de twee punten S3 en B4 “frostguard” in stekker A  (figuur 7). Een maak/breek 
verbinding is hiervoor nodig. Wanneer er niets aangesloten wordt, dan staat de heet water 
functie aan. 
                                                

Figuur 8.1 

Figuur 7 

2  3 

 

A 
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4.1.4.1 Thermostat 
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4.1.5 Vullen van het CV-Systeem voor de Compact 7 CV ketel 
 

Het los meegeleverde T-stuk met vulkraan is gemonteerd in de retourleiding, sluit hier uw vulslang op 
aan, open de meegeleverde vulkraan, open de waterkraan en zet de ketel op 2 bar werkdruk (zie de 
meter in het bedieningspaneel). Ontlucht het complete CV systeem, en zet het CV systeem tussen de 
1,5 en 2 bar werkdruk. 
 
Zet 230 Volt spanning op het systeem door de stekker in het randgeaarde stopcontact te plaatsen.  
 

4.1.6 Vullen van het CV-Systeem voor de Compact 7 boiler ketel en combi ketel 
 
Sluit de vulslang aan op de vul en aftap combinatie aan de achterzijde van de ketel (zie figuur 3 op blz 
8), open de waterkraan en zet de ketel op 2 bar werkdruk door de zwarte draaiknop linksom open te 
draaien van de vul en aftap combinatie. Ontlucht het complete CV systeem, en zet het CV systeem 
tussen de 1,5 en 2 bar werkdruk. 
 
Zet 230 Volt spanning op het systeem door de stekker in het randgeaarde wandcontactdoos te 
plaatsen.  
 
ONTLUCHTEN VAN DE CV-POMP 
 

➢ Stel de temperatuur van de kamerthermostaat hoger in dan de omgevingstemperatuur 
(bijvoorbeeld 5 graden hoger); 

➢ Zet de aan/uit schakelaar aan (knop licht op); 
➢ Zet de CV pomp in de automatische ontluchtingsstand. Dit duurt 10minuten. 
➢ Controleer het gehele systeem op lucht en controleer de werkdruk (vul zo nodig bij). 

 
Tip: Indien u niet permanent aan boord woont, adviseren wij het Cv-systeem op te 

vullen met koelvloeistof. De koelvloeistof dient geschikt te zijn voor Cv-
systemen (pH-waarde 8.5). Voor meer informatie neem contact op met Kabola 
Heating Systems, Vianen. 

 

Let op: Bij afsluitbare pompkoppelingen moet de instelsleuf in het verlengde van de 
pomp cq. leiding liggen. 

  

➢ Ontluchtingsroutine: 

       activeren = 3 sec. inhouden drukknop 

       groene LED’s blinken gelijk op en neer 

1. Weer 3 sec. inhouden voor afbreken 
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4.1.7 Aansluiten van het oliefilter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het aansluiten van het oliefilter dienen de volgende handelingen te worden verricht (zie figuur 
14): 
 

➢ Sluit de olieleiding, rechtstreeks van de brandstoftank, aan op het oliefilter (geen aftakking van 
andere oliegebruikers); LET OP: De maximale aanzuig lengte van de olie leiding bedraagd 
3,5 meter. 

➢ Sluit de twee olieslangen vanaf de brander aan op het oliefilter.  
Let op de pijlaanduidingen, zorg er voor dat de pijlrichtingen van de oliepomp en het oliefilter 
overeenkomen, aanvoer en retour (zie figuur 14).  

 

Let Op!  De automatische ontluchtingsfilter dient dient altijd hoger te hangen als de brander, wanneer 
dit niet gebeurd zal het filter niet correct werken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

 

 

   

4-D133 Oliefilter TOC80 

is optioneel te bestellen 

4-D218 Oliefilter wordt 

standaard meegeleverd 

Figuur 14 

Minimaal 20cm hoger 
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4.2 Het in gebruik nemen van de compact 7 serie 

 
De oliebrander wordt door de fabrikant getest en afgesteld. De fijnafstelling moet na installatie 
gedaan worden en is afhankelijk van het rookgassysteem. Om aanspraak te kunnen maken op 
garantie moet de ketel door een door de fabrikant gecertificeerde installateur 
in gebruik worden gesteld. U kunt hiervoor contact opnemen met Kabola Heating 
Systems om een afspraak te maken. 
 

 
Als alles is geinstalleerd: 

➢ Steek de stekker in de geaarde wandcontactdoos; 
➢ Schakel de ketel in met de aan/uit schakelaar op het bedieningspaneel. Wanneer het lampje in 

de schakelaar brandt staat het circuit onder spanning; 
➢ Stel de gewenste keteltemperatuur in tussen 75 en 80 °C met de ketelthermostaat  

(zie figuur 15); 
➢ Stel de kamerthermostaat vragend in door bijvoorbeeld de temperatuur 5 graden hoger in te 

stellen dan de omgevingstemperatuur (zie ook de handleiding van de kamerthermostaat); 
➢ Draai de kraan van de brandstoftank open; 
➢ Draai de kraan van het oliefilter open door de rode knop linksom geheel open te draaien; 
➢ Als het rode (storings) lampje van de oliebrander brandt, reset deze door hem in te drukken. 

Het lampje gaat uit en na ± 1,5 minuut gaat de brander aan; 
➢ Controleer of er olie in de bovenste glazen kom komt te staan; 

o De olie dient helder van kleur te zijn 
o Er mag geen schuimvorming plaatsvinden  

➢ Als er olie aanwezig is gaat de brander branden. Als er geen olie aanwezig is springt de 
oliebrander op storing. Reset nog maals de oliebrander door het rode lampje in te drukken. 
(Herhaal deze stap tot maximaal 5 keer); 

➢ Controleer de stappen van hoofdstuk 4.1.6 als er geen olie in de glazen kom komt te staan; 
➢ Controleer als de oliebrander in werking is of alle olie-aansluitingen lekkagevrij zijn; 
➢ Ontlucht nog maals het gehele verwarmingssysteem; 
➢ Controleer of de ketel afslaat wanneer de ketel de ingestelde temperatuur bereikt; 
➢ Draai nu de pompstopper van de nul stand naar ±45 graden (alleen bij de Compact 7 CV ketel. 
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5  
 

Compact 7 CV ketel 
 
Bedieningspaneel Compact 7 cv ketel (voorzijde) 
 
          Figuur 16 
 

 
          Aan / uit schakelaar           Display | ketelthermostaat 
 
 
Uitleg van het bedieningspaneel 
 
Stel de keteltemperatuur in op 80 graden Celsius (ketelthermostaat knop indrukken en verdraaien). 
 
 
Legenda van de cv ketel display 

Nummers  Uitleg Foto 

      0 Ruststand (ketel staat stand-by) 
 
Circulatiepomp staat stil 

 

 
 

      1 Kamerthermostaat vraagt warmte 
 
Circulatiepomp draait 

 

 
 

      3 Geprogrammeerde nalooptijd +/- 3min. 
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Compact 7 boiler ketel 
 
Bedieningspaneel Compact 7 boiler ketel (voorzijde) 
 
Figuur 17 
 
Zekering 10 Amp   Maximaal thermostaat (bevindt zich aan de achterzijde) 

 
Aan / uit schakelaar           Display | ketelthermostaat 
 
 
Uitleg van het bedieningspaneel 
 
Stel de keteltemperatuur in op 80 graden Celsius (ketelthermostaat knop indrukken en verdraaien). 
 
 
Legenda van het boiler ketel display 

Nummers  Uitleg Foto 

      0 Ruststand (ketel staat stand-by) 
 
Circulatiepomp staat stil 

 

 
 

      1 Kamerthermostaat vraagt warmte 
 
Circulatiepomp draait 

 

 
 

      2 Warmwatervraag van de boiler (boilerthermostaat) 
 
Circulatiepomp draait 

 

 
 

      3 Nalooptijd circulatiepomp 
0 seconde 
 
 

 

 
 

•  Knipperend puntje = warmwater uit  

•  Puntje brandt = warmwater stand-by   

     Het cijfer (19) aan de rechterkant van het display geeft 
de actuele ketelwatertemperatuur weer 
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Compact 7 combi ketel 
 
Bedieningspaneel Compact 7 combi ketel (voorzijde) 
 
Figuur 18 
 
Zekering 10 Amp   Maximaal thermostaat (bevindt zich aan de achterzijde) 

 
Aan / uit schakelaar           Display | ketelthermostaat 
 
 
Uitleg van het bedieningspaneel 
 
Stel de keteltemperatuur in op 80 graden Celsius (ketelthermostaat knop indrukken en verdraaien). 
 
 
Legenda van het combi ketel display 

Nummers  Uitleg Foto 

      0 Ruststand (ketel staat stand-by) 
 
Circulatiepomp staat stil 

 

 
 

      1 Kamerthermostaat vraagt warmte 
 
Circulatiepomp draait 

 

 
 

      2 Er wordt warm water getapt  
 
Circulatiepomp draait 

 

 
 

      3 Nalooptijd circulatiepomp 
 
Circulatiepomp draait ± 3 minuten 

 

 
 

      4 Tap comfort stand 
 
Ketel op temperatuur houden  
 

 

 
 

•  Knipperend puntje = warmwater uit  

•  Puntje brandt = warmwater stand-by   

     Het cijfer (19) aan de rechterkant van het display geeft 
de actuele ketelwatertemperatuur weer 
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6 Reiniging en onderhoud 

6.1 Aandachtspunten 

 
Vervangingsonderdelen moeten bij Kabola Heating Systems worden besteld. In verband met garantie 
mogen alleen originele vervangingsonderdelen worden gebruikt. Bij bestelling dient u het type- en 
serienummer te vermelden. Kabola Heating Systems kan dan zorgen voor de juiste onderdelen. In 
bijlage E is een overzicht van de onderdelen opgenomen. 

 

6.2 Reiniging en onderhoud 

 
 

Waarschuwing:  Voer onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit bij uitgeschakelde ketel, 
omdat de ketel onverwacht zou kunnen opstarten. Haal de stekker uit de 
wandcontactdoos. 

 

Waarschuwing:  Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door 
een erkende installateur of een servicemonteur van Kabola Heating 
Systems. 

 
Jaarlijks 
1. Reinig de ketel; 

1.1. Verwijder de oliebrander; 
1.2. Verwijder de keteldeur; 
1.3. Verwijder de ketelpakking; 
1.4. Maak het inwendige van de ketel schoon met een pijpenrager; 
 

Let op:  Gebruik bij het schoonmaken geen agressieve schoonmaakmiddelen. 
 
1.5. Zuig de verwarmingsketel leeg met een stofzuiger; 
1.6. Plaats de ketelpakking weer terug; 
1.7. Plaats de keteldeur terug; 

2. Reinig de schoorsteen indien nodig; 
3. Vervang het oliefilterelement; 
4. Maak de brander schoon. (zie handleiding brander) 
5. Vervang de nozzle; 
6. Vervang het elektrodeblok indien nodig; 
7. Vervang de fotocel indien ouder dan 5 jaar; 
 

Let op: Het oude oliefilterelement moet als chemisch afval verwerkt worden. 
 
 
Het verdient de aanbeveling de branderafstelling jaarlijks door een door Kabola Heating Systems 
gecertificeerde servicemonteur te laten controleren en afstellen. 
 

7 Afdanken 
 
Bij het afdanken van de ketel zijn uit veiligheidsoogpunt de volgende punten van belang: 

• Voer het oliefilter en de olieslangen af naar het chemisch afval; 

• Scheid de metalen van de plastic delen en voer deze gescheiden af; 

• Voer eventuele olie op een milieuvriendelijke manier af; 

• Transporteer de afgedankte ketel volgens de aanwijzingen uit hoofdstuk 3; 

• Doe deze handleiding bij het oud papier. 
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Bijlage A 
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Bijlage B  
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Bijlage C Elektrisch schema 230V Compact 7 Boiler ketel en Combi ketel  
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Bijlage D Storingslijst 

 
In de onderstaande tabel vindt u een lijst met mogelijke storingen, hun oorzaken en oplossingen. 
Als u problemen heeft die niet in de lijst worden genoemd, dient u contact op te nemen met uw 
leverancier. Probeer nooit op eigen initiatief storingen te verhelpen. 
 

Storing Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 

Brander gaat niet aan   

 Stroomvoorziening verstoord Controleer de zekeringen op 
print (4-8A) 
Controleer stroomvoorziening 

   

 Maximaal thermostaat Reset de maximaal thermostaat 

Brander gaat direct weer uit   

 Fotocel vervuild Reinig glas van fotocel 

 Fotocel defect Vervang de fotocel 

 Geen olietoevoer Ontlucht het oliefilter 

Brander start pulserend   

 Doorstroming verstoord Houd schoorsteenopening vrij 

 Ketel vervuild Maak de ketel schoon 

 Olietoevoer verstoord Ontlucht het oliefilter 

Brander gaat op storing   

 Spanning te laag  Controleer spanningsniveau 

 Nozzle defect Vervang de nozzle 

Ketel reageert niet op kamer-
thermostaat 

  

 Batterij kamerthermostaat is leeg Vervang de batterij 

 Kamerthermostaat defect Vervang kamerthermostaat 

 Driewegklep functioneert niet Controleer of vervang de 
driewegklep 

Water wordt niet rondgepompt   

 Lucht in het systeem Ontlucht het systeem 

 Pompstopthermostaat defect Vervang pompstopthermostaat 

 Geen spanning op de 
circulatiepomp 

Controleer het electrisch 
systeem 

 Circulatiepomp defect Vervang circulatiepomp 

Geen warm water   

 Onjuiste instelling Brandt het puntje continu 

 Boilerthermostaat defect Controleer boilerthermostaat 

 Voorkeursregeling defect Controleer voorkeursregeling 

 Ketelthermostaat defect Controleer ketelthermostaat 

Olietoevoer verstoord  Ontlucht het oliefilter 
Verwissel vervuild oliefilter 
Vul de olietank 

 
 

Bij blijvende problemen neem dan contact op met Kabola Heating Systems 

Tel.:  +31 (0) 347 320 030 
Email.:  info@kabola.nl



Handleiding COMPACT 7 versie 2023  25 

Bijlage E Ketelonderdelen en branderonderdelen 
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Bijlage G Garantievoorwaarden 
 

 

 

 

 

 

 

 


