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Opwekken, opslaan en gebruik maken van 
uw eigen energie met Solar- en boilertechniek

uit Duitsland

Solar en
boilertechniek
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Al meer dan 4 decennia levert OEG vrijwel alle snel 
benodigde onderdelen en accessoires op het gebied van
huishoudtechnologie aan installateurs, groothandels en
fabrikanten op de Duitse en internationale markt.
In de beginjaren van het bedrijf lag de focus op snelle 
levering van verwarmingsonderdelen. Ondertussen is
OEG ook het internationale aanspreekpunt op het gebied
van sanitair, elektrotechniek, gereedschap en Solar- / 
boilertechnologie. 

Op het gebied van Solar- en boilertechniek is OEG de 
afgelopen jaren uitgegroeid tot de, voor de vakhandel,
gevestigde leverancier en producent, met een eigen 
boilerproductie in Duitsland.
Als fabrikant en groothandel heeft OEG het voordeel om
de eigen, kwalitatief hoogwaardige producten, slim en
kosteneffectief met componenten van de meest presti-
gieuze fabrikanten te kunnen combineren. Daardoor is
het mogelijk om rendabele Solar-energie systemen van
de hoogste kwaliteit en veiligheid te leveren.

OEG 
Solar- en boilertechniek uit Duitsland
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Maar is thermische Solar-energie ook rendabel? Het zon-
licht is gratis, maar natuurlijk dient in de Solar-installatie
en de montage ervan te worden geïnvesteerd. Daarom is
het belangrijk hoeveel energie er met een Solar-installa-
tie in een bepaalde situatie kan worden bespaard. Dit
laatste is in grote mate afhankelijk van de omstandigheden
ter plaatse. De omstandigheden moeten aan bepaalde eisen
voldoen zodat de installatie ook het maximale rende ment

behaalt. De planning van een Solarsysteem kunt u vanzelf -
sprekend niet alleen. Raadpleeg daarvoor een vakman op
het gebied van thermische Solar-energie. Hij adviseert u
graag over alle aspecten van een Solar-installatie. Voor onze
Solar-pakketten levert OEG op aanvraag, gratis indivi-
duele opbrengstverwachtingen. Op de volgende pagina's
tonen wij u een aantal exclusieve OEG thermische Solar-pro -
ducten. Bespreek de mogelijkheden met uw installateur.

✓

✓

✓

✓

✓

Solar-systemen kunnen worden onderverdeeld in twee
soorten: fotovoltaïsche en thermische Solar-energie 
systemen. Fotovoltaïsche installaties produceren elektri-
citeit, thermische installaties produceren warmte.
Thermische Solar-energie is een lang beproefde en be-
trouwbare technologie met uiteenlopende toepassingen.

De emissie-vrije warmte, die door zonnestraling gratis
wordt verkregen, kan veelzijdig worden toegepast. Van
sanitair warmwater voor douche, bad of soortgelijke 
doeleinden, tot een effectieve ondersteuning van de 
centrale verwarming of voor het verwarmen van bijvoor-
beeld een privé zwembad.

Enkele van de meest opvallende voordelen zijn:

Aanzienlijke vermindering van de energiekosten

Meer onafhankelijkheid van de
prijsontwikkeling van fossiele brandstoffen

Het voorkomen van schadelijke CO²-uitstoot

Ideale combinatie mogelijkheden met
branders (gas-, pellet- of olieverwarming)

Voordelige invulling van duurzame energie

Thermische Solar-energie – Technologie 
met een breed scala aan toepassingen
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Met 4flex vacuümbuiscollectoren (heatpipes) zijn collec-
torvelden van 1 tot 150 buizen mogelijk! Ze worden ge-
kenmerkt door middel van een gepatenteerde beveiliging
tegen oververhitting en hebben bijzonder weinig onder-
houd nodig.

Collector type

Systeem

Montage

Gewicht per buis

Volume per buis

Afmetingen

Max. veldgrootte

Max. bedrijfsdruk

Eta 0

a1

a2

Stagnatie/temperatuurbegrenzing

Oppervlak (10 buizen gekoppeld)

Hellingshoek

Vacuümbuiscollector

Heatpipe

Schuindak, plat dak, gevel

2,13 kg

0,05 liter

1955 x 70,9 x 70,9 mm

150 buizen / 21 m²

6 bar

0,78

2,112

0,006

90 °C

1,40 m²

Verticaal, 20 – 90 °C

Collector type Solarbuis

Voordelen:

• Uiterst efficiënte vacuümbuiscollector gebaseerd op het heatpipe-principe

• Gepatenteerde thermische beveiliging bij 90°C

• Optimale oriëntatie op de zon door het richten van de absorber

• Droge verbinding, individuele buizen kunnen eenvoudig en snel worden
vervangen zonder het systeem buitengebruik te hoeven nemen

• Laag gewicht

• Snelle, eenvoudige en flexibele 1-mansmontage door het Click-Fit systeem

• Flexibele, uitbreidbare collectorveldgrootten (1-150 buizen)

*bij installatie en onderhoud
door de vakman

op de vacuümbuizen
202020 jaar

garantie

OEG 4flex
De flexibele vacuümbuiscollector

Reg.-nr.: 011-7S2324 R

0,78

2,112

0,006
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In de OEG 4flex Solarbuis bevindt zich een koperen ab-
sorber in een glazen buis die tijdens de productie voor
99.999999% vacuüm wordt gezogen. Door het vacuüm, 
wordt warmteverlies aan de omgeving geminimaliseerd.
Aan de achterzijde van de absorber is een kleine, aan de 
onderzijde verzegelde, koperen buis gelast; de Heatpipe.
In de Heatpipe bevindt zich, eveneens onder vacuüm, een
kleine hoeveelheid speciale verdampingsvloeistof. Het
vacuüm binnen de Heatpipe zorgt ervoor dat de verdam-
pingsvloeistof al bij een temperatuur van 29.4 °C kookt.

Door zonnestraling wordt de absorber verwarmd en de
verdampingsvloeistof gaat van een vloeibare toestand
over in een vluchtige toestand. De resulterende stoom
stijgt naar het boveneinde van de Heatpipe in de conden-
sor. Via de condensor vindt de warmteoverdracht van de
stoom naar de aan de condensor voorbij stromende 
Solarvloeistof plaats (Afb. 2). 
Door deze techniek wordt elke buis "droog" in de kop van
de 4flex gemonteerd. Hierdoor kunnen buizen indien
nodig worden vervangen, zonder de Solarvloeistof uit
het systeem te hoeven aftappen.

OEG 4flex
Bijzonder efficiënte werking door het Heatpipe-principe

Afb. 1

Afb. 2
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Een Solarsysteem bestaat uit de hoofdcomponenten van
collectoren, pompgroep en opslag.
De pompgroep transporteert de, door de collectoren ver-
warmde, Solarvloeistof naar een boilervat waarvan de
inhoud (verwarmings- of tapwater) d.m.v. een of meerdere
buiswarmtewisselaar(s) in het vat, wordt verwarmd.
Wanneer het water in de opslag, de maximale tempera-
tuur heeft bereikt, stopt de pompgroep en wordt er geen
warmte meer van de collectoren getransporteerd. Hier-
door worden collectoren en vacuümbuiscollectoren in
het bijzonder, vanwege hun uitstekende isolatie, zeer
heet. Zo heet, dat Solarvloeistof in conventionele collec-
toren doet verdampen waardoor de kwaliteit van de So-
larvloeistof snel achteruit gaat of zelfs ongeschikt maakt.

Om de Solarvloeistof te beschermen, beschikken de 4flex
buizen over een gepatenteerde oververhittingsbeveili-
ging (Afb. 1) in de condensor. Wanneer de temperatuur
in de condensor tot 90°C stijgt, sluit d.m.v. bimetalen
schijven een ventiel, waardoor wordt voorkomen dat er
nog stoom uit de Heatpipe in de condensor komt en
daarmee warmte afgeeft aan de Solarvloeistof (Afb.2). 
Hierdoor wordt effectief voorkomen dat de voorbij 
stromende Solarvloeistof verdampt. 
Zodra de boiler weer warmte kan opnemen, de pomp-
groep weer in bedrijf is, de Solarvloeistof wordt rondge-
pompt en de temperatuur in de condensor daalt tot
minder dan 90°C opent het bimetaalventiel en gaat het
systeem over op de normale werking.

OEG 4flex

Normale werking (temperatuur onder 90°C)
De stoom stijgt op in de condensor

Bijzonder weinig onderhoud noodzakelijk als gevolg 
van  gepatenteerde oververhittingsbescherming

Afb. 1

Afb. 2

Oververhittingsbescherming (vanaf 90°C)
D.m.v. een bimetaal wordt voorkomen dat 
de stoom de condensor bereikt.
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Bij obstakels, zoals schoorstenen, ramen, etc. gewoon
een overeenkomstig aantal tussenstukken gebruiken. Zo
wordt de benodigde overbrugging gecreëerd. Dit stelt u
in staat om bepaalde gedeelten flexibel te omzeilen die
niet bestemd zijn voor een installatie. (Bij overbruggin-
gen met meer dan 10 tussenstukken dient u extra beve-
stigingen aan te brengen). Hiermee kunt u flexibel op
elke hindernis eenvoudig en snel reageren!

Unieke flexibiliteit door gebruik 
te kunnen maken van tussenstukken - 
dit voordeel heeft u 
alleen met OEG-buiscollectoren

70,9 mm

OEG 4flex 
Tussenstuk – Probleem oplossing op elk dak!
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*bij installatie en onderhoud door de vakman ** Stand bij het uitbrengen van deze brochure

Sanitair warmwater
(4-6 persoonshuishouden)

• Solarboiler met 2 buiswarmtewisselaars 400 liter

• 40 x Solarbuis 4flex, 5,6 m² bruto oppervlak incl.
schuindak/platdak montagesysteem 

• 2-strang Solarstation

• OEG verschilregelaar KWS incl. wandhouder

• Membraan-expansievat incl. aansluitgroep

• Voldoende Solarvloeistof voor een installatie met een 
buislengte tot 20 meter.

In beide

pakketten

inclusief!

+ + +
inclusief
warmtehoeveelheidmeting

Complete Solarpakketten 4flex
voor sanitair warmwater

Sanitair warmwater
(2-4 persoonshuishouden)

• Solarboiler met 2 buiswarmtewisselaars 300 liter

• 30 x Solarbuis 4flex, 4,2 m² bruto
oppervlak incl. schuindak/platdak montagesysteem 

• 2-strang Solarstation

• OEG verschilregelaar KWS-E incl. wandhouder

• Membraan-expansievat incl. aansluitgroep

• Voldoende Solarvloeistof voor een installatie met een
buislengte tot 20 meter. +

+

OEG 4flex complete Solarpakketten voor sanitair warm-
water, worden zodanig gedimensioneerd dat voor het be-
treffende aantal personen, een Solardekking van 50-60%
wordt bereikt. Hierdoor ontstaat een uitgebalanceerd
evenwicht tussen investeringskosten en opbrengst.

OEG Solarpakketten komen in aanmerking voor de 
investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)** van 
de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

**RVO-subsidie voor 

dit pakket: 1247,00 Euro 

**RVO-subsidie voor 

dit pakket: 1409,00 Euro 

jaar

op de boiler
garantie
*

jaar

op de boiler
garantie
*
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Verwarmingsondersteuning
(Woonoppervlak 200 m²/6 personen)
• Hygiëneboiler 800 liter

• 70 x Solarbuis 4flex, 9,8 m² bruto
oppervlak incl. schuindak/platdak montage-systeem

• 2-strang Solarstation

• OEG verschilregelaar KWS incl. wandhouder

• Membraan-expansievat incl. aansluitgroep

• Voldoende Solarvloeistof voor een installatie met een
buislengte tot 20 meter.

In beide

pakketten

inclusief!

+ + +
inclusief
warmtehoeveelheidmeting

Complete Solarpakketten 4flex
voor verwarmingsondersteuning

Verwarmingsondersteuning
(Woonoppervlak 150 m²/4 personen)

• Hygiëneboiler 500 liter

• 50 x Solarbuis 4flex, 7 m² bruto oppervlak
incl. schuindak/platdak montage-systeem 

• 2-strang Solarstation

• OEG verschilregelaar KWS incl. wandhouder

• Membraan-expansievat incl. aansluitgroep

• Voldoende Solarvloeistof voor een installatie met een
buislengte tot 20 meter. +

**RVO-subsidie voor 

dit pakket: 2189,00 Euro 

Met OEG 4flex complete Solarpakketten voor verwar-
mingsondersteuning kan, afhankelijk van de staat van een
gebouw, een aanzienlijk deel van de warmtebehoefte van
eengezinswoning worden afgedekt.

OEG Solarpakketten komen in aanmerking voor de 
investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)** van 
de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

*bij installatie en onderhoud door de vakman ** Stand bij het uitbrengen van deze brochure

jaar

op de boiler
garantie
*

jaar

op de boiler
garantie
*

+

**RVO-subsidie voor 

dit pakket: 2507,00 Euro
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OEG plaatcollectoren 2plus en 4plus
Collectoren – Made in Germany

OEG plaatcollectoren en componenten zoals bijvoor-
beeld de gepatenteerde warmtegeleiding-absorber en de
toebehoren daarvan zoals bijvoorbeeld de montagesyste-
men, worden in Duitsland gefabriceerd.
De hoge mate van geautomatiseerde productie en de
continue controle van goederenontvangst tot verzending
van onze collectoren en componenten, garandeert de 

reproduceerbare, constante hoge kwaliteit. Alle OEG
plaatcollectoren voldoen bovendien aan de eisen van EN
12975 en zijn voorzien van het gerenommeerde Keymark
certificaat. Als bewijs van vertrouwen in onze producten
geven wij op de OEG plaatcollectoren 10 jaar garantie. *

op alle 
plaatcollectoren

JAAR
GARANTIE
*

*bij installatie en
onderhoud door de
vakman
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OEG plaatcollectoren 2plus en 4plus
met gepatenteerde warmtegeleidingstechnologie

Bij de OEG plaatcollectoren wordt gebruik gemaakt van
de gepatenteerde warmtegeleidingstechnologie om de
absorptiebuis met de absorber te verbinden.

De bijzondere voordelen van warmtegeleidingstechnologie
in termen van prestaties, duurzaamheid en optiek worden
hieronder in detail beschreven:

Gelaste standaardWarmtegeleidingstechnologie

Garandeert maximale duurzaamheid met zeelucht of andere milieu-invloeden.

De gepatenteerde warmtegeleidingstechnologie: 
Garandeert een maximale efficiëntie van de warmteoverdracht door 360°-omsluiting van de absorptiebuis.

Gelaste standaardWarmtegeleidingstechnologie

Vermogen:

Bij warmtegeleidingstechnologie wordt de koperen ab-
sorptiebuis volledig omsloten door de absorptieplaat en
de speciale aluminium warmtegeleidingsplaat. Het hier-
door verkregen maximale contactoppervlak, resulteert in
een 360° warmteoverdracht naar de koperen absorptie-
buis. De warmtegeleidingsplaten, geleiden extra de
warmte van de absorptieplaat tussen de buizen effectief
naar de betreffende absorptiebuis. Hierdoor zijn OEG
2plus en 4plus collectoren bijzonder efficiënt.

Duurzaamheid:

De warmtegeleidingstechnologie is in vergelijking met
standaard absorberverbindingen bijzonder goed bestand
tegen corrosie. Dit is, voor deze techniek op de markt
werd gebracht, door uitgebreide functietests en duurte-
sten bevestigd:

• Zoutneveltest 480 uur / 720 uur / 1000 uur conform-
DIN EN ISO 9227

• Luchtvochtigheid / vorsttest conform DIN EN 61215

• Temperatuur-cyclus-test 2000 uur conform PR-148

• Betrouwbaarheidstest conform DIN EN 12975-2

Optiek:

Naast de technische voordelen, zorgt de warmtegelei-
dingstechnologie bovendien voor een bijzonder aan-
sprekend collectordesign. De warmtegeleidende plaat
verstijft de absorptieplaat, wat leidt tot een uiterst
maatvaste absorber met een bijzonder vlakke onder-
grond zonder glooiingen en zonder schending van de
zeer selectieve absorptiecoating.

Samenvatting van de voordelen:

• Hoge warmteoverdracht
(omsluiting van de absorptiebuizen door
warmtegeleidende platen)

• Duurzaamheid in functie en ontwerp
(beste corrosieweerstand)

• Uitstekende optiek
(uniek plat absorptieoppervlak)
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OEG 2plus

De OEG 2plus plaatcollector is een elegante Solarcollector
met meanderbuizen en de gepatenteerde warmtegelei-
dingstechnologie. Het collectorframe en de -achterwand
zijn geproduceerd van zeeluchtbestendig aluminium en
zorgen voor stabiliteit en bescherming tegen corrosie. 
De compacte afmetingen houden het gewicht van de

Solar-collector laag waardoor deze bijzonder snel en 
eenvoudig op het dak kan worden geïnstalleerd. Deze
collector verschaft daarmee ideale omstandigheden voor
het toepassen van kleine installaties zonder op de kwali-
teit te hoeven in te leveren.

Technische gegevens

Reg.-Nr.: 011-7S1495 F

op alle 
plaatcollectoren

JAAR
GARANTIE
*

Voordelen:

• Gepatenteerde warmtegeleidingstechnologie

• Vermogen per collector tot 1,52 kW

• Uiterst selectieve absorptielaag

• Zeeluchtbestendig aluminiumframe

De compacte plaatcollector

Collectortype Plaatcollector

Systeem Cu-meanderbuizen Ø 12 mm

Montage Schuindakmontage

Framemateriaal/-kleur Aluminium / pressblank

Bruto collectoroppervlak 2,06 m2

Absorptieoppervlak 1,89 m2

Afmetingen LxBxH 1954 x 1054 x 80 mm

Gewicht 35 kg

Conversiefactor 0,806

a1 [W/m2K] 3,882

a2: [W/m2K2] 0,009

Buizen Meander, 2x zijwaartse aansluiting

Warmtemedium 1,3 liter

Aansluitingen Soort/Maat Knelring / 12 mm

Max. bedrijfsdruk 10 bar

Stagnatietemperatuur 176 °C

Hellingshoek 20 – 90 °C

0,806

3,882

0,009

*bij installatie en onderhoud door de vakman
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OEG complete Solarpakketten 2plus

Sanitair warmwater (2-3 personen)

Inhoud:

• Solarboiler 200 liter met
2 buiswarmtewisselaars

• 2 x Solar-plaatcollector 2plus
4,12 m² bruto oppervlak incl. 
schuindak-montage-systeem

• 2-strang Solarstation (ST 15/6 ECO-3)

• OEG verschilregelaar KWS-E incl. wandhouder

• Membraan-expansievat incl. aansluitgroep

• Voldoende Solarvloeistof voor een installatie met een
buislengte tot 20 meter.

Sanitair warmwater (3-5 personen)

Inhoud:

• Solarboiler 300 liter met
2 buiswarmtewisselaars

• 3 x Solar-plaatcollector 2plus
6,18 m² bruto oppervlak
incl. schuindak-montage-systeem

• 2-strang Solarstation (ST 15/6 ECO-3)

• OEG verschilregelaar KWS-E incl. wandhouder

• Membraan-expansievat incl. aansluitgroep

• Voldoende Solarvloeistof voor een installatie met een
buislengte tot 20 meter.

Alles

inclusief! + + +
inclusief
warmtehoeveelheidmeting

+

+

jaar

op de boiler
garantie
*

jaar

op de boiler
garantie
*

OEG 2plus complete Solarpakketten voor tapwater zijn
zodanig gedimensioneerd dat voor het betreffende aan-
tal personen een Solardekking van 50-60% wordt be-
reikt. Hierdoor ontstaat een evenwichtige verhouding
tussen investeringskosten en daadwerkelijke opbrengst.

OEG Solarpakketten komen in aanmerking voor de
investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)** van
de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

*bij installatie en onderhoud door de vakman ** Stand bij het uitbrengen van deze brochure

voor sanitair warmwater

**RVO-subsidie voor 

dit pakket: 1189,00 Euro 

**RVO-subsidie voor 

dit pakket: 1931,00 Euro 
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De OEG 4plus plaatcollectoren zijn Solarcollectoren met
gepatenteerde warmtegeleidingstechnologie, een bij -
zonder hoge efficiëntie en veel comfort door Meander -
hydraulica en een laag drukverlies door Harphydraulica.
Het aluminium collectorframe en de achterwand zorgen
voor  stabiliteit en bescherming tegen corrosie. De
 donkere eloxering verhoogt de kwaliteit en maakt de

 Solarcollectoren ook optisch aansprekend. De perfecte
 afmetingen en de hoge efficiëntie in combinatie met de
flexibiliteit van vier mogelijke soorten montage: schuin-
dak, platdak, indak en gevelmontage maken de 4plus
 Solarcollectoren tot universele genieën voor sanitair
warmwater en verwarming ondersteunende Solarsyste-
men.

Reg.-nr.: 011-7S1494 F
Reg.-nr.: 011-7S1733 F

Voordelen:

• Gepatenteerde warmtegeleidings-
technologie

• Vermogen per collector tot 2 kW

• Zeelucht bestendig, geëloxeerd
aluminiumframe

• Grote hagelbestendigheid door 4 mm
dik Solarglas

4plus meander

4plus harp

4plus meander & harp
Uitstekende kwaliteit – universeel inzetbaar

*bij installatie en onderhoud door de vakman

Technische gegevens Meander Harp

Collectortype Plaatcollector                                            Plaatcollector
Toepassing Schuindak, platdak, indak, gevel           Schuindak, platdak, indak, gevel

Framemateriaal/-kleur Aluminium/geëloxeerd. E6 / C-34              Aluminium/geëloxeerd. E6/C-34

Bruto collectoroppervlak 2,53 m2                                                        2,53 m2

Absorptieoppervlak 2,35 m2                                                        2,35 m2

Afmetingen L x B x H 2102 x 1202 x 80 mm                             2102 x 1202 x 80 mm                   

Gewicht 44 kg                                                            44 kg

Conversiefactor 0,845                                                            0,8

a1 [W/m2K] 4,341                                                            4,403

a2 [W/m2K2] 0,016                                                            0,009

Buizen Meander, 2 x zijwaartse aansluiting         Harp, 4 x zijwaartse aansluiting

Inhoud warmtemedium 2,5 l                                                                   2 l

Aansluitingen Soort/Maat Knelring/12 mm                                            Knelring/18 mm

Max. bedrijfsdruk 10 bar                                                               10 bar

Stagnatietemperatuur 202 °C                                                              190 °C

Hellingshoek Verticaal, horizontaal, 20–90 °C          Verticaal, 20–90 °C

g

0,845       

4,341       

0,016       

g

      0,8

      4,403

      0,009
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Verwarmingsondersteuning
(200 m2 woonoppervlak/6 personen)

Inhoud :

• Hygiëneboiler 800 liter

• 4 x Solar-plaatcollector 4plus
10,12 m² bruto oppervlak incl. schuindak/
platdakmontagesysteem

• 2-strang Solarstation (ST 15/6 ECO-3)

• OEG verschilregelaar KWS incl. wandhouder

• Membraan-expansievat incl. aansluitgroep

• Voldoende Solarvloeistof voor een installatie met een
buislengte tot 20 meter.

In beide

pakketten

inclusief!
+ + +

inclusief
warmtehoeveelheidmeting

+

OEG Solar complete pakketten

Met OEG 4plus complete Solarpakketten voor ver-
warmingsondersteuning kan, afhankelijk van de staat 
van een gebouw, een aanzienlijk deel van de warmtebe -
hoefte van eengezinswoning worden afgedekt.

OEG Solarpakketten komen in aanmerking voor de
investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)** van 
de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

*bij installatie en onderhoud door de vakman ** Stand bij het uitbrengen van deze brochure

Verwarmingsondersteuning
(150 m2 woonoppervlak/3-4 personen)

Inhoud:

• Hygiëneboiler 500 liter

• 3 x Solar-plaatcollector 4plus
7,59 m² bruto oppervlak incl. schuindak/
platdakmontagesysteem

• Koppelingen voor de hydraulische aansluiting van de 

collectoren

• OEG Solar-verschilregelaar

• Solarstation incl. isolatiebox en wandhouder

• Passend expansievat incl.
aansluitgroep

• Voldoende Solarvloeistof voor een installatie met een
buislengte tot 20 meter.

+

jaar

op de boiler
garantie
*

**RVO-subsidie voor 

dit pakket: 2265,00 Euro 

**RVO-subsidie voor 

dit pakket: 2100,00 Euro 

voor verwarmingsondersteuning

jaar

op de boiler
garantie
*
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OEG 2-strang Solarstations
met hoogrendementpomp CPA-E 55/15-130 S, PWM

De OEG 2-strang Solarstations met OEG hoogrendement
pomp CPA-E PWM zijn compacte en volledig geprefabri-
ceerde groepen voor de overdracht van warmte van de 
collector naar de opslag in Solar-energiesystemen. De
compacte afmetingen van de stations zorgt voor eenvou-

dige en snelle montage met maximale functionaliteit op
een minimaal benodigde ruimte.
Het is ook mogelijk de OEG verschilregelaar uit de KSW-
serie te integreren in de isolatie waardoor het ook opties
een aansprekend geheel is.

Het OEG 2-strang Solarstation zonder (boven)
en met geïntegreerde regelaar
van de KSW serie (onder).

Voordelen:
• Aansluitingen met DN 20 (¾"

US)

• Kogelkranen met aanvoer- en
retour en uitwisselbare spindel

• Zwaartekrachtremmen in de
aanvoer- en retourstroom 
kogelkraan

• Thermometer in de aanvoer en
retour

• Manometer voor de weergave
van de installatiedruk

• Volumestroommeter voor
weergave van de 
volumestroom

• Kogelkraan voor aanpassen
van de volumestroom

• Solar-veiligheidsventiel

• Ontluchter

• Spoel- en vulaansluitingen
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De CPA-E S PWM voldoet aan alle eisen die aan moderne
Solar-circulatiepompen worden gesteld. Door de nadruk
op de essentiële functies te leggen is de installatie en de

bediening kinderlijk eenvoudig. De pomp voldoet 
uiteraard aan de ErP-richtlijnen en wordt geleverd met
36 maanden OEG garantie.

OEG Solar-circulatiepomp 
Uiterst efficiënt! Eenvoudig! Goed!

Type aanduiding:

Voorbeeld: CPA-E 55/15-130 S, PWM

CPA-E 55 OEG uiterst efficiënte pomp 
met een opvoerhoogte van 1-6 meter

15 Aansluitmaat

130 Inbouwlengte

S Solar

PWM Externe regeling mogelijk via PWM interface

Uitvoering / functies:

• Weergave van het stroomverbruik in W

• Weergave van foutmeldingen (error codes)

• Er kan gekozen worden uit 8 bedrijfsmodi naast de 
adaptieve (automatische) modus.

Bedieningsfuncties en weergave elementen op het 
bedieningspaneel

Incl. schroef -
koppelingen

Maanden
GARANTIE

Weergave van de nacht-modus en de schakelaar voor
het in- en uitschakelen van de nachtmodus.

Weergave van het actuele verbruik in Watt. 

Weergave van de bedrijfsmodus

Weergave van de signaalingang (PWM)

Knop om de modus in te stellen

Technische gegevens:

• Energie-efficiëntie-index (EEI) ≤ 0,23

• Mediumtemperatuur +2 °C tot +110 °C

• Netaansluiting 1~230 V, 50 Hz

• Beschermingsklasse IP 42

• Max. bedrijfsdruk 10 bar

Levering: 

• Pomp, pakkingen, isolatie, schroefkoppelingen,
installatie- en gebruiksaanwijzing
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OEG boilers en componenten, zoals bijvoorbeeld, warm-
tewisselaars, worden in de eigen OEG-fabriek indu-
strieel vervaardigd in Lienen. De productie is in sterke
mate geautomatiseerd en garandeert daarmee een con-
stante hoge kwaliteit. Alle essentiële processen zijn 
geïntegreerd. Zo worden bijvoorbeeld alle vaten tot 500
liter op ons eigen, speciaal ontworpen, schuimsysteem
voorzien van hoogwaardige PU hardschuimisolatie en
worden de roestvrijstalen buiswarmtewisselaars voor

onze hygiëneboilers op speciaal ontwikkelde machines
vervaardigd. OEG boilers zijn conform 97/23/EG en DIN
EN 12897 ontworpen en worden geproduceerd volgens
de actueel geldende normen. De kwaliteit van onze 
componenten en opslagvaten wordt van goederenont-
vangst tot aan de levering aan onze klanten voortdurend
gecontroleerd. Op basis van onze eigen ervaring en 
vertrouwen in onze productie geven wij 10 jaar garantie*
op alle OEG vaten.

OEG boilers
Made in Germany – Made by

*bij installatie en onderhoud door de vakman

jaar

op de boiler
garantie
*
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*bij installatie en onderhoud door de vakman

OEG buffervaten

OEG buffervaten worden in verwarmingsinstallaties
toegepast als, een met warmwater gevulde, opslag
waarvan het de taak is de verschillen tussen het gepro-
duceerde en het verbruikte verwarmingsvermogen te
compenseren. 
Op deze manier kunnen de systeemcomponenten die
bijdragen aan warmteproductie grotendeels onafhanke-
lijk functioneren van het consumptieverbruik.

Voor veel warmtebronnen, resulteert dit in betere
prestaties en een hoger rendement. Bijvoorbeeld:
alle vaste brandstofketels (in het bijzonder pellet-
ketels) en Solarinstallaties.
OEG buffervaten zijn verkrijgbaar zonder, met 1 of 
2 royale, buiswarmtewisselaars.
Standaard verkrijgbaar in de maten 150-5000 liter.

Algemene technische gegevens:
Vat:

• Staal S235JR

• Max. bedrijfsdruk: 3 bar

• Max. bedrijfstemperatuur van de boiler 95 °C

Buiswarmtewisselaar (indien aanwezig):

• Staal P235TR1

• Max. bedrijfsdruk: 10 bar

• Max. bedrijfstemperatuur: 130 °C

Isolatie:

• Alle vaten tot 500 liter met vaste, geschuimde
50 mm PU-hardschuim-isolatie (λ = 0,023 W/(m K))
of op aanvraag met verwijderbare 50 mm 
PES-fleece-isolatie (λ = 0,038 W/(m K))

• Alle vaten vanaf 800 liter met verwijderbare 100 mm
PES-fleece-isolatie (λ = 0,038 W/(m K))

Made by

jaar

op de boiler
garantie
*
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OEG hygiëneboilers
De voordelen van vers water-technologie voor noodzakelijke hygiëne

Vers en warmwater is een essentieel onderdeel van het
leven. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk voor directe con-
sumptie, koken, douchen of handen wassen. Tapwater in
de gewenste hoeveelheid en temperatuur beschikbaar
hebben is een van de belangrijkste verworvenheden van
de moderne samenleving.

Het wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd, dat dit water
ook hygiënisch is. Conventionele drinkwatervaten waarin een
groot volume verwarmd water voor een langere periode
wordt opgeslagen, voldoen echter niet altijd aan deze eis.

Om energie-technische redenen zijn tegenwoordig drink-
watervaten met grote afmetingen, een lage opslagtem-
peratuur en een thermische gelaagdheid gebruikelijk
(b.v.: een verwarmingssysteem met een warmtepomp en
thermische Solarenergie ondersteuning). Deze factoren
bevorderen echter, de vorming van een sedimentlaag 
onderin het vat, waardoor een ideale voedingsbodem
voor bacteriën (zoals Legionella) ontstaat. Onder andere
daarom is de in de OEG hygiëneboilers toegepaste zoet-
watertechnologie zo geschikt voor de waterhygiëne.

OEG hygiëneboilers voldoen aan de nieuwste thermische
en waterhygiëne-eisen. De structuur verschilt fundamen-
teel t.o.v. de gebruikelijke, grootvolume wateropslag-
systemen. In hygiëneboilers scheidt een ingebouwde RVS
spiraalbuis het drink- van het verwarmingswater en dient
gelijktijdig als een krachtige buiswarmtewisselaar. Daarmee
worden de voordelen van een buffervat gecombineerd met
de voordelen van een doorstroomverwarmer. Het verwar-
mingswater wordt gebruikt als de feitelijke warmteopslag
terwijl het tapwater alleen door de RVS spiraalbuis
stroomt wanneer er daadwerkelijk behoefte is aan warm
tapwater. De consument heeft hierdoor te allen tijde 
hygiënisch schoon vers-water op de gewenste temperatuur
ter beschikking.

OEG hygiëneboilers zijn zeer veelzijdig. Er kunnen ver-
schillende warmtebronnen – of een combinatie van
warmtebronnen – worden gebruikt om warmte op te
slaan. OEG produceert hygiëneboilers zonder of met ver-
schillende aantallen buiswarmtewisselaars. Hierdoor kan
bijvoorbeeld in de variant met een buiswarmtewisselaar,
een Solarsysteem naast de traditionele verwarming, een-
voudig worden toegepast.

OEG hygiëneboilers zijn verkalking- en onderhoudsarm.
De RVS spiraalbuis in de boiler is onderhevig aan tempe-
ratuurafhankelijke lengte, diameter en drukveranderin-
gen. Door de resulterende bewegingen kan kalk niet
hechten aan de RVS spiraalbuis en wordt weggespoeld.
Door warmwaterbereiding in een RVS spiraalbuis is het
niet nodig om een anode te plaatsen en hoeft deze dus
ook niet periodiek te worden vervangen.

OEG hygiëneboilers zijn energiezuinig. Alle boilers in de
maten van 150 tot 500 liter worden met een efficiënte
50 mm PU-schuimisolatie geleverd. Vanaf 800 liter 
opslagcapaciteit wordt gebruik gemaakt van een hoog-
waardige 100 mm PES fleece-isolatie. Hierdoor wordt
warmteverlies tot een minimum beperkt.

OEG hygiëneboilers zijn solide, duurzaam en veilig. De
gebruikte hoogwaardige materialen zoals staal, en RVS
zorgen ervoor dat OEG boilers bijzonder duurzaam en 
betrouwbaar zijn. Op alle OEG hygiëneboilers geven wij
daarom 10 jaar garantie (bij installatie en onderhoud
door de installateur).

OEG hygiëneboilers kunnen zonder, met één of twee
royale buiswarmtewisselaar(s) worden besteld.

Verkrijgbaar in de maten 150–5.000 liter.
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Algemene technische gegevens:

Vat:

• Staal S235JR

• Max. bedrijfsdruk: 3 bar, max. bedrijfstemperatuur: 95 °C

Tapwaterwarmtewisselaar:

• RVS 1.4404 (AISI 316L)

• Max. bedrijfsdruk: 6 bar, max. bedrijfstemperatuur: 95 °C

Buiswarmtewisselaar (indien aanwezig):

• Staal P235TR1

• Max. bedrijfsdruk: 10 bar, max. bedrijfstemperatuur: 130 °C

Isolatie:

• Alle vaten tot 500 liter met vaste, geschuimde
50 mm PU-hardschuim-isolatie (λ = 0,023 W/(m K))
of op aanvraag met verwijderbare 50 mm PES-fleece-isolatie
(λ = 0,038 W/(m K))

• Alle vaten vanaf 800 liter met verwijderbare 100 mm
PES-fleece-isolatie (λ = 0,038 W/(m K))

OEG hygiëneboilers

*bij installatie en onderhoud door de vakman

jaar

op de boiler
garantie
*

Made by
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OEG warmwater- en Solarboilers worden gebruikt voor
verwarmen, opslag en het verstrekken van tapwater. De
warmteoverdracht van conventionele warmtebronnen,
vaste brandstof ketels of Solarenergie systemen, is niet
gebaseerd op het mengen of in contact brengen van de 

warmtegeleidende media, maar door warmtewisselaars
binnen of buiten de boiler. Het verwarmingswater en/of
de Solarvloeistof zijn daardoor altijd fysiek gescheiden
van het drinkwater. Verkrijgbaar met 1 of 2 buiswarmte-
wisselaars in de maten 150-2000 liter.

OEG sanitair warmwater- en Solarboilers

Algemene technische gegevens:
Vat:

• Staal S235JR, geëmailleerd conform DIN 4753 deel 3

• Max. bedrijfsdruk: 10 bar, max. bedrijfstemperatuur 95 °C

Buiswarmtewisselaar:

• Staal P235TR1

• Max. bedrijfsdruk: 10 bar, max. bedrijfstemperatuur: 130 °C

Isolatie:

• Alle vaten tot 500 liter met vast geschuimde
50 mm PU-hardschuim-isolatie (λ = 0,023 W/(m K))
of op aanvraag met verwijderbare 50 mm PES-fleece-isolatie
(λ = 0,038 W/(m K))

• Alle vaten vanaf 800 liter met verwijderbare 100 mm
PES-fleece-isolatie (λ = 0,038 W/(m K))

Magnesiumanode: inclusief *bij installatie en onderhoud door de vakman

jaar

op de boiler
garantie
*

Made by
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Warmtepompen werken, om de efficiëntie te verhogen,
met de laagst mogelijke temperatuurverschillen.
OEG warmtepompboilers zijn door het extreem grote
dubbele buiswarmtewisselaaroppervlak, vooral voor

deze functie ontworpen en worden gebruikt voor het 
verwarmen, opslaan en verstrekken van tapwater in
combinatie met warmtepompen en Solarenergie systemen.
Verkrijgbaar in de maten 300 tot 500 liter.

OEG warmtepompboilers

Algemene technische gegevens:
Vat:

• Staal S235JR, geëmailleerd conform DIN 4753 deel 3

• Max. bedrijfsdruk: 10 bar, max. bedrijfstemperatuur 95 °C

Buiswarmtewisselaar:

• Staal P235TR1

• Max. bedrijfsdruk: 10 bar, max. bedrijfstemperatuur: 130 °C

Isolatie:

• Alle vaten met vaste, geschuimde 50 mm
PU-hardschuim-isolatie (λ = 0,023 W/(m K)) of
op aanvraag met verwijderbare 50 mm PES-fleece-isolatie
(λ = 0,038 W/(m K))

Magnesiumanode: inclusief *bij installatie en onderhoud door de vakman

jaar

op de boiler
garantie
*

Made by
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Door het tank in tank systeem worden de OEG combi-
natieboilers gebruikt voor het gelijktijdig verwarmen,
opslaan en leveren van verwarmings- en tapwater. 
Het geïntegreerde drinkwatervat wordt automatisch ver-
warmd door de omringende boiler. Combinatieboilers
verenigen effectief en ruimtebesparend de voordelen van 

buffer- en tapwaterboilers en zijn ideaal geschikt voor 
gebruik met verwarming-ondersteunende Solar - instal-
laties of het gebruik van meerdere energiebronnen 
zonder veel inregelwerkzaamheden. Verkrijgbaar in de
maten 500/150 tot 1500/300 liter.

OEG combinatieboilers

Algemene technische gegevens:
Buffervat:

• Staal S235JR

• Max. bedrijfsdruk: 10 bar, max. bedrijfstemperatuur 95 °C

Drinkwatervat:

• geëmailleerd conform DIN 4753 deel 3

• Max. bedrijfsdruk: 10 bar, max. bedrijfstemperatuur: 95 °C

Buiswarmtewisselaar:

• Staal 235TR1

• Max. bedrijfsdruk: 10 bar, max. bedrijfstemperatuur: 130 °C

Isolatie:

• Verwijderbare 100 mm PES-fleece-isolatie
(λ = 0,038 W/(m K))

Magnesiumanode: inclusief *bij installatie en onderhoud door de vakman

jaar

op de boiler
garantie
*

Made by
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De onderstel sanitair-warmwater- en hygiëneboilers zijn
in uiterst compacte afmetingen en met de aansluitingen
naar boven uitgevoerd waardoor ze uitstekend geschikt
zijn voor ruimtebesparende tapwaterverwarming in 
combinatie met wandverwarmingsketels van vrijwel alle
bekende fabrikanten. Bij de sanitair-warmwaterboilers is
een magnesium anode gemonteerd voor extra bescher-

ming tegen corrosie. Een andere optie is de uitvoering als
hygiëneboiler. Het verwarmingswater dient in dit geval
alleen als warmteopslag terwijl het drinkwater, alleen 
indien er behoefte aan is, door de grote RVS buiswarm-
tewisselaar stroomt en daarmee legionellaveilig, sanitair-
warmwater garandeert.

OEG onderstel sanitair-warmwater- en
hygiëneboilers

*bij installatie en onderhoud door de vakman

jaar

op de boiler
garantie
*

Algemene technische gegevens:
Vat (UTWS):

• Staal S235JR geëmailleerd conform DIN 4753-3

• Max. bedrijfsdruk: 10 bar, max. bedrijfstemperatuur: 95 °C

Buiswarmtewisselaar:

• Staal P235TR1

• Max. bedrijfsdruk: 10 bar, max. bedrijfstemperatuur: 130 °C

Vat (UHSP):

• Staal S235JR

•  Max. bedrijfsdruk: 3 bar, max. bedrijfstemperatuur: 95 °C

Tapwaterwarmtewisselaar (UHSP):

• RVS 1.4404 (316L)

• Max. bedrijfsdruk: 6 bar, max. bedrijfstemperatuur: 95 °C

Isolatie:

• Vaste, geschuimde PU-hardschuim-isolatie
(λ = 0,023 W/(m K))

Made by
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OEG liggende boilers

Algemene technische gegevens:
Vat:

• Staal S235JR

• Max. bedrijfsdruk: 3 bar

• Max. bedrijfstemperatuur: 95 °C

Warmtewisselaar (behalve LPS):

• RVS 1.4404 (316L)

• Max. bedrijfsdruk: 6 bar

• Max. bedrijfstemperatuur: 95 °C

Isolatie:

• Vaste, geschuimde 50 mm
PU-hardschuim-isolatie (λ = 0,023 W/(m K))

De horizontale positie van de liggende buffervaten en 
liggende hygiëneboilers maakt het mogelijk deze vaten
te plaatsen waar verticale vaten vanwege hun hoogte niet
geplaatst kunnen worden (bijvoorbeeld achter een 
zolderschot).
De horizontale plaatsing van de warmtewisselaar zorgt

bij liggende boilers behalve voor een groter warmtewis-
selaaroppervlak, tevens dat de warmte in lagen kan 
worden opgeslagen. 
Daardoor zijn de liggende vaten (bijvoorbeeld de LHS-1)
ook uitstekend geschikt in combinatie met Solarsys -
temen.

*bij installatie en onderhoud door de vakman

jaar

op de boiler
garantie
*

Made by
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27

Algemene technische gegevens:
Vat:

• Staal S235JR

• Max. bedrijfsdruk: 3 bar

• Max. bedrijfstemperatuur: 95 °C

Warmtewisselaar (behalve UPS):

• RVS 1.4404 (316L)

• Max. bedrijfsdruk: 6 bar

• Max. bedrijfstemperatuur: 95 °C

Isolatie:

• Vaste, geschuimde 50 mm PU-hardschuim-isolatie
(λ = 0,023 W/(m K)) met plaatstaalafwerking

De onderstelbuffervaten en onderstel hygiëneboilers zijn
uitgevoerd met een extreem solide plaatstaalafwerking
met poedercoating (belastbaar tot 500 kg) waardoor deze
uitstekend kunnen worden gecombineerd voor een

ruimte besparende installatie met ketels (bijvoorbeeld
olie- of gasketels) van vele, bekende fabrikanten.
Verkrijgbaar in de maten 120–500 liter.

*bij installatie en onderhoud door de vakman

jaar

op de boiler
garantie
*

Made by



Kostenfreie europaweite Telefon-Nummer: 00800-63436624
Bestellung per E-Mail: verkauf@oeg.net

www.oeg.net

WORDT OOK ONAFHANKELIJK –
DE ZON STUURT 

U GEEN REKENING!

Neem voor OEG Solar-systemen contact op met uw installateur.
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