Energimærke:

Elforbrug:

Miljøbelastning:

Condens 5000 W

Energieffektiv og støjsvag gaskedel
-den enkle varmeløsning

Condens 5000 W
Den enkle varmeløsning fra Bosch
Vores væghængte Condens 5000 W giver talrige fordele på ganske lidt plads. Den er energieffektiv, har et lavt lydniveau og betjenes
nemt via displayet.
Høj ydelse, og lav energiregning
Condens 5000 W har alle fordelene ved moderne gas teknologi. Dens virkningsgrad på 109 % og ekstremt lave elforbrug har en positiv indvirkning på dit energiforbrug og
mindsker dermed din el- og gasregning. Gaskedlen er
nem at placere da den er nærmest lydløs og ikke lyder af
mere end en moderne opvaskemaskine. Når det kommer
til varme komfort, vinder du også med denne væghængte, kondenserende gaskedel, grundet den enkle og intelligente indbyggede styring.
Tilpasset ethvert hjem
Store gaskedler, som tiltrækker opmærksomhed er fortid. Med en kompakt størrelse på 440x850x350 mm, kan
denne gaskedel passe ind i selv det mindste hjem. Gaskedlen kan kobles sammen med varmtvandsbeholder,
evt. i samme design og størrelse. Og hvis pladsen er
knap kan man vælge kombi-modellen med varmtvandsfunktion så man ikke behøver at tilslutte ekstern varmtvands beholder.
All round beskyttelse/sikkerhed
Teknologi er spændende og der er altid en risiko for at
børn trykker på en knap eller to. Med Condens 5000 W
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Standby el-forbrug

≤ 2Flammesignal
W
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≤2W

Ydelse, varme kW
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Serviceknap (1)6,6-23,8
2,9-14,2
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Ydelse, varmt vand kW
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Serviceknap (2)29,7
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Mål HxBxD i mm
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Termostat for varme
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Termostat for varmt vand
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Tastatur-lås

Vægt i kg.
Til huse op til
Brugsvand

≤2W

840x440x350

840x440x350

840x440x350

43

43
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ca. 250 m2
8

ca. 400 m2

ca. 400 m2

Beholder
9
Reset knap

Beholder

846 l/timen

ca. 4000 m3

ca. 4000 m3

Øko- komfortknap

Kan erstatte gaskedel som

10 Manometer

bruger op til xx m3 gas om året

11 Display

Kan erstatte oliekedel som

12 Indbygget klimastyring (tilbehør)

bruger op til xx L. olie om året

ca. 2500 m3
ca. 2750 L.

ca. 4400 L.

ca. 4400 L.

er der taget højde for dette. Med den specielle sikker-

komfortniveau. Bliver det koldt udenfor, yder kedlen auto-

hedsmekanisme kan man forhindre ændringer i indstillin-

matisk lidt ekstra energi til boligen og når det igen bliver

gerne – uanset hvilke knapper der efterfølgende trykkes

varmere udenfor, skruer kedlen ned for energitilførslen.

på. Og hvis en fejl, mod forventning, skulle opstå, vil man

Denne

blive informeret i form af en alarmtone. Det er din sikker-

brænder, er optimal grundet den indbyggede klimastyring.

hed for at du aldrig overraskes af et koldt bad.

Kedlen giver også mulighed for styring med Bosch‘ andre

automatiske

tilpasning,

med

modulerende

udvidede styringer. Condens 5000 W kan, når det ønskes,
Mulighedernes gaskedel

kombineres med et Bosch solvarmesystem eller en Bosch

Man kan til enhver tid nyde opvarmningen fra sin Condens

Hybrid luft/vand varmepumpe. Så får du dobbelte forde-

5000 W. Gaskedlen tilpasser sig automatisk efter familiens

le, -både fra den energieffektive gaskedel og fra solens
eller luftens koncentrerede energi.

3

Kombikedel uden varmtvandsbeholer
Condens 5000 W ZWB 30-4 er en kombikedel som leverer
varmt brugsvand uden varmtvandsbeholder. Det kolde
5

vand bliver først opvarmet under aftapning igennem en

9

rustfri veksler, som er indbygget i selve kedlen. Ved dette

6

princip halveres pladskravet til installationen, da der ikke
er nogen varmvandsbeholder Condens 5000 W ZWB 30-4
er i stand til at producere over 800 liter badevand pr. time

1

med en temperatur på 40º C, uden at løbe tør, fordi van-

8

det produceres kontinuerligt.
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Europur - åben

2
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1

Aluminium/Silicium/Rustfristål veksler

2

Serviceåbning

3

Aftræk

4

Gasarmatur

5

Blæser

6

Præ-mix brænder

7

A-mærket pumpe

8

Trykekspansionsbeholder

9

Skueglas

Heatronic 4 betjeningspanel
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1

eco-taste

2

Taste „reset“

3

Serviceknap

4

Fremløbstermostat

5

Piltast op

6

OK knap

7

Piltast ned

8

Lampe til brænderdrift/fejl

9

Varmtvandstermostat

GARANTI

10 Tænd-/sluk-kontakt
11 Manometer
12 Her installeres udvidet

klimastyring
13 Display

Gaskedel

Gode grunde
til Condens 5000 W
Her kan du let danne dig et overblik over fordelene ved
Bosch kondenserende gaskedel, Condens 5000 W.

Servicevenlig
Gaskedlen åbnes forfra. Der er således fuldt overblik
og let adgang til vedligeholdelse.

Høj virkningsgrad på 109 %
Condens 5000 W er kondenserende og den høje virkningsgrad sikrer at gassen udnyttes optimalt.

Solvarme kompatibel
Gaskedlen er forberedt til solvarme som kan installares samtidig med kedlen eller efterfølgende.

Strømbesparende
Den meget effektive pumpe, basisstyringen og den

Hybrid varmepumpe kompatibel

digitale kedelregulering bruger kun 2 watt i standbydrift

Gaskedlen er forberedt til at kunne fungere i samspil

hvilket er markedets laveste.

med en Bosch hybrid luft/vand varmepumpe.
Indbygget klimastyring

Støjsvag
Gaskedlen er nærmest lydløs i drift og har et lydniveau

Den indbyggede klimastyring sørger for at anlægget

der er lavere end en moderne opvaskemaskine.

kører optimalt.

Betjeningsvenlig

For tilslutning til varmtvandsbeholder eller uden

Gaskedlen er nem at betjene via det brugervenlige dis-

Gaskedlen kan tilsluttes ekstern varmtvandbeholder -

play.

eventuelt i samme design. Kedlen fåes også som kombikedel med indbygget brugsvandsveksler.
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