
Oliegestookte CV en combiketels



CV of Combiketel
De Roca Gavina is een oliegestookte cv-ketel, geschikt voor 
diesel of huisbrandolie. Leverbaar in cv uitvoering of in combi 
met warmwater voorziening. Door zijn compacte afmetingen, 
geïntegreerde brander en pomp is de ketel zeer geschikt
voor gebruik aan boord van schepen, in een stacaravan of 
(vakantie)huis. De geïsoleerde omkasting zorgt ervoor dat de 
ketel mooi is afgewerkt en geluidsarm is.

 Onderhoud en Service
Vanuit de fabriek is de ketel getest en op standaardwaardes afgesteld. Voor optimaal gebruik dient de 
brander een fijnafstelling te ondergaan met behulp van een rookgasmeting. Het degelijk en duurzaam 
ontwerp garandeert een minimum aan onderhoud. Bij full-time gebruik adviseren wij om de ketel eens 
per jaar te (laten) onderhouden en af te stellen. Het is mogelijk om hiervoor een service abonnement 
af te sluiten. Onze ervaren monteurs of installateurs/dealers verzorgen dit graag voor u. Mocht
er onverhoopt een onderdeel van uw ketel vervangen moeten worden, dan kan dit snel geleverd en 
geplaatst worden.

        
Accessoires
Oliefilter
Het Floco-Top-K filter met automatische ontluchting zorgt 
voor een probleemloos functioneren van de brander. 
Het hinderlijk in storing vallen van de brander bij lucht in 
de brandstofleiding behoort tot de verleden tijd. Een retour 
leiding naar de brandstoftank is bij montage van dit filter niet 
meer nodig.

Eenvoudige Installatie
Door de geïntegreerde brander, pomp en expansievat is 
de installatie van de ketels uiterst eenvoudig. 
De rookgasafvoer kan bij de open modellen naar keuze 
aan de achterzijde of aan de bovenzijde gemonteerd 
worden. De afvoer kan verjongd worden van 125 mm 
naar 90 mm. Bij de gesloten uitvoeringen bevindt zich de 
verbrandingslucht inlaat en de rookgasafvoer zich aan de 
achterzijde van de ketel. De diameter van deze aansluitin-
gen zijn beide 80 mm. Door het geavanceerde ontwerp 
zijn de ketels zeer geluidsarm. Een demper in de rookgas 
afvoer is bij de Roca Gavina ketels daarom niet nodig. 
Aansluitingen voor CV en water bevinden zich aan de 
achterzijde. Een overstortventiel is gemonteerd in de ketel. 
De ketel wordt geleverd in 220V uitvoering en door het 
lage stroomverbruik (max. 230W) volstaat
aansluiting op een lichte omvormer op plaatsen waar 
geen 220V aanwezig is.

Open en gesloten uitvoering
Naast de traditionele open oliegestookte ketels zijn de Roca 
Gavina ketels ook leverbaar in een gesloten uitvoering. Bij deze 
gesloten uitvoeringen wordt de verbrandingslucht van buiten 
aangezogen. Hierdoor is het mogelijk om een ketel in een 
afgesloten ruimte zonder ventilatie te plaatsen. Doordat de 
gesloten ketels de verbrandingslucht van buiten aanzuigen zijn 
deze ketels nagenoeg geruisloos. De open uitvoeringen halen hun 
verbrandingslucht uit de ruimte waar de ketel staat opgesteld en 
dienen geplaatst te worden in een geventileerde ruimte.

Afstandsbediening/thermostaat
Met een afstandbediening wordt het mogelijk om de ketel 
te bedienen vanaf iedere gewenste plaats. 
De afstandsbediening is leverbaar gecombineerd met een 
programmeerbare kamerthermostaat. Eventueel in een een 
draadloze uitvoering wanneer het leggen van kabels minder 
eenvoudig is. Rookgasafvoer De juiste rookgasafvoer is
belangrijk bij een oliegestookte ketel. Het afvoer kanaal dient 
uitgevoerd te worden in RVS, de duurzaamste oplossing, of 
met behulp van gegalvaniseerd materiaal. Bij uw ketel is een 
breed assortiment (flexibel) RVS afvoer materiaal beschikbaar.

Warm Water
De GTI en GTIF uitvoeringen beschikken over een warmwatervoorziening. Dit werkt door middel van 
het doorstroom principe met behulp van een warmtewisselaar. Dus geen
voorraad boiler met risico op legionella. Veilig warm water ook als de ketel niet
continu wordt gebruikt.

Electronisch Bedieningpaneel
De ketels zijn uitgerust met een 
elektronisch bedieningspaneel, waarop 
druk en temperatuur afgelezen kan 
worden. Afzonderlijke temperatuur
instellingen voor verwarming en warm 
water en het in- en uitschakelen van 
verwarming- of warmwaterfunctie 
gebeurt m.b.v. dit bedieningspaneel. 
Een (draadloze) afstandsbediening met of 
zonder kamerthermostaat is als 
optie leverbaar.

Hoog Rendement
De Roca Gavina ketels hebben een efficiëntie van meer dan 90% en mogen daarom volgens de 
92/42/EEC richtlijn HR ketels worden genoemd. De brander is uitgerust met voorverwarming voor 
optimale verbranding en een lage uitstoot. Niet alleen in aanschaf maar ook in gebruik behoort de 
Roca ketel tot de voordeligste in zijn soort.



SPECIFICATIES

a. CV-aansluiting 3/4”  
b. CV-retour 3/4”  
c. Overstortventiel  
d. Aftap/vul kraan  
e. Koudwater 1/2”  
f. Warmwater 1/2”

a. CV-aansluiting 3/4”  
b. CV-retour 3/4”  
c. Overstortventiel  
d. Aftap/vul kraan  
e. Koudwater 1/2”
f. Warmwater 1/2”  
g. Roogasafvoer 80mm  
h. Verbrandingslucht     
    toevoer 80mm

20 GT 30GT 20GTI 30GTI

Vermogen (kW) 23,3 33,7 23,3 33,7

Rendement (%) 92,1 91,5 92,1 91,5

Watercapaciteit (l) 29 24 29 24

Expansievat (l) 10 10 10 10

Voltage (V) 230 230 230 230

Vermogen pomp (W) 90 90 90 90

Vermogen brander (W) 140 140 140 140

Hoogte (mm) 850 850 850 850

Breedte (mm) 450 450 450 450

Diepte (mm) 600 600 600 600

Gewicht (kg) 122 131 126 135

Opbrengst water 
ΔT 30oC (l)

- - 11,1 16,1

Aansluitingen CV ¾”bt ¾”bt ¾”bt ¾”bt

Aansluitingen water - - ½”bt ½”bt

Rookgasafvoer (mm) 125 125 125 125

20 GTF 30GTF 20GTIF 30GTIF

Vermogen (kW) 23,3 33,7 23,3 33,7

Rendement (%) 92,1 91,5 92,1 91,5

Watercapaciteit (l) 29 24 29 24

Expansievat (l) 10 10 10 10

Voltage (V) 230 230 230 230

Vermogen pomp (W) 90 90 90 90

Vermogen brander (W) 140 140 140 140

Hoogte (mm) 850 850 850 850

Breedte (mm) 490 490 490 490

Diepte (mm) 600 600 600 600

Gewicht (kg) 130 139 135 144

Opbrengst water 
ΔT 30oC (l)

- - 11,1 16,1

Aansluitingen CV ¾”bt ¾”bt ¾”bt ¾”bt

Aansluitingen water - - ½”bt ½”bt

Rookgasafvoer (mm) 80/80 80/80 80/80 80/80
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