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Certyfikat badania typu WE

obszar zastosowań

wŁściciel świadectwa

Dystrybutor

Kategoria wyrobu

Opis wyrobu

Model

Kąe przeznaczenia

Protokoły badań

Podstawa próby Ępu

Numel akt

07.09.2009 Rie A_,l/2

Data, Wydane pżez, arkusz, dyrektol jednostki ceMkuiącej
o /nieczytelny podpis/
DVGUV CERT GmbH - jednostka noMkowan a plzez żąd
Repub|iki Federalnej Niemiec i ofidalnie zarejeshąr,ana przez
Komisję Europeiską w zakregie oeny zgodności Użądzeń
spalania pdŃ gazowych

Dyrektywa 90/396/EWG W sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw
członkowskich odnoszących się do ulządzeń spalania paliw gazowych

BOSCH Thermotechnik GmbH
Junkersstral3e 20 l24, D-7 3249 wemau

BoscH Thermotechnik GmbH
JunkersstraBe 20 l24, D-7 3249 wernau

Kotły z układami spalinoyvymi: Kondensacyjny kocioł Wodny typu combi
(3204\

Kondensacyjny kocioł wodny typu combi, opcjonalnie ównież jako
kondensacyjny kocioł wodny

cerapur.., ZSB/ZWB/oSW...-3 A...s...

BG, cZ, EE, GR, HR, HU, LT, LV, PL, Ro, RS, RU, Sl, sK, TR, UA

próba uzupełniająca: o9l2o5l3204l951 z 25.08.2009 (EBl)

EU/90/396/EWG (29.06. 1 990)
DlN EN 483 (01.06.2000)
DlN EN 625 (01.10.1995)
DlN EN 677 (01,08.1998)

09_0583€ER

cE-0085BT0531
Numer idenMkacyjny produktu

łŁs DVGW CERT GmbH
Josef-Winner-strat3e 1 -3
53123 Bonn
Te|efon; +49 228 91
Telefaks: +49 228 91

zLs-zE-527lo7 e_mail:



2 cE-{l085BT0531

Dane elektryczne 230 V AC, 50 Hz, P = 125 VA

l12E LwLs3B/P
ll2H3B/P
l12H3P
ll2Hs3B/P

20,20, 13,37 mbar
20, 30 mbar
20,37 mbar

PL
EE, LT, LV, Ro, TR
cZ, GR, sl, sK
HU

/brak Wpi'u/

20. 37 mbar

Typ Danetechniczne Uwagi
ZSB14-3 A...;

s50l52l53l57l59l61lut7 3/87... (P); 5,2.,.14,7 (B) kW

ZBS14/100, 14/150 $3 A..,;
ZBS14/210 S-3 Solar A,..;
s50 l 5u 5u 57 l 59 l il l u n 3 l 87 ...

ZSB22-3 A.,,:
s50l 52! 53157 l 59 161 lut7 3187,..

ZW 828-3 A".. ; ZBS22I7 5,
2z100 93A...;
zBs2z150(S)-3 A;
350l52l53l57l59l lun387...

pobór ciepła - gaz ziemny (Hi): 3,0.,.,13,3 kW
pobór ciepła - LPG (Hi): 4,7...13,3 (P); 5,3,..15,1 (B) kW
znamionowa Wydajnośó cieplna: 2,9...13,0 Erdg.; 4,6...13,0
(P); 5,2,..14,7 (B) kW
pobór cień - gaz ziemny (Hi): 3,0_..13,3 kW
pobór ciepła - LPG (Hi): a,7..,13,3 (P); 5,3...15,1 (B) kW
znamionowa wydainość cieplna: 6,6...20,3 Erdg.; 7,3...20,3
(P); 8,3.,.23,0 (B) kW
pobór ciepła - gaz ziemny (Hi): 6,8...20,8 kW
pobór ciepła - LPG (Hi): 7,5,..20,8 (P); 8,5..,23,6 (B) kW
znamionowa Wydajnośó cieplna: 6,6..,20,3 Erdg.; 7,3..-20,3
(P); 8,3...23,0 (B) kW
pobór cieŃ - gaz ziemny (Hi): 6,8...20,8 kW
pobór ciepła - LPG (Hi): 7,5...20,8 (P); 8,5...23,6 (B) kW

pobór ciepła - gaz ziemny (Hi): 6,8...20,8 kW

pobór ciepła - gaz ziemny (Hi): 6,8...20,8 kW

(P); 8,3...23,0 (B) kW
pobór cieŃ - gaz ziemny (Hi): 6,8...20,8 kW

ZWB24-3 A.,,; znamionowa wydajność cieplna: 6,6...20,3 Erdg,; 7,3...20,3 pobor ciepla (Hi)woda
s50l5afil57l59l61l64l73/87.., (P); 8,3...23,0 (B) kW pitna: 6,8.,.23,9 (gaz

pobór ciepła (Hi) Woda
pitna| 3,0..,15,0 (gaz
żemny), 4,7...15,0 (P);

5,3...17,0 (B)

pobór depła (Hi) Woda
piha: 6,8...28,0 (gaz
ziemny), 7,5...28,0 (P);

8,5.,.31,8 (B)

ziemny), 7,5,.,23,9 (P);

ziemny), 7,5...28,0 (P);

pitna: 6,8...30,0 (gaz
ziemny), 7,5..,30,0 (P);

pobór ciepła - LPG (Hi): 7,5...20,8 (P); 8,5...23,6 (B) kW 8,5...27,2 (B)
zBs2z210 s3 solar A...; znamionowa Wydajność cieplna: 6,6...20,3 Erdg.; 7,3...20,3 pobór ciepła (Hi) Woda
s50l5z53l57l59lffiMn3/87... (P); 8,3...23,0 (B) kW pitna: 6,8...28,0 (gaz

pobór ciepła - LPG (Hi): 7,5...20,8 (P); 8,5...23,6 (B) kW 8,5,..31,8(B)
CSW 30-3 A.,., 350/52.,. znamionowa wydajnośó cieplna: 6,6.,.20,3 Erdg.; 7,3,,.20,3 pobór ciepła (Hi) Woda

pobór cieŃ - LPG (Hi): 7,5...20,8 (P); 8,5.,,23,6 (B) kW 8,5,..3ń,1 (B)

Odmiana typu Objaśnienia
cerapur zsB...
cerapur ZWB.,.
cerapur zBs...
Cerapur Solar CSW...

kondensacyjny kocioł Wodny z podłączeniem do zbiomika ciepłej Wody pitnej
kondensacyjny kocioł Wodny typu combi
stojący na podłodze kondensacyjny kocioł wodny z podĘczeniem do zbiomika ciepłej Wody pitnej

kondensacy|ny kocioł wodny Ępu combi z podłączeniem do ńiornika buforoweqo

Wskazówki dotyczące użytkowania / uwagi
Dodatkowo testowane kategorie użądzeń, Wańości ciśnienia zasilania i kąe pżeznaczenia:
HR: l12H3P (20, 37 mbar)
BG, Rs, RU, UA: ll2H3B/P (20, 30 mbar)
W choMacji, Seńii, Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie oznakowanie cE zostanie przyjęte jako
potwierdzenie zgodności po Wdrożeniu pżez chorwację, serbię, Federację Rosyjską i Ukrainę dyrektywy W
sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw członkowskich odnoszących się do urządzeń spalania paliw
gazowych (90i396/EWG) jako prawa kąowego.
Układy spalinowe: B23P, B33, c13, cl3R, c33, c33s, c43, c53, c63, c83, c93: zgodnie z dokumentem
CERAPUR BEW-sk 3,18_2
Użądzenia z pruewodami spalinowymi typu C... nadają §ię do montażu w garażach.
Uźądzenia są spżedawane pod następującymi znakami firmowymi: Junkers, Bosch, Worcester, Vu!ęńq,
P..{c^h a:Ańiń^v 6 l m lA}il-ń^ ltiłio}r l}ac D,,,|óń,ó LlAi-aA^l,,^il, l\lAfił EĄół^ śi^^^i i n-L^^ !'a' -,-

mgr ANNA 1,4. L |.r'd|łDA-KOWAL
32_,l04 (0NlU! , łiEl aj[|t 33

le|.38ó 947? Pt]i 'i l]i:i, §tl/9ł

Buderus


