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InhoudOlsberg is sinds decenia bekend als 
specialist op het gebied van elektrische 
verwarming.

Een brede productengamma, van cen- 
trale en gedecentraliseerde verwar-
mingssystemen, woningventilatie met 
warmterecuperatie maakt van Olsberg 
een marktleider in deze specialisatie.

Verwarming met innovatieve tech- 
nolo gieen hoogste kwaliteit zijn, is 
de bekommering van Olsberg in zijn 
research en ontwikkeling.

Meermalig bekroond design, installa-
tievriendelijk constructies, stevige kwa-
liteit, veiligheid, en lange levensduur 
zijn onbetwistbare voordelen. Alle 
Olsberg verwarmingsapparatuur  
wordt gefabriceerd uit hoogwaardige 
onderdelen.

Onze strenge kwaliteitscontrolesyste-
men vervullen de normen DIN EN ISO 
9001:2000.

Meerdere getuigenissen van interna-
tionale testinstituten bevestigen onze 
productzekerheid.
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QUALITYKwaliteit vanaf het begin

Moderne fabricatietechnologie voor 
hoogwaardige producten.

Kwaliteit begint bij Olsberg vanaf de 
vervaardiging van de onderdelen.

De bekommering om permanent een 
kwaliteitsproduct te ontwikkelen en 
te fabriceren, is steeds verbonden met 
vakkennis.

Olsberg heeft ook hier nieuwe maat-
staven. CNC machines waarborgen 
gelijklopende kwaliteit in de fabricatie.

Daarmee geniet u heel lang van uw 
Olsberg verwarmingstoestel.

DIn En ISO 9001:2000
GECERTIFICEERD

KWALITEIT

Onze producten vervullen heel wat  
internationale aanbevelingen.
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HET WELZI Jn THUISDynamische spaarkachels 
Comfortverwarming – dag na dag

CARAT  
De spitstechnologie

Spaarkachels met intelligente 
technologie in nieuw design

De nieuwe spaarkachel Carat van 
Olsberg, met een tijdloos mooie design
is voorzien van de meest renoverende 
techniek. Dit alles in een compacte 
toestel.

De nieuwe Carat laat zich nagenoeg  
in elke woonomgeving integreren.
Olsberg staat voor ‘specialist’ en heeft 
40 jaar ervaring. Vooruitstrevende 
techniek, permanente kwaliteit, com-
fortabel en functioneel in de bedien-
ing, zoals voorbeeldige design teke - 
nen de merkproducten van Olsberg.
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HET WELZI Jn THUIS

Bij renovatie overtuigt de Carat 
door zijn eenvoudige en snelle 
montage.

Bij de modernisering heeft Olsberg met
zijn spaarkachel een groot voordeel 
tegenover traditionele verwarming. 
U kunt kamer per kamer renoveren en 
zo uw budget ontlasten. De installatie 
vraagt geen grote bouwtechnische 
aanpassingen.

Buiten wand
met voeler

Spaarkachel

Centrale
oplaadregelaar
US4

Ruimtethermostaat

Dynamische spaarkachel.
Comfortabel en bedrijfszekere
warmtevrijgave dankzij de
ingebouwde ventilator en een
reeks toebehoren.

Dynamische spaarkachel, zoals de 
Olsberg Carat, geven hun warmte over 
de accumulatiestenen en de standaard 
ingebouwde ventilator af. De ventila-
tor wordt via een thermostaat gestu-
urd en zorgt zo voor een precieze 
temperatuursregeling in het lokaal.

De nieuwe, ingebouwde thermostaat, 
met ingewerkte bedieningsknop, is 
eenvoudig te bedienen en mooi van 
design. De thermostaat is in mechanis-
che en in elektronische versie met 
traploze ventilatorsnelheidsregeling en 
grote nauwkeurigheid (0,2°C) lever-
baar. 

Bediening en centrale oplaad-
regelaar. Verwarmingssyteem 
met al het comfort

Olsberg biedt verwarming met al het 
gewenste comfort. Individuele regeling en 
automatische lading, zorgen voor aange-
name verwarming in iedere kamers.

Met een wipschakelaar kan het
optionele dagelement ingeschakeld
worden. Daarmee kan de kachel wan-
neer hij niet opgeladen is, bijvoor-
beeld bij koele zomerdagen, toch
warmte vrijgeven. Voor een optimaal
en comfortabel gebruik kunnen alle
dynamische Olsberg spaarkachels aan
een volautomatische centrale
oplaadregeling worden aangesloten
(optioneel), zoals de Olsberg US4, ZG5
of WS4. De oplaadregeling laat toe,
om afhankelijk van de buitentemper-
atuur en restwarmte in de spaarkachel, 
een volautomatische en bedrijfszekere
oplading te garanderen voor elke
spaarkachel op het systeem aangesloten.

2-schroeven voor eenvoudige installatie



Gemakkelijk onderhoud van de luchtfilter

CARATIntell igente techniek, die overtuigt
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		Thermische isolatie
met vermiculiet

	 	Stevig chassis

	 	Luchtuitgangsrooster is 
donker grijs geanodiseerd

	 	Bodemplaat is afgerond,
gesloten en voorzien van 
steun punten

	 	Voeler van de optionele
inbouw omgevingsther-
mostaat (thermomecha-
nische of elektronische 
temperatuurregeling)

	 	Filter

	 	Invoeren van de 
elektrische kabels

	 	Thermische isolatie: twe
lagen microtherm bovenaan

	 	Accumulatiekern

	 	Thermische isolatie;
microtherm op de voor- 
kant en achterkant

	 	Luchtkanaal

	 	Verwarmingselement

	 	Grafietgrijze achterwand
met ingebouwde 
wandafstandshouder

	 	Oplaadthermostaat met
in/uit springbare regelknop

	 	Schakelaar voor
dagelement

	 	Veiligheidsthermostaat

	 	Ingebouwde omge-
vingsthermostaat 
(toebehoor), met in/uit 
springbare regelknop

	 	 Elektrische aansluiting

	 	Verwarmingselementen
met verschillende 
vermogensaansluitingen 
(3-voudig uurtarief)

	 	Geruisloze radiaal
ventilator

	 	Bimetaal met luchtmeng-
klep optimale luchtmen-
ging, bijzonder geruisloos

	 	Dagelement met ingebou-
wde veiligheid (toebehoor)

Olsberg spaarkachels – Een 
voorbeeld van uitrusting en 
functionaliteit

Om de nieuwste technieken in haar 
eigen producten in te bouwen, werkt 
Olsberg permanent samen met bek-
ende labos. Alle toestellen worden 
continu onderworpen aan 
kwaliteitscontroles.

Olsberg betekent, mooie fabricatie 
waar kwaliteit wordt vooropgesteld 
voor diegene die erin wenst te 
investeren, de lange levensduur van 
de toestellen is bewezen.
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Nog meer comfort en design – 
de CARAT spaarkachel van 
Olsberg

De dynamische CARAT spaarkachel, 
overtuigt met zijn compacte, vlakke 
bouwwijze, de nieuwe design en de 
bediening met in/uit duwbare knoppen.

Een onderhoudsvriendelijke luchtfilter 
vermindert de inlaat van stof en 
onzuiverheden in de ruimte.

Een reeks accessoires, biedt de 
mogelijkheid de CARAT spaarkachels 
aan uw individuele wensen en noden 
aan te passen.

Gemakkelijk onderhoud van de luchtfilter

CARATDe spitstechnologie in een oogopslag

Bijzonder geruisloze radiaalventilator

2-schroeven – eenvoudige installatie

E  Variabel aansluitbaar nominaal
vermogen van de weerstanden

E  Gebruik van beproefde elementen
van bijzondere kwaliteit

E  Gecertificeerde kwaliteit
DIN EN ISO 9001:2000

E  Lange levensduur

E  Hitte bestendige lak

E  Neutrale kleuren RAL 9010 – gebroken 
wit en graphietgrijs RAL 7024

1)  De ingebouwde omgevingsthermostaat is als toebehoor beschikbaar.

Compacte afmetingen – ingebouwde wandafstandshouder

575 - 1310 mm 270 mm

64
0 

m
m

CARAT – nieuw, met in/uit duwbare bedieningsknop1)

CARAT 
Verdere voordelen in een flits::

E  KCompacte toesteldiepte van slechts
27 cm Incl. ingebouwde wandaf-
standshouder

E   Optimaal luchtmengsysteem met
thermische isolatie van hoge kwa-
liteit

E   Bijzonder geruisloze radiaalventilator

E  Duidelijke, eenvoudige in/uit
duwbare bedieningsknoppen

E  Compacte en robuuste bouwwijze

E  Installatie- en servicevriendelijke
montage, via 2 schroeven- eenvou-
dige en snelle montage

E  Makkelijke onderhoud van de
luchtfilter

E  Interessante toebehoren

E  Oplaadweerstanden in luchtkanalen
voor een directe warmtevrijgave Lange levensduur

De ventilator en het luchtmengsysteem 

zijn in de koude zone van het toestel

geïnstalleerd; een lage

temperatuur in de

bedieningskast

beschermt de

onderdelen.
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De eerste warmteaccumulator van 
Olsberg die ook kan worden gebruikt 
op plaatsen waar geen vrijgavesignaal 
van het energiebedrijf beschikbaar is.

De OLSBERG standaardaccumulator 
met SAC wordt gewoon  
aangesloten op een al aanwezige 
stroomvoorziening.

Er is geen andere kabel nodig  
voor het vrijgavesignaal van het  
energiebedrijf of om een kamer-
temperatuurregelaar aan te sturen.

Voor het krijgen van het lage  
tarief geldt als voorwaarde dat  
de vrijgave van de nevenstroom 
door het energiebedrijf altijd  
op dezelfde tijd gebeurt  
(programmering).

SACOLSBERG standaardaccumulator  
met StandAloneControl 
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De OLSBERG standaardaccumu-
lator met StandAloneControl 
biedt de ideale verwarmingso-
plossing

E    bij de renovatie en individuele 
inrichting van badkamer, studen-
tenkamer en kantoor...

	 	LCD Display

	  Laadregelaar

	  RT regelaar

	 	OK

	 	+

	 	–

	  LED controlelamp

	 	Menu

	 	Ventilator

	  Extra lading 

	

	

	

	

	 	

	

		 	

E    wanneer dubbeltariefmeters 
met laagtarief worden gebruikt

E    opgenomen vermogen van 
2 tot 7 kW afhankelijk van  
apparaatgrootte

De OLSBERG standaardaccumulator 
met SAC integreert in een  
standaardwarmteaccumulator  
een extra verwarming en een  
speciale op- en ontlaadregeling.

E     Oplading ’s nachts aan voordelig 
laagtarief

E     Alle gangbare laadmodellen 
zijn opgeslagen 

E     Vrijgavesignaal van 
energiebedrijf is niet nodig

E     Snelverwarmingsfunctie met sterke 
ventilator met extra verwarming

E     Individuele instelling van de 
oplaadregeling door geïntegreerde  
temperatuurregelaar

E     Geïntegreerde klok met loopreserve

E     Ingebouwde weekschakelklok 
voor op de behoefte afgestemde 
verlaging van oplading en kamer-
temperatuur

E    Indicatie van het resterende 
laadvolume

E    Ideaal voor kantoor, tweede 
woning, weekendhuis, nu en dan 
gebruikte wooneenheden, ...

E    Automatische blokkering van de 
extra verwarming bij toereikend 
resterend laadvolume

E    Kinderbeveiliging

E    Permanent gegevensgeheugen

SAC met ingeschakelde kinderbeveiliging

Opbouw regelbord

SAC
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De nieuwe PROFIL, super vlak 
spaarkachel.

De nieuwe supervlak PROFIL spaarkachel 
is de meest compacte spaarkachel van 
de Olsberg gamma. Die is ideaal voor 
plaatsing in beperkte ruimte, b.v. onder
een raam, in een nis of tegen de muur. 
Met hun geringe afmetingen, zoals de 
toesteldiepte van slechts 22 cm inclusief
de ingebouwde wandafstandshouder, 
de toestelhoogte van slechts 54 cm, 
leverbaar in 6 verschillende maten met 
nominaal vermogen van 0,8 - 4,2 kW, 
is de ideale oplossing in iedere woon-
situatie.

De nieuwe PROFIL heeft natuurlijk ook 
nog vele voordelen van de serie CARAT,
zoals de geruisloze radiaalventilatoren,
de eenvoudige in/uit duwbare bedien-
ingsknoppen en de luchtfilter aan de 
luchtingang.

PROFIL – de weinig plaatsinnemende kachel 

RUIMTESPAREnD De super vlak spaarkachel – ideaal 
voor geringe ruimte

ALLEEN
540 mm

ALLEEN
220 mm

2 schroeven voor het afnemen van de bovenkant 

PROFIL – de weinig plaatsinnemende kachel
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➞

	 	Achterkant met ingebouwde
wandafstandshouder

	 	Temperatuurbegrenzer

	 Bedieningselementen

	 Veiligheidsthermostaat

	 	Electronische opladingsregelaar

	 	Ventilator

	 	Luchtfilter

		Verwarmingselement met aansluitingsklem

		Verwarmingselement

		Thermische isolatie - vermiculiet

		 Accumulatiekern

		Thermische isolatie Microtherm

		Thermische isolatie Multitherm (buiten
panelen aan de linker- en rechterkant)

		Speciaal ontwikkelde verschuifbare luchtgrill

RUIMTESPAREnD 

	

	

	

	

	

		

	 		

	

	

	

	

	

	

	

2 schroeven voor het afnemen van de bovenkant 2 extra schroeven voor het afnemen van het frontpaneel

➞

➞

➞

PROFIL – Vele voordelen
in een flits

E   Compacte toesteldiepte van slechts
22 cm inclusief de ingebouwde 
wandafstandshouder

E   Bijzonder geruisloze radiaalventilator

E   Gemakkelijke onderhoud van de
luchtfilter

E   Duidelijke, eenvoudige in/uit
duwbare bedieningsknoppen

E   Montage- en onderhoudsvriendelijke
fabricatie, - 4 schroeven

E   Wandbevestiging

E   Elektronische oplaadregelaar

E   Beschikbaar in 6 verschillende maten
van 0,8 - 4,2 kW; en variabel aans-
luitbaar nominaal vermogen van de 
weerstanden (3 mogelijkheden per 
toestel)

E   omvangrijke reeks accessoires
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Het nieuwe bankmodel 
spaarkachel CENTURY

Het nieuwe bankmodel spaarkachel 
CENTURY biedt de modernste tech-
nieken en modern design. Technisch 
en visueel is het nieuwe bankmodel 
spaarkachel CENTURY perfect geïnte-
greerd met de reeks CARAT.

Met hun compacte afmetingen en een  
toesteldiepte van slechts 31,5 cm 
inclusief de ingebouwde wandafstand-
shouder en de geringe toestelhoogte 
van slechts 47,6 cm passen de 
bankmodel-spaarkachels CENTURY 
perfect onder lage vensterbanken of 
bij hellende daken.

MOnTAnA – de krachtigeCEnTURY – de compacte 

CEnTURY 

COMPACTHet bankmodel spaarkachel – voor 
plaatsen met geringe beschikbare hoogte

CENTURY – De voordelen in 
een flits 

E   Compacte afmetingen:

E   Toesteldiepte: 31,5 cm inclusief de
ingebouwde wandafstandshouder

E   Toestelhoogte: 47,6 cm

E   Bijzonder geruisloze radiaalventilator

E   Duidelijke, eenvoudige in/uit
duwbare bedieningsknoppen

E   Gemakkelijk onderhoud van de
luchtfilter

E   3 vermogens: 3 kW, 4 kW en 6 kW
met variabel aansluitbaar nominaal 
vermogen van de weerstanden

E   Omvangrijke reeks accessoires
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MOnTAnA

MONTANA – De krachtige 
spaarkachel, weinig plaats 
innemend, groot vermogen

De zeer compacte vormgeving van de 
MONTANA spaarkachel maakt een 
plaatsing mogelijk in de meest 
bekrompen uithoeken. Met de design 
van de serie CARAT, past de MONTANA 
in elk interieur en lost zelfs de moei-
lijkste plaatsingsproblemen op, zoals in 
niches en hoeken. Dankzij de nieuwe 
in/uit duwbare bedieningselementen is 
de MONTANA gemakkelijk in te stellen.

De MONTANA bestaat in 2 verschil-
lende maten: 4 kW of 6 kW nominaal 
vermogen. Net zoals alle toestellen van
de Olsberg spaarkachels gamma biedt 
de MONTANA voorbeeldige techniek 
en herkende Olsberg kwaliteit.

MONTANA – de voordelen 
in een flits

E   Compacte afmetingen:
Toesteldiepte: 35 cm inclusief de 
ingebouwde wandafstandshouder 
Toestelbreedte: 67 cm

E   2 vermogens: 4 kW en 6 kW, met
variabel aansluitbaar nominaal 
vermogen van de weerstanden

E   Duidelijke, eenvoudige in/uit
duwbare bedieningsknoppen

E   Design in dezelfde lijn als de Carat

E   Omvangrijke reeks accessoires

MOnTAnA – de krachtige

KRACHTIGHet schouwmodel spaarkachel – 
weinig plaats innemend, groot vermogen



IMPACT – De inbouwschoorsteen
voor iedere keuken – 3 kW en 
45 cm breedte

De voordelen van de keukenspaarkachel
IMPACT van Olsberg:

E  IMPACT kan in iedere keukenstijl
geïntegreerd worden. Eindafmeting 
45 cm!

E  Een zijdelingse luchtaanzuig is niet
noodzakelijk

E  3 kW nominaal vermogen!

E  Volledig via de voorkant toegankelijk.
Het is niet noodzakelijk het toestel te
verplaatsen voor montage en service

E  Door continu regelbare voeten is de
hoogte van 815 tot 840 mm onder 
de werkplaat regelbaar

E  Duidelijke, eenvoudige in/uit
duwbare bedieningsknoppen

E  Elektronische ruimtethermostaat
in serie ingebouwd

E  Met een afwerkingsomkasting
ook vrij op de bodem te plaatsen 
(als toebehoor leverbaar)

IMPACT – met afwerkingsomkasting als toebehoor

InBOUWOlsberg inbouwspaarkachel – 
In iedere keuken in te bouwen

Als inbouwmodel is de IMPACT van 
regelbare voeten voorzien, die de 
hoogte van het toestel van 815 tot 
840mm mogelijk maken. Daarbij zijn 3 
verschillende afwerkingmogelijkheden 
voor front en zijpanelen voor een per-
fecte integratie in uw keuken.

Met de als toebehoor leverbare 
omkasting, kan het toestel ook vrij 
op de bodem geplaatst worden.

IMPACT – ingebouwd

14
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ASTRALAangename warmte, nieuwe conceptieInBOUW



HOMELYASTRAL – de statische spaarkachel
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Innovatie van Olsberg. 
Een comfortabele warmte, 
een nieuw concept

Aansluitend op de zeer goed verkopende 
dynamische spaarkachels, biedt Olsberg
ook statische spaarkachels in zeven 
vermogens. Statische spaarkachels 
geven hun warmte slechts af via hun 
oppervlakte en door natuurlijke con-
vectie. Dit betekent: het toestel werkt 
zonder ventilatoren.

Deze toestellen zijn geschikt voor 
slaapkamers, speelkamers en gangen. 
In iedere ruimte waar geen precieze 
temperatuur bereikt moet worden.

De statische spaarkachels ASTRAL zijn 
met manuele en automatische oplaa-
regelaar leverbaar. Met manuele 
oplaadregelaar zijn vier verschillende 
vermogen (0,85/1,7/2,55/3,4 kW), met 
automatische oplaadregelaar (90% 
ruimtetemperatuurinvloed) zijn drie 
vermogens (1,7/2,55/3,4 kW) beschik-
baar. De Combiheater (met inge-
bouwde elektronische convector) en 
de statische spaarkachels in de versie 
Intelligent (voor aansluiting aan een 
centrale oplaadregelaar) worden in 
3 vermogens aangeboden.

De voordelen van de ASTRAL:
E  Compacte afmetingen

E  Aantrekkelijk design

E  Eenvoudige en functionele bediening.

E  Luchtuitgang naar voor, voor een
optimale warmteverspreiding

E  Speciale design van de bovenkant
en van de steunmeetkunde om de 
convectie te bevorderen

E  Thermische isolatie van hoge kwaliteit

E  Gebruik van elementen van hoge
kwaliteit

E  Conform met de nationale en inter-
nationale veiligheids- en kwaliteits-
normen

E  Neutrale kleuren RAL 9010 – gebroken 
wit en graphietgrijs RAL 7024
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HOMELY

Dertien types, vier vermogens!

Voor iedere situatie biedt Olsberg de 
passende spaarkachel. Met de verschil-
lende nominale vermogens vindt u in 
ieder geval de ideale oplossing.

Door de aantrekkelijke design mogen 
de statische spaarkachels ASTRAL in 
iedere omgeving geplaatst worden.
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ASTRALCombiheater – twee verwarmingssystemen 
in één toestel

ASTRAL Combiheater

Met de ASTRAL Combiheater heeft u 
2 verwarmingssystemen in één toestel. 
Het is een ideale combinatie van sta-
tische spaarkachel met ingebouwde 
elektrische convector en biedt u een 
soepele verwarmingsmethode over 
gans het jaar.

S’winters verwarmt men comfortabel 
met het accumulatie gedeelte. Enkel 
als de kachel uitgeput geraakt of men 
heeft niet opgeladen, kan men de 
elektrische convector inschakelen.

In de lente en de herfst of in koele 
zomerdagen verwarmt men snel en 
gemakkelijk met de standaard inge-
bouwde elektro-convector.

Dankzij de ingebouwde omgevings-
thermostaat kunt u de gewenste tem-
peratuur instellen van 5 tot 35°C. 
Blijft de elektrische convector 
ingeschakeld dan verwarmt het toestel 
automatisch wanneer de warmtevrij-
gave van de accumulatiekachel is uit-
geput, tot de gevraagde temperatuur 
wordt bekomen. Zo kan bijvoorbeeld 
de Astral Combiheater ook als vorstvrij-
houder uitgezet worden.

Met 3 verschillende toestel grootten, 
vindt u steeds een ideaal toestel voor 
uw noden.

In de lente of de herfst, of in koude 
zomerdagen kunt u snel en eenvoudig 
verwarmen met de ingebouwde inte-
grale elektrische convector.

Eenvoudige, duidelijke bedieningsknoppen
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ASTRALIntell igent – ideaal in combinatie 
met dynamische spaarkachel

Zo kunt u met de Astral Intelligent alle 
voordelen hebben van een statische 
spaarkachel en tevens de voordelen 
van een volautomatische oplaadregeling.

Met 3 verschillende groottes, vind u 
steeds de passende statische spaarkachel.

ASTRAL Intelligent

De Astral Intelligent is een ideale 
combinatie samen met dynamische 
spaarkachels zoals de Carat, Profil, 
Century, Montana of Impact.

Voor een ideale installatie worden 
dynamische spaarkachels dikwijls aan 
een volautomatische centrale 
oplaadautomaat aangesloten.

Deze oplaadautomaat geeft, volgens 
de buitentemperatuur en de restwarmte
in de spaarkachel, een vol automatische
oplading aan elke op het systeem 
aangesloten spaarkachel.

Zoals een dynamische spaarkachel kan, 
door een ingebouwde 80% ED stuurweer-
stand ook de Astral Intelligent aan een 
oplaadautomaat aangesloten worden. 
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PERFECTIEASTRAL – een technologie, die overtuigt

U1   Design bovenkant bevordert de convectie 

U2    Ontladingsklep gestuurd via bimetaal

U3   Deksel van het bedieningspanneel

U4    Oplaadthermostaat via kwalitatief capillair

automatische versie met dubbel capillair

U5     Bimetaal-beschermingsthermostaat,

automatische versie met 2 ladingsbegrenzers

U6   2-lagen thermische isolatie van het achterpaneel

U7    Minerale thermische isolatie

U8   Bedekte bevestigingsschroeven van de kast

U9   Stabiele voeten

UJ   Aansluitingsklem makkelijk te bereiken

UK   Thermische isolatie (vermiculiet)

UL    Weerstand van hoge kwaliteit nickel/chroom

UM      Accumulatie stenen (feoliet) met zeer hoog

accumulatie vermogen

UN     Thermische isolatie (Microtherm G) 

UO      Voorpaneel uit één stuk met ingebouwd

luchtrooster voor een goede lucht convectie

6

7

8

9
JK

K

L

M

N

O

CBA

4

4

4

5

     ASTRAL doorsnede
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PERFECTIE

De eigenschappen van de 
statische ASTRAL spaarkachel 
overtuigt in iedere standpunt.

E  Vlakke omkastingsvorm – compacte
afmetingen

E  Modern en aantrekkelijk Design

E  Verzinkte omkasting in twee gelakte
kleuren; bestand tegen hoge tempe-
raturen en gemakkelijk onderhoud 
van de oppervlakten

E  Efficiënte thermische isolatie uit
Microtherm G, vermiculiet en mineraal

E  Feoliet-accumulatiekern van hoge
kwaliteit

E  Duidelijke en eenvoudige bediening

E  Bimetaal-ontladingsregelaar van
hoge kwaliteit

E  Capillaire oplaadregelaar voor een
precieze oplading

E  „Automatische“ versie met dubbel-
capillairregelaar voor de ruimtetem-
peratuur = 90% invloed op de opla-
ding

E  Bimetaal-zekerheidstemperatuur-
regelaar van hoge kwaliteit

E  „Automatische“ versie met 2 zeker-
heidstemperatuurregelaars, in over- 
eenstemming met de EU-zekerheids- 
normen

E  Bedieningspaneel is afgedekt

E  Gepatenteerde, stevige omkasting met
aparte binnenbehuizing uit één stuk

E  Over de gezamenlijke accumulatie-
kernbreedte, speciaal gevormde con-
vectie helpende carrosserie met 
geïntegreerde warmeluchtvrijgave. 
De accumulatiestenen zijn zo ont-
worpen dat er een gelijkmatige ontla-
ding is van de accumulatiekern.

E  Verschillende doorvoeren voor de
verwarmingselementen, en thermisch 
afgedekte lucht uittrede openingen 
garanderen een zeer lage tem-
peratuur in de bodem van de kachel 
en maakt het mogelijk om de kachel 
aan te sluiten met traditionele in de 
handelsbeschikbare kunststofkabel.

Gemakkelijke Montage Specifieke bovenkant bevordert de convectie Op- en ontlaadregelaar
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TECHnISCHE GEGEVEnS
De gamma Olsberg spaarkachles in overzicht

* incl. ingebouwde wandafstandshouder a	Nominale vermogen bij verschillende aansluitingen
b	Regelbaar tot 840 + werkblad
c	Hoogte zonder bevestigingsvoeten,
hoogte van de voeten: 70 mm

Spanning  3/N/PE ~ 400 V   
3/PE ~ 230 V (met ombouwset)

 1/N/PE ~ 230 V

                        Beschikbaar
 Type-nr.   nominaal vermogen (kW)

oplaadvermogen
(kWu)

14/512 2,0 1,7 1,3
14/513 3,0 2,5 2,0
14/514 4,0 3,3 2,7
14/515 5,0 4,2 3,3 
14/516 6,0 5,0 4,0 
14/517 7,0 5,8 4,6

a

16,0
24,0
32,0
40,0
48,0
56,0

14,4
19,2
24,0
28,8
33,6

14/553 3,0 2,5 2,0 
14/554 4,0 3,3 2,7 
14/556 6,0 5,0 4,0

24,0
32,0
48,0

14/534 4,0 3,3 2,7 
14/536 6,0 5,0 4,0

32,0
48,0

14/543 3,0 2,0

14/691d 0,85
14/692 1,70
14/693 2,55
14/694 3,40

14/692 1,70
14/693 2,55
14/694 3,40

24,0

6,8
13,6
20,4
27,2

13,6
20,4
27,2

Afmetingen
(H x W x D) in mm

640 x  575 x 270*
640 x  750 x 270*
640 x  925 x 270*
640 x 1135 x 270*
640 x 1310 x 270*
640 x 1310 x 270*

540 x  796 x 220*
540 x  972 x 220*
540 x 1148 x 220*
540 x 1324 x 220*
540 x 1500 x 220*

476 x 1010 x 315*
476 x 1160 x 315*
476 x 1610 x 315*

  800 x 670 x 350*
1056 x 670 x 350*

815- 840 	x 445 x 570

630 x  345 x 170 
630 x  565 x 170
630 x  785 x 170
630 x 1005 x 170

630 x  565 x 170
630 x  785 x 170
630 x 1005 x 170

       lading         direct
14/712 1,70 0,92
14/713 2,55 1,38
14/714 3,40 1,84

14/702 1,70
14/703 2,55
14/704 3,40

11,90
17,85
23,80

13,6
20,4
27,2

630 x  565 x 200
630 x  785 x 200
630 x 1005 x 200

630 x   565 x 170
630 x   785 x 170
630 x 1005 x 170

14/564 1,8 1,5 1,2
14/565 2,4 2,0 1,6
14/566 3,0 2,5 2,0 
14/567 3,6 3,0 2,4 
14/568 4,2 3,5 2,8

PROFIL   

Super vlakke spaarkachel –

neemt weinig plaats in!

CENTURY  

Bankmodel – 

compact!

MONTANA 
Schoorsteenmodel – 

met groot vermogen!

ASTRAL 
Manueel

ASTRAL 
Automatisch e

ASTRAL 
Ventilo-convector e

ASTRAL 
Intelligent

IMPACT  
Inbouwbare keukenkachel – 

discreet!

CARAT   
De spitstechnologie
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TECHnISCHE GEGEVEnS

Onder voorbehoud van
technische wijzigingen.

•= Beschikbaar 
als toebehoor

De stenen zijn in de bruto gewichten
inbegrepen, maar niet de verpakking
en toebehoren

0,92
1,38
1,84

•

•

•

•

•

•

• Serie

Serie

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Serie

•

•

•

•

•

•

•

•

d	Toestel type 1 (zonder convectiepaneel)
e		Automatisch = 90 % invloed op de

omgevingstemperatuur

106
138
169
201
232

181
215
314

230
330

184

48
89
130
171

89
130
171

Gewicht
(ca. kg)

90
131
172

89
130
171

100
140
180
225
265
347

1,0
1,0
1,5
1,5
1,5

1,0
1,5
1,5

1,0
1,0

0,5

Dagelement 
(kW)

0,5
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
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DIRECT

OLSBERG snelverwarmers zijn bijzonder 
goed geschikt voor badkamer / douche 
en wc.

Model 15/212-1
met temperatuurregelaar

Model 15/212-2 
met temperatuurregelaar 
en timer-functie 

OLSBERG snelverwarmers

Type    15/212-1   15/212-2

Nominaal vermogen (W)    2000   1200 + 800

Spanning (V )   230   230

Temperatuurregelaar  (°C )   5 –35   5 –35

Afmetingen (hxbxd*)   380x270x130   380x270x130

Gewicht (kg)   3,4   3,4

Kleur      wit   wit

Warmte – waar deze nodig is

Tot de standaarduitrusting horen een 
ventilator voor snelle luchtcirculatie en 
een kamerthermostaat. Een gemakkelijk 
reinigbaar filter beschermt het apparaat 
tegen pluizen.

De OLSBERG snelverwarmer in de  
uitvoering met 60-minuten-timer biedt  
u altijd op de vraag afgestemde warmte.

Tijdens de ingestelde tijd verwarmt het 
apparaat op volle capaciteit en behoudt 
vervolgens de ingestelde kamertempera-
tuur met minder vermogen.

Olsberg snelverwarmers

2 versies

* inclusief wandbevestiging

Voor uw veiligheid zijn alle Olsberg 
snelverwarmers randgeaard en spat-
waterdicht.

De aansluiting op het 230 Volt net ver-
loopt via de reeds vooraf gemonteerde 
stroomkabel met eurostekker.
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Direct verwarming – snel en eenvoudig

1 2

4
3

5

6

7

9

8

1	 Epoxy omkasting

2	 	Geoptimaliseerde
luchtuitlaatgril

3	 	Schakelaar
	= Normale werking
w	 = met 4° C dalen  
0 = uit

4	 	Knop voor regeling
van de thermostaat          
(e–  9 ^= 5-35 °C)

5	 	Elektronische print
Omgevingsthermostaat

6	 	Schakel contactor (voor
geruisloze schakeling)

De CORONA serie is voor woonkamers 
en badkamers bruikbaar, spatwater-
dicht en dubbel geïsoleerd.

Corona convectoren zorgen voor een 
natuurlijke convectie. Koele lucht 
wordt van onder het toestel 
opgenomen door een speciaal gevor-  
md elektrisch element met aluminium 
plaatjes verwarmd en gelijkmatig over 
de luchtroosters terug afgegeven.

Directe warmte, kunt u voor waarheid 
nemen. De warmtevrijgave gebeurt 
volledig geruisloos dankzij de speciaal 
gevormde verwarmingselementen en

4 à 5 maal sneller dan door tradi - 
tionele elementen.

De nieuwe elektronische digitale ther-
mostaat waarborgt een temperatuur 
verloop precies tot 0,1°C. Met de 
nachtreductieschakelaar kan de tem-
peratuur 4°C verlaagd worden nachts.

De ophangbeugel waarborgt een een-
voudige montage van het stekkerklare 
toestel.

De mooie en compacte serie toestellen 
is verkrijgbaar in 8 vermogens van 500 
tot 2500 W.

7	 Veiligheidsthermostaat

8	 	Ruimtetemperatuurvoeler
(gemonteerd op de 
achterwand van het toestel)

9	 �Speciale gevormde
„RX-Silence” aluminium-
vleugelverwarmingselement

Wandconvectoren CORONA

OLSBERG Wandconvectoren CORONA 

Type 15/192-5 15/194-5 15/196-5 15/198-5 15/199-5

Vermogen (W ) 500 1000 1500 2000 2400

Aansluiting (V ) 230 230 230 230 270

Ruimtethermostaat (°C ) 5 –35 5 –35 5 –35 5 –35 5 –35

Afmetingen (HxWxD*) 440x340x80 440x420x80 440x580x80 440x740x80 440x900x80

Gewicht (kg) 3,4 4,2 5,3 6,5 7,7

Kleur wit wit wit  wit wit

Directe elektrische verwarmingen 
Olsberg zijn voor vele toepassingen 
de ideale warmtebron.

De voordelen zijn er vooral in tussen-
seizoen en als bijkomende verwarming 
bij elk verwarmingssysteem : Olsberg 
directe verwarming wordt overal 
graag ingezet waar geen permanente 
verwarming nodig is, bijvoorbeeld in 
minder gebruikte lokalen zoals een 
hobbykamer, toilet, kelder, huisbar, 
bad en slaapkamer.

* inclusief wandbevestiging



26

De OLSBERG Noblesse is voor Duitsland 
een nog jong productconcept binnen 
het assortiment van de directe verwar-
mingstoestellen van Olsberg.

Bij de ontwikkeling is speciale aandacht 
besteed aan veiligheid en bedienings-
gemak. 

De luchtuittreding aan de achterzijde 
maakt een gelijkmatige warmte-
verdeling en een lagere oppervlakte-
temperatuur mogelijk, hetgeen voor 
een kindervriendelijke omgeving zorgt.

De bedieningselementen zijn onopval-
lend geplaatst maar maken desondanks 
een eenvoudige bediening mogelijk. 

De geïntegreerde elektronica met  
temperatuurverlaging past het  
prestatievermogen van het toestel 
aan uw persoonlijk tijdsbeheer aan.  
Dat bespaart energie en kosten. 

nOBLESSEGemak en design

C r e a t i n g  H e a t i n g  C o m f o r t s
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Gemak

E  Luchtuittreding achteraan 

E Gelijkmatige warmteverdeling

E  Aangenaam gevoel ook op korte 
afstand

E  Geïntegreerd bedieningselement

E  Controle LED-display d. m. v.

E  Dag- en nachtinstelling

E  Ca. 25 %  energiebesparing / jaar 
door tijdsbeheer

E  Nisinbouw zonder problemen 
mogelijk

E  Eenvoudige installatie

E  Eenvoudige reiniging en onder-
houd

E  Lage oppervlaktetemperatuur

T-/N-schakeling

       LED

Design

E  LED-Display

E  Elegant, slank en tijdloos

E  Authentiek kleurenmilieu: 
verkeerswit RAL 9016

E   Onderscheiding: Award for 
Design Excellence   

   

Veiligheid

E  Kindvriendelijk dankzij lage 
oppervlaktetemperatuur

E  Code voor kinderbeveiliging

Vermogen Lengte Hoogte Diepte*

400 W 474 mm 370 mm 82 mm
600 W 589 mm 370 mm 82 mm
800 W 704 mm 370 mm 82 mm

Vermogen Lengte Hoogte Diepte*

1000 W 762 mm 370 mm 82 mm
1200 W 934 mm 370 mm 82 mm
1400 W 1049 mm 370 mm 82 mm
2000 W 1394 mm 370 mm 82 mm

* inclusief wandbevestiging
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Glazen stralingsverwarming-
stoestel

Het glazen stralingsverwarmingstoestel 
van Olsberg heeft een erg hoog  
aandeel aan zuivere stralingswarmte, 
die haar identiteit met de zon deelt. 
Door infraroodstraling worden mensen, 
objecten en vlakken in de omgeving 
gelijkmatig en gezond en gezond  
opgewarmd. 

Onze op de toekomst gerichte ont-
wikkeling wordt gekenmerkt door een 
grote thermische massa en gelijkmatige 
warmtestraling, terwijl de temperatuur 
bij de radiator zelf laag is. 

De Orayonne is ontwikkeld naar het 
voorbeeld van de zon teneinde u een 
gezond en individueel woonklimaat te 
kunnen aanbieden.

De Orayonne kan worden toegepast  
als bij- en hoofdverwarming bij de 
renovatie, als enige warmtebron  
bij de bouw van lage-energie- en  
passiefhuizen. 

O r ayO n n e

Ontdek een nieuwe dimensie  
van warmte
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ORAYOnnE

Gevoelswarmte 

De gevoelswarmte is bovendien tot wel 4 °C 
hoger dan de gemeten of op de thermostaat 
ingestelde temperatuur. De van de Orayonne 
uitgaande straling schept een uniek woonkli-
maat. De stralingswarmte droogt de lucht niet 
uit – zij wordt niet door elkaar gewerveld. 

Veiligheid

E  Metaallichaam gelast

E  Zeer lage EMS

E  VDE gekeurd

E   Plafondmontage met extra 
beveiliging door rvs clips 

Comfort

E  8 verschillende apparaat- en 
vermogenstypes Orayonne

E  Eenvoudige montage –
Kant-en-klare apparaatmodules

E  Horizontale/verticale, diagonale,
en plafondmontage mogelijk

E  Nis-/randafstand slechts 20 mm

E  Draadloze kamertemperatuurregelaar 
OC 1* 
*voor laatste BUS - technologie 

E   De wandhouder bestaat uit één stuk = 
boorsjabloon voor verticale, horizonta-
le, diagonale en plafondophanging van 
alle Orayonne – varianten

E  Door de geschroefde achterwand van
het apparaat zijn alle montageon-
derdelen toegankelijk, vervangbaar  
en uitwisselbaar

Comfortabele regeling  

Programmeerbaar met 
OC1 (draadloos bestuurde 
kamertemperatuurregelaar) 
en OC2 (kamertemperatuur-
regelaar). De Orayonne kan 
voor de draadloze afstands-
besturing OC1 worden uit-
gerust met een onzichtbare 
elektronische ontvanger.

Wij mensen nemen het grootste deel 
van de op ons inwerkende warmte via 
de huid op. De milde stralingswarmte 
heeft een ontspannende werking op 
het vegetatieve zenuwsysteem onder 
de huid. 

Bij een oppervlaktetemperatuur van 
het Orayonne-glas van ca. 40 - 45 °C 
wordt de op ons mensen inwerkende 
stralingswarmte als bijzonder mild en 
gezond ervaren – alsof zonlicht door 
ons heen stroomt.

Zone van welbehagen Orayonne

Design

E  EVG = 
Enkellaags  
veiligheidsglas

E   Hoogwaardig 
WIT glas

E  Metaallichaam 
gepolijst in WIT

E   Glasranden 
met 3-voudige 
C-slijping 

E  Glasdikte 6 mm 

E  Ronde hoek-
profielen van het 
glaslichaam

E   Schermen voor 
alle inkijk

E  Onzichtbare 
toevoer

E  59 mm diepte 
na montage 
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ORAYOnnEplus
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Met pure stralingswarmte

De glazen stralingsconvector 
ORAYONNEplus van Olsberg verwarmt 
hoofdzakelijk met pure stralingswarmte, 
die mensen, objecten en omgevende 
vlakken rechtstreeks verwarmt.

De extra benodigde warmte wordt 
door middel van convectie via het 
luchtrooster aan de achterkant van  
het apparaat afgegeven.

Eenvoudige bediening vanaf aan de 
voorkant via aanraking van de glasplaat. 
Afzonderlijke instelling voor comfort, 
verlaging en vorstbeveiliging. 

Geïntegreerde kamertemperatuur-
regelaar met 4 bedrijfswijzen:

- HAND (zonder tijdprogramma´s)
- HOME (privé vertrekken)
- OFFICE (voor kantoren)
- CABINE (weekendhuizen)

Verlichte hoofdschakelaar, indicatie van 
verwarmingsmodus, kinderbeveiliging. 
Apparaat kan geactiveerd worden via 
telefoon / mobiele telefoon.

Eenvoudige installatie met een  
wandhouder, die tegelijkertijd als 
boorsjabloon dient.

Deze is voorzien van een neerklap-
mechanisme, voor een gemakkelijke 
reiniging.

Typ  ORAYONNEplus
15/335-1    wit 
15/335-2    zwart 

15/336-1    wit
15/336-2    zwart

15/337-1    wit
15/337-2    zwart

15/338-1    wit
15/338-2    zwart

Totaal vermogen 1000 W 1500 W 2000 W  - horizontaal - 2000 W   - verticaal -

Individueel vermogen
straling/convectie

250 W / 750 W 375 W / 1125 W 500 W / 1500 W 580 W / 1420 W

Afmetingen
H x b x d*

600 x 600 x 78 mm 600 x 800 x 78 mm 600 x 1000 x 78 mm 1400 x 600 x 78 mm

Gewicht 12 kg 15 kg 18 kg 29 kg

Spanning 1/N/PE ~ 230 V

Beschermingsniveau/ 
-graad

I (aardleidingaansluiting) / IP24 (spatwaterbescherming)

Keurmerk VDE-GS

Instelbereik 5 °C t/m 30 °C

Geschikt voor 
vertrekken**

16 t/m 33 m² 23 t/m 50 m² 33 t/m 66 m² 33 t/m 66 m²

Toebehoren
Handdoekhouder     
naar keuze te plaatsen

15/3351.9200 15/3361.9200 15/3371.9200 15/3351.9200

  * Diepte apparaat met wandhouder.
** Geraamde gegevens. Voor een precieze dimensionering moet de benodigde warmte door een vakman berekend worden.

ORAYONNEplus

Aanraakscherm

ORAYOnnEplus



Olsberg Hermann Everken GmbH 
Hüttenstraße 38, D-59939 Olsberg 
Fon + 49 . 29 62 . 805 – 0  
Fax + 49 . 29 62 . 805 – 180 
eMail   info@olsberg.com
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