Besparen is vooruit denken
Blue’ is voor Ferroli het nieuwe ‘groen’.
Blue gaat verder dan ecologisch
verantwoord of duurzaam. Besparen
op een grote aankoop doet u allang
niet meer door alleen naar de laagste
aanschafprijs te kijken. De kosten voor
het onderhoud en de technische
levensduur zijn hierbij ook van wezenlijk belang.
Voor een auto betekent dat tijdig
periodiek onderhoud bij een betrouwbare garage. Dit zelfde geldt voor een
cv-ketel. Want u wilt toch ook 7 dagen
per week, 24 uur per dag de zekerheid
van warmte en comfort!
Daarom hebben wij als enige producent ter wereld, een ketel ontwikkeld met een hart van
RVS 316 Titanium; de allerhoogste kwaliteit die de markt te bieden heeft.
Dankzij dit ontwerp, is het ons tevens gelukt om andere dure en slijtage gevoelige onderdelen, waaronder een drieweg klep en een platenwisselaar, achterwegen te laten. Minder
bewegende onderdelen komen uiteindelijk de levensduur van uw ketel en de kosten voor het
onderhoud ten goede.

Renovatie of nieuwbouw?
Welk concept past het beste bij u?
Door uw oude ketel te vervangen voor een BlueSense HR-ketel, bespaart u iedere maand op
uw energierekening. Maar er zijn meerdere concepten denkbaar met de BlueSense, waardoor
u nog meer kunt besparen en het comfort in uw huishouden toeneemt.

BlueSense en Warmteterugwinning
Nieuwbouwwoningen worden tegenwoordig erg
goed geïsoleerd. Hierdoor vindt er echter
nauwelijks natuurlijke ventilatie meer plaats.
Dankzij de unieke kunststof wisselaar van de HR
Optifor i.c.m. de BlueSense ketel, wordt koude
aangezogen buitenlucht voorverwarmd tot maar
liefst 96% van de bestaande kamertemperatuur.
Deze ingenieuze toepassing zorgt voor een
besparing van maar liefst 300m³ gas per jaar. In
de EPC levert dit verder een verbetering op van
gemiddeld 0,32.

BlueSense & warmteterugwinning
®

De HR OptiFor heeft een warmteterugwinrendement van 96%
Wat betekent dit in de praktijk? Stel: de temperatuur van de buitenlucht bedraagt 0°C en de
temperatuur van de binnenlucht 22°C. Bij een rendement van 96% wordt de buitenlucht
voorverwarmd tot 20,9°C. Hierdoor hoeft de lucht nauwelijks te worden naverwarmd,
waardoor u jaarlijks circa 300 m3 gas kunt besparen.

HR OptiFor in
combinatie met een
BlueSense

Voordelen op een rijtje
• Terugwinrendement warmte 96%
• Aantrekkelijke energiebesparing tot wel 300m3 gas op jaarbasis
• Gezond en comfortabel binnenklimaat: geen tocht
• Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met instelling voor toerental
ventilatiesysteeem en filterindicatie
• Aangename verkoeling in de zomer

• Forse besparing op bouwkundige kosten
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• Belangrijke bijdrage aan verlagen EPC-waarde
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• Voorkomt vochtproblemen: lagere onderhoudskosten
voor de woning
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• Geluidsarme toepassing

