
EuroPur-Unit  
Ideel til familier med et stort varmtvandsbehov



Driftsikkerhed og lave serviceomkostninger, 
det er Bosch EuroPur-Unit
Den kondenserende kedelserie, EuroPur, fra Bosch, er alle-
rede blevet en stor succes hos VVS-installatørene og forbru-
gere, der har fået kedeltypen installeret. Kedlen er naturlig-
vis kondenserende og bygget efter den nyeste teknologi og 
varmefilosofi. Den udmærker sig på mange forskellige punk-
ter, hvor de vigtigste er: høj nyttevirkning 92% (mere varme 
for færre penge), driftsikkerhed (altid varme og varmt 
vand), lave serviceomkostninger (altså billig i drift). Samti-
dig har kedlen den velkendte varmestyring, Heatronic III, 
der er kendt for at være et nemt, stabilt og overskueligt sty-
ringssystem. Kedlen er således fremtidssikret, både hvad 
angår styring, økonomi og miljø. 

Energibesparende gaskedel
EuroPur-Unit ZBS 14/150 S-3 MA og ZBS 22/150 S-3 MA har 
en høj årsnyttevirkning og ekstremt lavt elforbrug.

Varmtvandsproduktion
EuroPur-Unit har en indbygget varmtvandsbeholder på hele 
150 l. Beholderen er opbygget helt traditionelt med en spi-
ral i bunden. Beholderen er topisoleret så varmetabet er mi-
nimalt. Med en beholder på hele 150 l er komforten helt i 
top og man kan klare selv de største varmtvandskrav.

EuroPur-Unit 
Unit med kondenserende gaskedel, type EuroPur, 
samt 150 liters indbygget varmtvandsbeholder

EuroPur-Unit fås i 2 størrelser:

Heatronic betjeningspanel
Tænd-/slukknap

Flammesignal

Serviceknap (1)

Serviceknap (2)

Termostat for varme

Termostat for varmt vand

Tastatur-lås

Komfortknap 

Reset knap

Manometer

Display

Indbygget klimastyring (tilbehør)
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 ZBS 14/150 S-3 MA ZBS 22/150 S-3 MA

Ydelse, kW 3,2-14,0 7,3-26,3

Nyttevirkning 92% 92 %

Mål H x B x D 1770 x 600 x 600 1770 x 600 x 600

Til huse op til ca. 250 m2 ca. 400 m2



Teknologien med de lave serviceomkostninger
Bosch gaskedler anvender altid den nyeste teknologi og var-
mefilosofi og dette gælder naturligvis også for Euro-Pur-Unit. 
Med en nyttevirkning på 92 %, ydelser der langt overstiger 
dyrere kedler samt lave serviceomkostninger, er denne kedel 
et typisk kvalitetsprodukt fra Bosch. Dertil kommer det lave 
støjniveau – man fristes næsten til at sige, at den er lydløs.

Servicevenlig
Unit’en er opbygget således, at al service kan foregå fra fron-
ten, der sammen med den gennemtænkte konstruktion giver 
rigtig god mulighed for både service og drift.

Monteringsvenlig
EuroPur-Unit er særdeles monteringsvenlig, da den kommer 
delt, så man f.eks. nemmere kan få den ned i en kælder. Ved 
montering placerer man beholderdelen, hvor man ønsker at 
montere den og på denne monterer man alle rørforbindelser. 
Når dette er gjort, løfter man kedeldelen op på beholderen og 
monterer den derpå. Til sidst laves aftrækket færdigt.

De sædvanlige EuroPur fordele følger med
De fordele, som gælder for vores væghængte 
EuroPur-kedler, gælder naturligvis også for EuroPur-Unit:
• Op til 24 meter aftræk
• Motorstyret 3-vejsventil
• Støjsvag drift, kun 35 dB
• Energisparende pumpe

Samt ikke mindst det velkendte og unikke Heatronic III
styresystem der bl.a. giver mulighed for styring af:
• Maks. fremløbstemperatur
• Maks. varmeydelse
• Taktspærring ved stop/start
• Skiftedifferens
• Intelligent pumpedrift

Kedlen kan naturligvis også monteres med klimastyring 
eller rumtermostat i form af: 
• FW 120 / 200, klimastyringer
• FR 100, rumtermostater

Heatronic betjeningspanel

Vandret balanceret: Op til 10 meter

Lodret balanceret:  Op til 10 meter

Split: op til 24 meter  

Aftrækslængder: ZBS 14/150 S-3 MA ZBS 22/150 S-3 MA

Ydelse, kW 3,2-14,0 7,3-26,3

Nyttevirkning 92% 92 %

Mål H x B x D 1770 x 600 x 600 1770 x 600 x 600

Til huse op til ca. 250 m2 ca. 400 m2



Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
DK-2750 Ballerup
Tlf: 44 89 84 70 
Fax: 44 89 87 88
www.bosch-climate.dk

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 en kvalificeret tekniker med A-certifikat.

    Gaskedlen skal efterses for hver 3.000m3 gas eller mindst én gang hvert andet år. Eftersyn skal udføres  
af en kvalificeret tekniker med A-certifikat.

   De gældende bestemmelser i Gasreglementet og øvrige aktuelle myndighedsforskrifter skal overholdes.

    Gaskedlen 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.

For Deres sikkerheds skyld
Garantiregler 

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 tids punkt, at ændre specifikationer og farver, som er beskrevet i denne tryksag . September 2015.


