
Vienkārši silts ūdens

Therm 4100, Therm 4300

Gāzes caurplūdes ūdenssildītājs
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Augsta kvalitāte par labu cenu

Vienkārši izmantojiet augsto kvalitāti un izcilo efektivitāti.

Vienkārši modernizējiet
Vai vēlaties veco gāzes caurplūdes ūdenssildītāju 
nomainīt ar jaunu? Therm 4100 ir ideāla izvēle. 
Standarta pievienojumi un kompakti izmēri 
nozīmē, ka speciālists veco iekārtu nomainīs ātri 
un viegli.

Vienkārši lietojama
Intuitīvais vadības panelis izvietots iekārtas 
priekšpusē. Ar parocīgo regulatoru ūdenssildītāju 
Therm 4100 var ērti pielāgot atbilstoši jūsu 
personiskajām vajadzībām. Tas iekārtas 
ekspluatāciju padara vienkāršu un intuitīvu.

Therm 4100
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Īsumā
▶ Manuāla pjezo aizdedze, kas nozīmē, ka nav 

nepieciešams elektriskais pieslēgums
▶ Siltā ūdens sagatavošanas jauda: 10 litri minūtē

Nemainīga efektivitāte

Vai vēlaties pastāvīgi taupīt enerģiju? Šī iekārta ir ideāli tam piemērota.

Therm 4300

Vienkāršota iekārtu nomaiņa
Therm 4300 ir perfekts risinājums vecās iekārtas 
nomaiņai. Kompaktais izmērs un standarta 
pievienojumi ļauj speciālistam iekārtu nomainīt 
ātri un viegli, jo nav jāveic papildu pārveidojumi.

Konsekventi izstrādāts energoefektivitātei
Ar Therm 4300 ietaupīt enerģiju ir viegli. Tas 
efektīvi apgādā jūsu māju ar silto ūdeni, 
balstoties uz caurplūdes ūdens sildīšanas 
principu. Deglis ieslēdzas vien tad, kad atverat 
ūdens krānu. Liesmu aizdedzina 
hidrodinamiskais ģenerators. 

Viss vienkārši tiek kontrolēts
Iekārtas ekspluatācija ir vienkārša un intuitīva. 
Skaidri strukturētais vadības panelis ar diviem 
ērtiem regulatoriem nodrošina visas funkcijas, lai 
pielāgotu Therm 4300 atbilstoši savām 
vajadzībām jebkurā laikā.

Īsumā
▶ Automātiska aizdedze, izmantojot 

hidrodinamisko ģeneratoru – nav nepieciešams 
elektriskais pieslēgums.  

▶ Siltā ūdens sagatavošanas jauda: 14 litri minūtē
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Ar Therm 4000 sērijas gāzes caurplūdes ūdenssildītājiem karstā ūdens 
nodrošināšana jūsu mājai notiek ērti un energoefektīvi. Šīm ierīcēm nav pat 
nepieciešams elektriskais pieslēgums – viss, kas jums nepieciešams, ir jau esošais 
gāzes pievienojums.

Prasmīgi veidotais dizains ļauj tām labi izskatīties no jebkura skatpunkta. Bosch 
raksturīgā augstā kvalitāte. Intuitīvā, vienkāršā vadība nozīmē, ka jūs to viegli 
apgūsiet. Vienkārši atgrieziet ūdens krānu un izbaudiet silto ūdeni.

Šie ūdenssildītāji ir ideāli piemēroti modernizācijai; iekārtas ir īpaši kompaktas un
viegli pievienojamas dūmvadam. Bosch standarta pievienojumi ļaus vienkārši un ātri  
nomainīt iepriekšējās paaudzes Junkers iekārtu.

Augsta kvalitāte un
pārbaudītā Bosch
tehnoloģija

Sākotnējie tehniskie dati Mērvienība Therm 4100 Therm 4300

Energoefektivitātes klase A A

Energoefektivitātes klases profils M L

Produktivitāte Litri/min 10 14

Jauda kW 17,4 23,5

Izmērs (augstums x platums x dziļums) mm 655 x 310 x 225 655 x 350 x 225

Svars Kg 11 14

Lietderības koeficients % 88 88

Robert Bosch SIA
Mūkusalas iela 101

Rīga, LV-1004 
Tālrunis: +371 67802080

www.junkers.lv
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Tehniskā informācija


