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Warm water



Technische gegevens (berekend met aardgas G20):

Type:
Therm 4200
T4204 9 D23

Therm 4300
T4304 9 D23 

Nominaal nuttig vermogen in kW 14 14

Minimaal nuttig vermogen in kW 8,1 8,1

Maximaal warmwaterdebiet bij ΔT = 25K in l/min 9 9

Afmetingen (h x b x d) in mm 580 x 310 x 225 580 x 310 x 225

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklasse A A

Spectrum energie-efficiëntieklasse A+ → F A+ → F

Capaciteitsprofiel M M

Energie-efficiëntie voor waterverwarming in % 
(ŋwh)

71 71

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA) 69 69
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Eenvoudig oud door nieuw vervangen
Wanneer je huidige badverwarmer aan vervanging 
toe is, of niet conform is, dan is de Therm 4200 een 
ideale oplossing. Het toestel beschikt over standaard 
aansluitingen en is compact, zodat het eenvoudig en 
snel in de plaats van het oude toestel geïnstalleerd 
kan worden.

Eenvoudig energie besparen
De Therm 4200 voorziet je huishouden efficiënt van 
warm water volgens het doorstroomprincipe. De
ontsteking vindt plaats via een batterij. Er is geen 
waakvlam, wat extra gas bespaart.

Eenvoudig instelbaar
De Therm 4200 is uitgerust met een overzichtelijk 
bedieningspaneel. Door de intuïtieve bediening met 
twee ergonomische draaiknoppen kun je het toestel 
comfortabel volgens je wensen regelen.

Conform Europese Ecodesign-eisen
Deze badverwarmer met zeer lage NOx-uitstoot 
voldoet aan de laatste nieuwe Europese Ecodesign-
eisen.

Zoek je een eenvoudige, betrouwbare en efficiënte oplossing voor warm water? Hier is ze!

Therm 4200

Comfortable solutions
 Badverwarmer op gas
  Batterijontsteking 
 Hoogwaardige kwaliteit van Bosch
  Energielabel voor sanitair warmwaterbereiding: A

Je wil consequent energie sparen zonder aan comfort te verliezen? Dan is de Therm 4300 ideaal 
voor jou!

Milieuvriendelijk en efficiënt
Met de Therm 4300 is energie sparen heel eenvoudig. 
Het toestel voorziet je huishouden efficiënt van warm 
water volgens het doorstroomprincipe. De brander 
werkt dus alleen wanneer je de waterkraan opent. 
De vlam wordt ontstoken via een hydro-generator. 
Batterijen zijn daarvoor niet nodig, wat voor extra 
kostenbesparing zorgt en het milieu niet belast. 

Vervangen van toestellen wordt eenvoudig
De Therm 4300 is een ideale oplossing voor het 
vervangen van een oud toestel. Want dankzij zijn 
compacte afmetingen en standaard aansluitingen 
kan de installateur toestellen eenvoudig en snel 
vervangen zonder extra verbouwingswerken. 

Eenvoudige bediening
De bediening van het toestel is intuïtief en zodoende 
heel eenvoudig. Het bedieningspaneel met een
duidelijke structuur en twee praktische draaiknoppen 
biedt je alle functies die je nodig hebt om de
Therm 4300 op elk moment volgens jouw behoeften 
in te stellen.

Conform Europese Ecodesign-eisen
Deze badverwarmer met zeer lage NOx-uitstoot 
voldoet aan de laatste nieuwe Europese Ecodesign-
eisen.

Therm 4300
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Comfortable solutions
 Badverwarmer op gas
  Automatische ontsteking door hydrody-

namische generator - er hoeven geen 
batterijen te worden gewisseld

 Onmiddellijke warmwaterbereiding
  Energielabel voor sanitair  

warmwaterbereiding: A

A+ → F

A+ → F
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