
Easy solutions

Condensatieketels



Ben je op zoek naar een budgetvriendelijk basismodel? 
Dan is de Condens 3000 W de ideale gascondensatieketel. 
Het toestel is beschikbaar in verschillende vermogens en 
met of zonder geïntegreerde warmwaterbereiding.

Bewezen kwaliteit
De Condens 3000 W is een compact basismodel dat net zo 
betrouwbaar is als alle andere toestellen uit het Bosch-gamma. Het 
toestel is beschikbaar met een vermogen van 22 kW (waarvan 1 type 
met 28 kW warmwatervermogen). Dankzij de kwaliteitsvolle materialen 
is een optimale werking gegarandeerd. Het modulatiebereik van 1 op 4 
zorgt bovendien voor een energiezuinige werking.

Eenvoudige keuze voor warm water
De Condens 3000 W is verkrijgbaar als combitoestel met geïntegreerde 
warmwaterbereiding. Heb je een groter gezin en dus meer warm water 
nodig? Dan kies je best voor de systeemketel die je combineert met 
een Stora boiler van 120 tot 500 liter.

Technische gegevens (berekend op aardgas G20):

Type: 
Condens 3000 W

ZSB 22-3 CE ZWB 28-3 CE

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 80/60°C 7,3/20,3 7,3/20,3

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 50/30°C 8/21,6 8/21,6

Max. vermogen warmwaterbereiding in kW (Pn) 20,4 27,4

Afmetingen (h x b x d) in mm 850 x 400 x 370 850 x 400 x 370

Gewicht in kg 44 44

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A+++ → D A+++ → D

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming n.v.t. A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming n.v.t. A+ → F

Capaciteitsprofiel n.v.t. XL

Nominale warmteafgifte in kW (Prated) 20 20

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimte verwarming in % (ŋS) 92 92

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor waterverwarming in % (ŋwh) n.v.t. 81

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA) 46 46

Condens 3000 W
Bewezen kwaliteit tegen 
een basisprijs.

A+ → F

A+++ → D
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