Væghængt
kondenserende
gaskedel
Condens 5000 WT

med indbygget
varmtvandsbeholder

Condens 5000 WT

Stor varmtvandskomfort – også i små boliger
VÆGHÆNGT GASKEDEL MED HEATRONIC 4 STYRESYSTEM
Der er plads til den kompakte kondenserende gaskedel Condens 5000 WT i selv det mindste hus. Den leverer pålidelig
varme til opvarmning og varmt vand, der ikke koster mere end
absolut nødvendigt. Derfor er Condens 5000 WT en praktisk
og altid rigtig løsning, når det gælder kondenserende kedler til
enfamilieshuse med et almindeligt varmtvandsbehov.
ENERGI- OG PLADSBESPARENDE GASKEDEL
Kedlen er en ny variant af EuroPur 14-3 E med integreret 50
liters varmtvandsbeholder. Den pladsbesparende integrering
af beholderen i kabinettet gør det nemt at indbygge den i
boligen. Den meget effektive kondenserende gaskedel er
derfor yderst velegnet til varme og varmtvandsforsyning til
etageejendomme og enfamilieshuse med almindeligt varmtvandsbehov.
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CONDENS 5000 WT HAR OVERBEVISENDE LØSNINGER
Condens 5000 WT er enkel at montere og vedligeholde. Varmtvandsbeholderens robuste rørspiralkonstruktion gør kedlen
velegnet til områder med hårdere drikkevand. De integrerede
vandledninger i rustfrit stål gør at Condens 5000 WT ikke kun
er ideel til førstegangsmontering, men også til modernisering
af tidligere installerede anlæg. Condens 5000 WT med den
gennemprøvede kondenserende teknik fra Bosch er således et
godt eksempel på energieffektivitet, lang levetid og brugervenlig udførelse.Her kan du let danne dig et overblik over fordelene ved Bosch kondenserende gaskedel med indbygget
varmtvandsbeholder, Condens 5000 WT.
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GENNEMTÆNKT OG ØKONOMISK
Condens 5000 WT er en tidssvarende gaskedel som tager
højde for stigende energipriser og højere miljøbeskyttelsesomkostninger. Der bruges således kun gas, hvis det virkelig er
nødvendig. Det sørger den modulerende brænder for, og
varmeydelsen varierer fra 27 til 93 % og kan til enhver tid
tilpasses efter det aktuelle behov. Derfor overbeviser Condens
5000 WT med en høj normudnyttelsesgrad, et lavt gasforbrug
og lave driftsomkostninger. Desuden bidrager det lave strømforbrug til dette. Den meget effektive pumpe, er som standard
omdrejningstalreguleret. Basisstyringen og den digitale kedelregulering bruger eksemplarisk lidt strøm.

Ydelse, varme kw

6,6 - 24

Ydelse, varmt vand kw

2-14

Nyttevirkning

93%

Mål HxBxD i mm

890/600/492

Vægt i kg

78

Til huse op til

400

Varmtvandsydelse

690 l/h
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Derfor skal du vælge Bosch gaskedel

Condens 5000 WT
T
 ilpasningsvenlig
Kompakt trods indbygget 50 liters varmtvandsbeholder
– ideel til installation, hvor der er lidt plads eller hvor
man ikke ønsker det skal tage så meget plads.
I ntelligente regulering
Den intelligente regulering sørger for, at ydelsen i
Condens 5000 WT hurtigt og individuelt kan tilpasses
ethvert behov.
N
 øjsom
Den modulerende brænder tilpasser altid sin ydelse,
således at den kun bruger den mængde gas, der nu
engang er nødvendig.
K
 omfort
Trods det beskedne ydre er man altid sikker på at have
masser af varmt vand (hele 690 l/h).
S
 ervicevenlig
Kedlen åbnes forfra. Der er således fuldt overblik og let
adgang til vedligeholdelse.

S
 trømbesparende
Den meget effektive pumpe, basisstyringen og den
digitale kedelregulering bruger kun 2 watt i standbydrift.
K
 omplet
Den integrerede klimaregulator og sikkerhedsgruppe, med
sikkerhedsventil på 10 bar, medvirker til kedlens optimale
drift, øger sikkerheden og gør kedlen komplet.
D
 riftsikkerhed
Condens 5000 WT er, som alle Bosch’ kedler, forberedt
til og fungerer optimalt ved svingende gaskvalitet.
L
 ang levetid
Varmeveksleren er af trykstøbt aluminium som sikrer lang
levetid og lav følsomhed overfor snavs. Varmtvandsbeholderens robuste rørspiralkonstruktion gør kedlen ideel til
højere vandhårdhed.
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