
Wandgasgeiser, gesloten verbrandingsruimte

SKY ECO F



EFFECTIEF
De ECO reeks is ontworpen volgens
de strikt effectieve parameters van
de European ErP Directive.
In praktijk kunnen ze veel warm water 
produceren aan een lage kost terwijl 
ze het milieu respecteren en dat met 
een minimum aan vervuiling. Zij 
kunnen ook heel gemakkelijk 
geïntegreerd worden in systeem op 
zonne-energie voor het maximum aan 
comfort.

gEMAKKELIJK
ECO gasgeisers zijn heel simpel te 
installeren en kunnen de vorige 
series vervangen. Ook al zijn ze heel 
compact, ze zijn ontworpen en 
gemaakt zodat er gemakkelijk 
toegang is naar de onderdelen en 
gemakkelijk in onderhoud zijn.

MOOI EN sLIM
De ontwerpers van het ECO project
hebben een “vriendelijk” ontwerp
gemaakt zodat het geîntegreerd kan 
worden in verschillende stijlen.
De controleknoppen zijn ontworpen 
zodat ze gemakkelijk en begrijpelijk in 
gebruik zijn.  Al de Ferroli gasgeisers 
hebben een gebruikersdisplay.

wANDgAsgEIsEr
Effectief/ Gemakkelijk / mooi en Slim

sKY ECO 14F 
USEfUl powEr from 24.2 to 9.4 kw 
DHw proDUction 13.9 l/min at ∆t 25°c 

sKY ECO 17F 
USEfUl powEr from 29.6 to 11.5 kw 
DHw proDUction 17 l/min at ∆t 25°c 

Gasgeiser met gesloten kamer,

modulerende warmtekracht en

electronische controle van

verbranding.

SKY ECO F

DE KErN VAN GASGEISERS
De warmtewisselaars van al de ECO series z ijn conform de strikte beperkingen van de uitstoot van rookgassen volgens de Europese 
normen.
De branders van de ECO serie gebruiken speciale technologie: men houdt de temperatuur van de vlam heel laag en zo de 
branderdelen koud.
Dez e methode zorgt ervoor dat men ver onder de limieten gaat die opgesteld z ijn volgens ErP richtlijnen, wat de NOx limiet zet op 
56 mg/kwh.



MODEL ECO 14 F ECO 17 F

ERP Class (Class G - A) A A A

Nominal heat flow rate Max kW 26.9 32.9
Thermal power Max / Min kW 24.2 / 9.37 29.6 / 11.47
Maximum operating pressure bar 10 10
Maximum DHW production Δt 25°C / Δt 30°C l/min 13.9 / 11.6 17.0 / 14.2
Domestic hot water temperature 
regulation Min / Max °C 40 / 65 40 / 65

Weight when empty Kg 15 18

Electric power supply V/Hz 230 / 50 230 / 50

No. of pieces/pallet no. 21 21
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PROTECTED

KEY
A Knop om de temperatuur van het water
te verhogen
B Knog op de temperatuur van het water
te verlagen
C menu functie
D Uit symbool
E Symbool totestel in werking
F reset toets
G aan/Uit toest
H multifunctie symbool
I Brander aan symbool en huidig
krachtniveau (knippers bij verkeerde
branding
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ADVIES AAN DEALERS:

Omwille van de voortdurende verbetering van haar productassortiment en met het oog op 

de versterking van de tevredenheid van haar klanten, informeert het bedrijf u dat het 

uiterlijk, de afmetingen, de technische informatie en de accesoires onderhevig zijn aan 

verandering.

Ga daarom na of klanten de meest recente versies van de commerciële en technische 
documenten ontvangen.

Van den Heuvel Teuns bvba
Rouwbergskens 7 hal 14
2340 Beerse
Tel. 014 96 08 31
Fax. 014 62 02 63
Email: verkoop@vdht.be
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