
Condens 5000 WT ZWSB 30-4A
Væghængt kondenserende gaskedel
med indbygget varmtvandsbeholder  



Condens 5000 WT 
Stor varmtvandskomfort – også i små boliger

Væghængt gaskedel med Heatronic 4 styresystem
Der er plads til den kompakte kondenserende gaskedel 
Condens 5000 WT i selv det mindste hus. Den leverer på-
lidelig varme til opvarmning og varmt vand, der ikke ko-
ster mere end absolut nødvendigt. Derfor er Condens 
5000 WT en praktisk og altid rigtig løsning, når det gæl-
der kondenserende kedler til enfamilieshuse med et al-
mindeligt varmtvandsbehov.

Energi- og pladsbesparende gaskedel
Kedlen er en ny variant af EuroPur 14-3 E med integreret 
50 liters varmtvandsbeholder. Den pladsbesparende inte-
grering af beholderen i kabinettet gør det nemt at ind-
bygge den i boligen. Den meget effektive kondenserende 
gaskedel er derfor yderst velegnet til varme og varmt-
vandsforsyning til etageejendomme og enfamilieshuse 
med almindeligt varmtvandsbehov.

Condens 5000 WT har overbevisende løsninger 
Condens 5000 WT er enkel at montere og vedligeholde. 
Varmtvandsbeholderens robuste rørspiralkonstruktion 
gør kedlen velegnet til områder med hårdere drikkevand. 
De integrerede vandledninger i rustfrit stål gør at Con-
dens 5000 WT ikke kun er ideel til førstegangsmontering, 
men også til modernisering af tidligere installerede an-
læg. Condens 5000 WT med den gennemprøvede kon-
denserende teknik fra Bosch er således et godt eksempel 
på energieffektivitet, lang levetid og brugervenlig udførel-
se.

Ydelse, varme kw

Ydelse, varmt vand kw

Nyttevirkning

Mål HxBxD i mm

Vægt i kg

Til huse op til

Varmtvandsydelse

6,6 - 24 

6,6 - 30

109%

890/600/492

78

ca. 400 m2

690 l/h

Condens 5000 WT ZWSB

Gennemtænkt og økonomisk
Condens 5000 WT er en tidssvarende gaskedel som tager 
højde for stigende energipriser og højere miljøbeskyttel-
sesomkostninger. Der bruges således kun gas, hvis det vir-
kelig er nødvendig. Det sørger den modulerende brænder 
for, og varmeydelsen varierer fra 27 til 100 % og kan til en-
hver tid tilpasses efter det aktuelle behov. Derfor overbevi-
ser Condens 5000 WT med en høj normudnyttelsesgrad, et 
lavt gasforbrug og lave driftsomkostninger. Desuden bidra-
ger det lave strømforbrug til dette. Den meget effektive 
pumpe, er som standard omdrejningstalreguleret. Basis-
styringen og den digitale kedelregulering bruger eksempla-
risk lidt strøm. 



Gode grunde 
til Condens 5000 WT

Her kan du let danne dig et overblik over fordelene ved 
Bosch kondenserende gaskedel med indbygge varmt-
vandsbeholder, Condens 5000 WT.

 Tilpasningsvenlig
Kompakt trods indbygget 50 liters varmtvandsbeholder – 
ideel til installation, hvor der er lidt plads eller hvor man 
ikke ønsker det skal tage så meget plads.

 Intelligente regulering
Den intelligente regulering sørger for, at ydelsen i 
Condens 5000 WT hurtigt og individuelt kan tilpasses et-
hvert behov.

 Nøjsom
Den modulerende brænder tilpasser altid sin ydelse, så-
ledes at den kun bruger den mængde gas, der nu engang 
er nødvendig.

 Komfort
Trods det beskedne ydre er man altid sikker på at have 
masser af varmt vand (hele 690 l/h).

 Servicevenlig
Kedlen åbnes forfra. Der er således fuldt overblik og let 
adgang til vedligeholdelse.

 Strømbesparende
Den meget effektive pumpe, basisstyringen og den 
digitale kedelregulering bruger kun 2 watt i standbydrift.

 Komplet
Den integrerede klimaregulator og sikkerhedsgruppe, 
med sikkerhedsventil på 10 bar, medvirker til kedlens 
optimale drift, øger sikkerheden og gør kedlen kom-
plet.

 Driftsikkerhed
Condens 5000 WT er, som alle Bosch’ kedler, forbe-
redt til og fungerer optimalt ved svingende gaskvali-
tet.

 Lang levetid
Varmeveksleren er af trykstøbt aluminium som sikrer 
lang levetid og lav følsomhed overfor snavs. Varmt-
vandsbeholderens robuste rørspiralkonstruktion gør 
kedlen ideel til højere vandhårdhed.

8

Heatronic 4 betjeningspanel
eco-taste
Taste „reset“
Serviceknap
Fremløbstermostat
Piltast op
OK knap
Piltast ned
Lampe til brænderdrift/fejl 
Varmtvandstermostat
Tænd-/sluk-kontakt
Manometer
Her kan installeres klimastyring eller timer 
Display
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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 en 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 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 produktan-
svar 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 
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