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VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI 
Med udviklingen af kondenserende olie-
kedler er fyringsøkonomien væsentlig 
forbedret for brugerne. Stigningen i olie-
priserne har øget fokus på oliekedlernes 
fyringsøkonomi, og gennem de se-
neste år har de økonomisk fordelagtige 
kondenserende kedler således vundet 
vid udbredelse. De kondenserende ke-
dler er så effektive, at de energimærkes 
i klasse A. Med stramningerne i bygnin-
greglementet BR10 blev det et lovkrav, at 
alle oliekedler opstillet efter 1. januar 2011 
skulle være A-mærkede. Dette krav lever 

de kondenserende oliekedler fra HS Tarm 
let op til med deres høje virkningsgrad. 

Under hele udviklingsprocessen har det 
været vigtigt at kunne tilbyde en kedel 
med en god fyringsøkonomi til en over-
kommelig anskaffelsespris, og det er i høj 
grad lykkedes med de kondenserende 
oliekedler fra HS Tarm.

EFFEKTIV OG STØJSVAG A-KEDEL
Den kondenserende oliekedel har en vir-
kningsgrad på hele 102%, hvilket giver 
en særdeles god fyringsøkonomi. Den 

høje virkningsgrad giver både BLOCK 
KONDENS og SOLO KONDENS det 
eftertragtede A-mærke, som kun særde-
les effektive kedler opnår.

De kompakte og elegante oliekedler 
BLOCK KONDENS og SOLO KONDENS 
er med oliebrænder, der er usædvan-
lig støjsvag med kun 45dB. Til sammen-
ligning ligger de fleste opvaskemaskiner 
mellem 40 og 50 dB. Med en så støjs-
vag brænder, behøver man ikke bekymre 
sig om støjgener, når oliekedlen skal plac-
eres.

Effektive og støjsvage
oliekedler i stilrent design
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EN SIKKER VARMEKILDE
HS Tarm A/S er altid til at regne med. Vi 
leverer pålidelige, driftssikre og langtids-
holdbare energiløsninger, der skaber 
god økonomi i den enkelte husstand. 

Vores anlæg er fremtidssikrede, da den 
effektive teknik tager højde for miljøbe-
vidsthed, stigende energipriser og 
økonomisk udnyttelse af ressourcerne.



Foren det nyttige
med det behagelige
BLOCK KONDENS MK 4 har en god og 
effektiv varmtvandsbeholder, der med sin 
store ydelse let dækker familiens behov. 
Den indbyggede varmtvandsbeholder er 

på 100 liter for 18kW kedlen og 130 liter 
for 24 kW kedlen. Varmtvandsbeholde-
rens høje effektivitet sikrer familiens forsy-
ning af varmt vand.

BLOCK KONDENS MK 4

EKSTRAUDSTYR
•  Specialtilpassede aftrækspakker, 

der sikrer optimal drift af kedlen ved 
forskellige aftræksløsninger.

•  Sokkel som let gemmer eventuelle rør, 
der kommer fra gulvet.

•  Anlægspumpe

BLOCK 18 kW BLOCK 24 kW
Højde 1486 1506
Bredde 600 645
Dybde* 775 775

* Eksklusiv evt. rørføring bag kedel

MÅL OG DIMENSIONER

ENERGIMÆRKE

A

PLUSPUNKTER DER OVERBEVISER
• Meget effektiv A-kedel
• Virkningsgrad 102 %
• Inklusiv oliebrænder
• Komfort- og overkogstermostat
• Moderne styring med vejrkompensering
• Meget effektiv varmtvandsbeholder i
• 10 l. trykekspansion
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Den eneste ene
blandt oliekedler
SOLO KONDENS MK 4 er så lille, at den 
let placeres under et bryggersbord sam-
men med vaskemaskinen og tørretum-
bleren.

Ved at kombinere SOLO KONDENS MK 
4 med varmtvandsbeholderen VBF fås en 
god løsning, der sikrer varmen samtidig 
med, at designet er diskret og tidløst.

UDNYT SOLENS VARME

SOLO KONDENS MK 4

SOLO 18 kW SOLO 24 kW
Højde 850 850
Bredde 490 490
Dybde* 690 690

* Eksklusiv evt. rørføring bag kedel

MÅL OG DIMENSIONER

EKSTRAUDSTYR
•  Specialtilpassede aftrækspakker, 

der sikrer optimal drift af kedlen ved 
forskellige aftræksløsninger.

•  BAXI væghængt varmtvandsbe-
holder (60-150 liter) VBF 100 MK 4, 
VBF 150 MK 4, VBF-H 85.

•  Anlægspumpe
• Ekspansionsbeholder

PLUSPUNKTER DER OVERBEVISER
• Meget effektiv A-kedel
• Virkningsgrad 102%
• Inklusiv oliebrænder
• Komfort- og overkogstermostat
• Moderne styring med vejrkompensering
• Meget effektiv varmtvandsbeholder på 100/130 liter
• 10 l. trykekspansion

Ved at kombinere SOLO KONDENS MK 
4 med en solfanger kan opnås endnu 
bedre fyringsøkonomi. I perioder med 
megen sol, vil solfangerens produktion 
af varmt vand give besparelser på olie-
regnskabet. 

Når det er solskin, vil solfangeren pro-
ducere store mængder varmt vand. 
Dette varme vand kan udnyttes både til 
brugsvand og til opvarmning. Det bety-
der, at kedlen skal producere væsentligt 
mindre. Når kedlen kan mindske varme-

produktionen, giver det besparelser på 
olieregnskabet, og dermed endnu bedre 
økonomi.

ENERGIMÆRKE

A



BLOCK KONDENS MK 5 er videreud-
viklingen af BLOCK KONDENS MK 4. 
Den har bibeholdt den gode og effektive 

varmtvandsbeholder, men har fået en 
væsentlig opdatering af styringen, der nu 
har integreret styring af 2 varmekredse. 

For dig som bruger betyder det, at  det nu 
er er muligt at indstille styringen til et hus 
med f.eks. både radiatorer og gulvvarme.

Kompakt og effektiv

BLOCK KONDENS MK 5

BLOCK 18 kW BLOCK 24 kW
Højde 1486 1506
Bredde 600 645
Dybde* 775 775

* Eksklusiv evt. rørføring bag kedel

MÅL OG DIMENSIONER

PLUSPUNKTER DER OVERBEVISER
• Meget effektiv A-kedel
• Virkningsgrad 102 %
• Inklusiv oliebrænder
• Komfort- og overkogstermostat
• Moderne styring med vejrkompensering
• Meget effektiv varmtvandsbeholder i
• 10 l. trykekspansion

ENERGIMÆRKE

A

EKSTRAUDSTYR
•  Specialtilpassede aftrækspakker, der sikrer optimal 

drift af kedlen ved forskellige aftræksløsninger.
•  Sokkel som let gemmer eventuelle rør, der kommer fra 

gulvet.
•  Anlægspumpe
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SOLO 18 kW SOLO 24 kW
Højde 850 850
Bredde 490 490
Dybde* 690 690

* Eksklusiv evt. rørføring bag kedel

MÅL OG DIMENSIONER

EKSTRAUDSTYR
•  Specialtilpassede aftrækspakker, 

der sikrer optimal drift af kedlen ved 
forskellige aftræksløsninger.

•  BAXI væghængt varmtvandsbe-
holder (60-150 liter) VBF 100 MK 4, 
VBF 150 MK 4, VBF-H 85.

•  Anlægspumpe
• Ekspansionsbeholder

PLUSPUNKTER DER OVERBEVISER
• Meget effektiv A-kedel
• Virkningsgrad 102%
• Inklusiv oliebrænder
• Komfort- og overkogstermostat
• Moderne styring med vejrkompensering
• Meget effektiv varmtvandsbeholder på 100/130 liter
• 10 l. trykekspansion

ENERGIMÆRKE

A

SOLO KONDENS MK 5 har bibeholdt 
den minimale størrelse fra MK4 versio-
nen, men er i MK5 udgaven med ny sty-
ring, hvor styringen af 2 varmekredse er 
integreret og let håndteres for brugeren. 
Med den nye styring lettes temperatursty-
ringen i husets varmeanlæg, specielt hvis 

dette er en blanding af både radiatorer og 
gulvvarme.

Samme kedel
- nye muligheder

SOLO KONDENS MK 4
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Varme – hjertet i dit hjem
Siden tidernes morgen har vi søgt sammen om det knitrende 
bål og nydt varmen, samværet og fællesskabet. Den følelse 
har vi taget med indenfor, hvor vi naturligt har samlet os i 
husets varmeste rum. 

Vi kan ikke leve uden varme - her i det kolde nord.

Hos HS Tarm A/S kender vi alt til denne tradition, som vi har 
udviklet og ført ind i nutidens bolig. Det er stadig varmen, der 
samler os mennesker. Men nu er varmen fordelt behageligt 
i hele boligen som en usynlig bølge, der omslutter familien 
og holder kulden på afstand. 

Med BAXI som hjertet i varmesystemet er du sikret kom-
fort, atmosfære og velvære med omtanke for både miljø 
og økonomi.

BAXI - vi brænder for varmen

Ring 97 37 15 11 eller besøg www.baxi.dk 
for yderligere information
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Forhandler

Smedevej, DK-6880 Tarm, baxi@baxi.dk

BAXI-kedler produceres og forhandles af


