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Ionisatie ketel 
ZonderGas heeft een vervanging voor de cv-ketel.  

Ionische cv-ketels zijn in feite een elektrisch verwarmingssysteem, 
alleen maakt deze gebruik van de techniek genaamd ionisatie.  

Op basis van bewezen geavanceerde technologie die al jaren in het 
leger en ruimtevaart wordt gebruikt. Alleen al door hun eenvoud, 
hun aanpasbaarheid voor alle warmteafgifte systemen en hun 
constante prestaties. 

De robuustheid en betrouwbaarheid van deze technologie onder 
extreme omstandigheden is niet nieuw, de techniek is reeds 
ontwikkeld in de eerste wereldoorlog, enkel was de techniek 
exclusief voorbehouden voor een specifiek gebruik in de marine en 
in de luchtvaartindustrie.  

Wij kunnen inmiddels een compleet assortiment ionische ketels 
zonder vermogensbeperking aanbieden. In eerste instantie komen 
de 9kW, 12kW en de 25kW beschikbaar. 

 

De 20 voordelen op een rijtje 
1. Energiebesparing tot wel 60 % 
2. Geen verplichte jaarlijkse onderhoudskosten 
3. Vrij van vlammen of elektrische weerstanden 
4. Geen rook en koolmonoxidevergiftiging 
5. Geen risico op gaslekken, brand of ontploffing. 
6. Geen uitstoot van vervuilende stoffen in de atmosfeer 
7. Perfecte synergie met PV-systemen 
8. Geen productie van vervuilende elementen en afval 
9. Klein en handelbaar formaat, Kan in elke ruimte worden geïnstalleerd 
10. Geen rookgasafvoer nodig, Extreme flexibiliteit in stedelijke omgevingen 
11. Geen geluidsproductie 
12. Ideaal met radiatoren en met vloerverwarming (hoog en laagtemperatuur verwarming)  
13. Ongeveer 5 keer sneller dan een gasgestookte ketel  
14. Constante opbrengst, zelfs bij zeer stijve temperaturen van - 40 °  
15. Optimale efficiëntie van meer dan 98% 
16. 10 jaar garantie op de ionisator  
17. Geproduceerd in Europa met een deel Nederlandse en een deel Franse technologie 
18. Juiste vermogen is essentieel voor het gewenste comfort en de juiste besparingen 
19. Het vermogen is modulerend, dus altijd het juiste vermogen bij de juiste vraag 
20. Waterzijdig inregelen van het systeem bevorderd de overdracht van het vermogen. 
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Afmetingen  
• Breedte 350 mm 
• Hoogte 700 mm  
• Diepte 270 mm  
• Gewicht 21 Kg  

 


