
Tiesiog šiltas vanduo

Therm 4100, Therm 4300

Dujinis pratekančio vandens šildytuvas
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Aukšta kokybė už gerą kainą

Tiesiog naudokite aukštą kokybę ir puikų efektyvumą.

Lengvai modernizuokite
Ar norite pakeisti seną dujinį pratekančio 
vandens šildytuvą nauju? Therm 4100 yra idealus 
pasirinkimas. Standartinės jungtys ir kompaktiški 
matmenys reiškia, kad specialistas seną įrangą 
pakeis greitai ir lengvai.

Paprasta naudoti
Intuityvus valdymo skydelis yra prietaiso 
priekyje. Patogiu reguliatoriumi „Therm 4100“ 
galima lengvai pritaikyti Jūsų asmeniniams 
poreikiams. Tai prietaiso eksploatavimą padaro 
paprastu ir intuityviu.

Therm 4100
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Trumpai
▶ Rankinis pjezo uždegimas, tai reiškia, kad 

nereikia prijungti prie elektros
▶ Šilto vandens paruošimo galingumas: 10 litrų 

per minutę

Nekintantis efektyvumas

Ar norite visad taupyti energiją? Šis prietaisas idealiai tam tinka.

Therm 4300

Paprasta pakeisti įrangą
„Therm 4300“ yra puikus sprendimas senai 
įrangai pakeisti. Dėl nedidelio dydžio ir 
standartinių jungčių specialistas gali greitai ir 
lengvai pakeisti prietaisą, nes nereikia jokių 
papildomų pakeitimų.

Nuosekliai sukurtas energoefektyvumui
Su „Therm 4300“ lengva taupyti energiją. Jūsų 
namai efektyviai aprūpinami šiltu vandeniu 
pratekančio vandens šildymo principu. Degiklis 
įsijungia tik atidarius vandens čiaupą. Liepsną 
uždega hidrodinaminis generatorius.

Viskas paprastai kontroliuojama
Prietaiso eksploatacija yra paprasta ir intuityvi. 
Aiškiai struktūrizuotas valdymo pultas su dviem 
patogiais reguliatoriais suteikia visas funkcijas 
„Therm 4300“ pritaikyti pagal Jūsų poreikius bet 
kuriuo metu.

Trumpai
▶ Automatinis uždegimas hidrodinaminiu 

generatoriumi – nereikia prijungti prie elektros
▶ Šilto vandens paruošimo galingumas: 14 litrų 

per minutę
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„Therm 4000“ serijos dujiniais pratekančio vandens šildytuvais šiltas vanduo 
tiekiamas Jūsų namams patogiai ir taupant energiją. Šių įrenginių net nereikia 
prijungti prie elektros – viskas, ko Jums reikia, yra jau esanti dujų jungtis.

Dėl profesionaliai sukurto dizaino prietaisai visada gerai atrodo. Bosch būdinga 
aukšta kokybė. Intuityvus, paprastas valdymas reiškia, kad Jūs lengvai išmoksite 
naudotis. Tiesiog atsukite vandens čiaupą ir mėgaukitės šiltu vandeniu.

Šie vandens šildytuvai yra idealūs modernizavimui; prietaisai yra ypač kompaktiški ir 
lengvai prijungiami prie kamino. Dėl „Bosch“ standartinių jungčių bus galima 
paprastai ir greitai pakeisti ankstesnės kartos „Junkers“ prietaisą.

Aukšta kokybė ir patikrinta
„Bosch“ technologija
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Techninė informacija

UAB "Robert Bosch”

Ateities pl. 79A, LT-52104, Kaunas
Tel. +370 37 410 806

www.junkers.lt

Pradiniai techniniai duomenys Matavimo vienetas Therm 4100 Therm 4300

Energoefektyvumo klasė A A

Energoefektyvumo klasės profilis M L

Produktyvumas Litrai / min 10 14

Galingumas kW 17,4 23,5

Matmenys (aukštis × plotis × gylis) mm 655 x 310 z225 655 x 350 x 225

Svoris kg 11 14

Naudingumo koeficientas % 88 88


