Kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsproduktion,
uden anvendelse af varmtvandsbeholder

EuroPur-Kombi ZWBE 35-3 A

EuroPur-Kombi

Kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsproduktion, uden anvendelse af varmtvandsbeholder
Varmt brugsvand uden beholder
Denne specielle kedeltype udmærker sig ved at kunne levere
varmt brugsvand uden den pladskrævende varmtvandsbeholder. Det kolde vand bliver først opvarmet under aftapning igennem en rustfri veksler, som er indbygget i selve
kedlen. Ved dette princip halveres pladskravet til installationen, idet den normalt anvendte varmtvandsbeholder har
samme størrelse som kedlen. EuroPur ZWBE 35-3 A producerer over 1000 liter badevand pr. time ved 40º C, dette
grundet den højere ydelse.
EuroPur-serien er kendt for ekstremt lave service- og vedligeholdelsesomkostninger og udover det lave energiforbrug
har kedlerne varmestyringen Heatronic lll, som er et nemt,
stabilt og overskueligt styresystem, som er en stor succes
hos VVS-installatører og forbrugere.
Ny teknologi med lave serviceomkostninger
Bosch gaskedler anvender altid den nyeste teknologi og varmefilosofi. Dette gælder naturligvis også for EuroPur-Kombi.

ZWBE 35-3 A
Ydelse, kW

8-35

Nyttevirkning

92%

Mål H x B x D

850 x 440 x 350 mm

Brugervenligt betjeningspanel
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Fremløbstermostat
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Varmtvandstermostat
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Manometer
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Klimastyring (tilbehør)
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Justeringslås (børnesikring)

Med en nyttevirkning på 92 % og yderst lave serviceomkost-

Forprogrammeret varme

ninger, er denne kedel et typisk kvalitetsprodukt fra Bosch.

Hvordan Deres dag end ser ud, så kan vores styringer indstil-

Dertil kommer at den fylder, vejer og støjer mindre end de

le kedlen til alle individuelle behov. De kan programmere nøj-

fleste naturgaskedler (maksimum 35 dB).

agtigt på hvilken tid af dagen De ønsker varme, og præcist
hvor varmt det skal være. Der er seks tænd/sluk tider at væl-

Monteringsvenlig

ge imellem, pr. dag, og for at give lidt mere komfort, har vi al-

Udadtil skal en naturgaskedel være diskret og fylde så lidt

lerede forindstillet forskellige standardtider for Dem, pro-

som muligt. Med EuroPur-Kombi får De en naturgaskedel der

grammet skal bare aktiveres.

er yderst placeringsvenlig og har et aftrækssystem, der er så
fleksibelt (op til 25 meter), at anlægget kan tilfredsstille

Fordelene

næsten alle monteringskrav. Designet er flot og enkelt og

EuroPur-Kombi er i stand til at opfylde alle krav der stilles til

passer let ind i et bryggers, men kan også gemmes væk i et

en moderne gaskedel uden varmtvandsbeholder. Høj kvalitet,

skab. Tag dog ikke fejl af det ydre. Bag den elegante indpak-

flot og enkelt design, fylder ikke meget, er kondenserende

ning gemmer sig et mindre kraftværk, der vil fungere år efter

med ekstrem høj nyttevirkning, let at montere, let at servicere,

år. Kedlen er opbygget således at alt service kan foregå fra

mange let forståelige tekniske detaljer, mulighed for let og

fronten af kedlen. Dette, sammen med en let tilgængelig ser-

enkel indbygget klimastyring og ur funktion samt formidabelt

viceåbning til kedelblokken, gør EuroPur-Kombi hurtig og

præ-mix brændersystem, der gør denne Low-Nox kedel til en

nem at servicere.

af de mest miljøvenlige i Europa.

Klimastyring
Klimastyringen FW100 kan indbygges i kedlen eller anbringes
direkte på væggen. En klimastyring regulerer kedlens tempe-

Aftrækslængder:

ratur efter udendørstemperaturen. For at øge reguleringsnøj-

Vandret: 15 meter

agtigheden kan man tilkoble en rumtemperaturstyring.

Lodret: 17 meter

På denne måde registreres indendørstemperaturen også i
kedlen, og kedeltemperaturen bliver mere nøjagtig.

Split: op til 25 meter

Kedelopbygning ved gennemstrømningsprincippet:
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Modulerende pumpe
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Gasarmatur

For Deres sikkerheds skyld
Garantiregler
Bosch tilbyder 4 års garanti på gaskedler. For opnåelse af fuld garanti og for at få optimal gavn af Deres
nye Bosch gaskedel gælder følgende:
Gaskedlen skal monteres af aut. VVS-installatør og opstartes af kvalificeret tekniker med A-certifikat.
G
 askedlen skal efterses for hver 3.000m3 gas eller mindst én gang hvert andet år. Eftersyn skal udføres
af kvalificeret tekniker med A-certifikat.
De gældende bestemmelser i Gasreglementet og øvrige aktuelle myndighedsforskrifter skal overholdes.
G
 askedlen skal, ved eftersyn, serviceres i henhold til nærværende drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
Opstår der skade på grund af forkert eller mangelfuld vedligeholdelse, vil Bosch ikke være forpligtet til,
at opfylde sit produktansvar i forbindelse med skaden eller evt. følgeskader.
Ved anvendelse af reservedele skal der altid anvendes originale Bosch dele.
Bosch er naturligvis i øvrigt produktansvarlig for gaskedlen i henhold til gældende lov om produktansvar.
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Beskrivelser, illustrationer og specifikationer i denne tryksag var korrekte, da den blev trykt. Robert Bosch foretager løbende produktudvikling.
Vi forholder os derfor ret til, på ethvert tidspunkt, at ændre specifikationer og farver, som er beskrevet i denne tryksag . September 2015.

