Energimærke:

Elforbrug:

Miljøbelastning:

EuroPur ZSB 14-3 E og 22-3 E
Danmarks mest energieffektive naturgaskedel

EuroPur
Støjsvag kondenserende gaskedel,
med Danmarks laveste energiforbrug
Væghængt gaskedel med Heatronic III styresystem
Denne væghængte kondenserende gaskedel kan kobles
sammen med varmtvandsbeholder, evt. i samme design
og størrelse. Den indbyggede 3-vejsventil sørger, sammen med kedlens styring, for en optimal styring af energien enten til varmeanlægget eller varmtvandsbeholde-

Energimærke:

ren. Samtidig arbejder kedlen ekstremt støjsvagt og giver
maksimal komfort på basis af topmoderne kondenserenElforbrug:

de teknologi.
Tysk kvalitet sikrer en gaskedel med lang levetid og stor

Miljøbelastning:

sikkerhed for både varme, varmt vand, komfort og høj
effektivitet, år efter år.
Energibesparende gaskedel
EuroPur ZSB 14-3 E og ZSB 22-3 E har A/A/A mærke
(Forbrug, El og Miljøbelastning). Med den højeste årsnyttevirkning og ekstremt lave elforbrug, er EuroPur serien
fra Bosch, Danmarks mest energieffektive og sætter nye
standarder for naturgaskedler.

EuroPur fås i nedenstående 2 størrelser:
Vises her med en ST65 varmtvandsbeholder

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 allerede
er en stor succes hos VVS-installatører og forbrugere.
Samtidig har EuroPur et af de laveste støj-niveauer på

ZSB 14-3 E

ZSB 22-3 E

Ydelse, kw

3,2-14,0

7,3-23,6

Nyttevirkning

109%

109%

Mål HxBxD

850/440/355

850/440/355

markedet. Et afgørende plus for livs- og boligkvaliteten!
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Mulighedernes gaskedel

Kedlens størrelse på kun H850xB440xD355 gør at den er

De kan til enhver tid nyde opvarmningen fra Deres Euro-

særdeles placeringsvenlig.

Pur. Kedlen tilpasser sig automatisk efter familiens kom-

Med denne gaskedel får De en kedel der kan placeres

fortniveau. Bliver det koldt udenfor, yder kedlen automa-

næsten overalt uden gene for sine omgivelser. Men tag

tisk lidt ekstra energi til boligen og når det igen bliver

ikke fejl, bag kappen findes der en høj effektiv, supermo-

varmere udenfor, skruer kedlen igen ned for energitilførs-

derne, teknologisk stabil, energiproducent.

len. Denne automatiske tilpasning, med modulerende
brænder, bliver optimal med vores klimastyring. Vælg frit

Ingen kedler kan fungere uden aftræk, men også her er

mellem vores forskellige styringer, alle kan indbygges i

tingene gennemtænkt. Der er mulighed for forskellige

selve kedlen.

typer aftræk, og aftrækket er i samme hvide farve som
kedlen.
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Aftrækslængder:
Vandret balanceret: Op til 10 meter
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Lodret balanceret: Op til 10 meter
Split: op til 24 meter
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Europur - åben
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Skueglas

For Deres sikkerheds skyld
Garantiregler
Bosch tilbyder 4 års garanti på gaskedler. Dette forudsætter at garantikort indsendes efter installation af naturgaskedlen. Garantikortet udfyldes i samarbejde med din installatør.
For opnåelse af fuld garanti og for at få optimal gavn af Deres nye Bosch gaskedel gælder følgende:
Gaskedlen skal monteres af en aut. VVS-installatør og opstartes af en 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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