BLOCK KONDENS MK6
18 kW EKSKL. BRÆNDER

Block Kondens 18 MK6 er en moderne og driftssikker oliekedel, hvor
virkningsgraden ligger meget tæt på de 100 %. Kedlen har, som alle Block
kedler fra HS Tarm, en indbygget varmtvandsbeholder - her på 100 liter.
Kedlen leveres med en elektronisk styring, der bl.a. også indeholder
vejrkompensering. Denne kedelstørrelse dækker typisk behovet, hvor
forbruget er mindre end 3000 liter olie pr. år.
Kedlens tidsløse design sikrer en naturlig indbygning blandt husets øvrige
indretning f.eks. i baggangen. Den lydløse drift med et lydtryk
sammenligneligt med det fra en moderne opvaskemaskine gør placeringen
af kedlen problemfri.

Brænder til Block kondens MK 6

Block
Kondens MK 6

Bx nr.

VVS. nr

812170

30.6830.018

24 kW

34 6817.424

16 kW

34 6797.116
575 mm

-Bentone BF 1 (HS M1V 87-20 BK18-6)
•
•
•
•

Konstrueret og godkendt i henhold til den europæiske standard EN 267
Konstrueret til nem regulering og vedligeholdelse
Driftssikker og problemfri
Godkendt specielt til Block kondens MK 6

OBS.

Bentone BF 1 købes hos Electro Energy vare nr. 40028

Oliebrænder t/ Electro Energy
Baxi BF 1
40028

VVS. nr
-

24 kW

34 6817.424

16 kW

34 6797.116
575 mm

Hvorfor vælge en oliekedel?
Oliekedler må stadig gerne installeres uden for gasnettets og fjernvarmens områder, men ikke i
nybyggeri. Brugen af oliekedler er blevet diskuteret meget over de seneste år og der har flere gange
været optræk til et totalt forbud mod installation af disse.
Dette er indtil videre ikke blevet til noget, i det der i mange bygninger ikke findes et reelt alternativ, som
fuldt kan erstatte oliekedlen.

Data
Lyd

Block Kondens 18 kW
58 dB

Vægt

185 kg

Højde
Bredde
Dybde
Kølemiddel type

1486 mm
600 mm
775 mm
R410 A 2,1 kg

Data
Nytteeffekt 100%
Nytteeffekt 30%
Virkningsgrad 100% 70°C
Virkningsgrad 30% 40%
Maks. tryk varmt brugsvand
Eltilslutning

Block Kondens 18 kW
18 kW
97,3 %
104,8
6 bar
1 x 230 V

OBS! Skal installeres med aftræk beregnet til våddrift.
Block Kondens kedlen er en perfekt løsning til et enfamiliehus, Med den store
indbyggede varmtvandsbeholder i samme kabinet som kedlen, optager den ikke
unødvendigt meget plads. Block kondens kedlen passer til huse med et årligt
olieforbrug mindre end 3000 liter.

