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Kvaliteet hea hinna eest

Kasutage kvaliteeti ja suurepärast tõhusust lihtsalt ära.

Kaasajastage lihtsalt
Kas soovite vana gaasiveesoojendi uue vastu 
välja vahetada? Therm 4100 on ideaalne valik. 
Tänu standardsetele ühendustele ja 
kompaktsetele mõõtmetele saab spetsialist vana 
seadme välja vahetada kiiresti ja hõlpsalt.

Lihtsalt kasutatav
Seadme esiküljel on intuitiivne juhtpaneel. 
Käepärase regulaatoriga saab Therm 4100 
mugavalt kohandada vastavalt teie vajadustele. 
See muudab seadme kasutamise lihtsaks ja 
mugavaks.

Therm 4100

AXS
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Lühidalt
▶ Tänu käsitsi piesosüütele puudub vajadus 

elektriühenduse järele
▶ Tarbevee soojendamise võimsus: 10 liitrit minutis

Muutumatu tõhusus

Kas soovite alati energiat säästa? See seade sobib selleks ideaalselt.

Therm 4300

Seadmete lihtsustatud väljavahetamine
Therm 4300 on suurepärane lahendus vana 
seadme asemele. Tänu standardsetele 
ühendustele ja kompaktsetele mõõtmetele saab 
spetsialist vana seadme kiiresti ja hõlpsalt välja 
vahetada, sest midagi muud pole vaja ümber 
teha.

Sihikindlalt loodud energiatõhususe jaoks
Therm 4300-ga on lihtne energiat säästa. See 
varustab teie kodu tõhusalt läbivoolu põhimõttel 
soojendatud veega. Põleti süttib vaid siis, kui te 
avate veekraani. Leegi süütab hüdrodünaamiline 
generaator.

Kõik on lihtsalt kontrollitav
Seadme kasutamine on lihtne ja mugav. Selge 
struktuuriga juhtpaneel, millel on kaks mugavat 
regulaatorit, võimaldab kasutada kõiki 
funktsioone Therm 4300 kohandamiseks millal 
tahes vastavalt oma vajadustele.

Lühidalt
▶ Automaatne süüde hüdrodünaamilise 

generaatoriga – puudub vajadus 
elektriühenduse järele

▶ Tarbevee soojendamise võimsus:
14 liitrit minutis
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Seeria Therm 4000 gaasiveesoojenditega on tarbevee soojendamine teie kodu jaoks 
lihtne ja energiatõhus. Need seadmed ei vaja isegi elektriühendust, piisab vaid juba 
olemasolevast gaasiühendusest.

Tänu oskuslikule disainile näevad need head välja iga nurga alt. Boschile on 
iseloomulik kvaliteet. Tänu mugavale ja lihtsale juhtimisele saavutate selle hõlpsalt. 
Keerake lihtsalt kraan lahti ja nautige sooja vett.

Need veesoojendid sobivad ideaalselt kaasajastamiseks. Seadmed on eriti 
kompaktsed ja neid on lihtne suitsutoruga ühendada. Boschi standardühendused 
võimaldavad lihtsalt ja kiiresti vahetada välja varasema põlvkonna Junkersi seadme.

Kvaliteet ja end tõestanud
Boschi tehnoloogia

T
T 

20
04

 E
E

Tehnilised andmed

Robert Bosch OÜ
Kesk tee 10,

Jüri alevik 75301
Tel: +372 6549565

www.junkers.ee

Algsed tehnilised andmed Mõõtühik Therm 4100 Therm 4300

Energiatõhususe klass A A

Energiatõhususe klassi profiil M L

Tootlikkus liitrit/min 10 14

Võimsus kW 17,4 23,5

Mõõtmed (kõrgus × laius × sügavus) mm 655 x 310 x 225 655 x 350 x 225

Mass kg 11 14

Kasutegur % 88 88


