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Inhoud
Invented for life.
Bosch staat voor topkwaliteit en betrouwbaarheid.
Invented for life is de leidraad voor alles wat we doen. We investeren
continu in onderzoek en ontwikkeling om producten te creëren die de
levenskwaliteit verbeteren, die inspireren en tot de verbeelding spreken.
Bosch Climate streeft naar perfecte verwarmingsoplossingen met
respect voor de natuur. Dit resulteert in vernieuwende, kwalitatieve
en eenvoudig te bedienen toestellen die gekenmerkt worden door een
uitgesproken design. Kortom, Bosch creëert technologie voor het leven.

Overzicht condensatieketels

4

Overzicht regelaars

6

Overzicht boilers

7

Hoe kies je een condensatieketel?

9

Condens 7000iW

10

Condens 8700iW

12

Condens 9000iWM

14

Condens 2300iW

16

Condens 3000 W

18

CerapurModul

19

CerapurAcu

20

CerapurAcu-Smart

20

Suprapur K(S)BR

22

Olio Condens 2500FT

24

Olio Condens 7000F

26

Olio Condens 8000F

26

Wat nu?

30

Overzicht condensatieketels

4

Overzicht condensatieketels

5

Condensatieketels
Ben je op zoek je naar een milieuvriendelijke en energiebesparende manier om je woning te
verwarmen? Bosch biedt je een uitgebreid aanbod aan condensatieketels. De meeste van onze ketels
zijn compatibel met Solar en warmtepompen, dit zorgt bovendien voor een beter ErP-label.
Al onze condensatieketels hebben een maximaal rendement en zijn dus de ideale oplossing voor een
hoog verwarmings- en warmwatercomfort.
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Systeemketel of combiketel
Condens 7000iW - pagina 10
Wandketel met revolutionair design
 itstekende prijs-kwaliteitverhouding
U
Energielabel voor ruimte- en
waterverwarming: A
Optionele internetmodule

Combiketel met geïntegreerde
warmwaterbereiding
Condens 8700iW - pagina 12

Systeemketel met ingebouwde boiler
Condens 9000iWM - pagina 14
Vloerketel met revolutionair design
 ompacte totaaloplossing voor
C
een hoog verwarmings- en
warmwatercomfort
Energielabel voor ruimte- en 		
waterverwarming: A (met CW400: A+)
Gratis internetmodule op aanvraag

Wandketel met aantrekkelijk design
Zeer hoog verwarmings- en
warmwatercomfort
Energielabel voor ruimte- en
waterverwarming: A
Optionele internetconnectie

A+++ → D

A
A →F

A+ → F

Combiketel met geïntegreerde
warmwaterbereiding
Condens 2300iW - pagina 16

Systeemketel of combiketel
Condens 3000 W - pagina 18

Budgetvriendelijke
condensatiegaswandketel
Hoog rendement en stille werking
Energielabel voor ruimte- en
waterverwarming: A

Wandketel
 udgetvriendelijke ketel met
B
bewezen kwaliteit
Energielabel voor ruimte- en
waterverwarming: A

Combiketel met ingebouwde boiler
CerapurAcu-Smart - pagina 20

Systeemketel (KSBR) of cv-ketel (KBR)
Suprapur K(S)BR - pagina 22

Wandketel met ingebouwde boiler
Maximaal warmwatercomfort
Energielabel voor ruimte- en 		
waterverwarming: A

 andketel met ingebouwde boiler
W
Budgetvriendelijke oplossing met
hoog warmwatercomfort
Energielabel voor ruimte- en 		
waterverwarming: A

Vloerketel
Ideaal voor vervanging van bestaande
vloerketels
Energielabel voor ruimteverwarming: A

A+++ → D

A+++ → D
+++

+

Combiketel met ingebouwde boiler
CerapurAcu - pagina 20

A+++ → G

A+++ → G

Condensatie stookolieketel
Olio Condens 7000F - pagina 26

Condensatie stookolieketel
Olio Condens 8000F - pagina 26

→G

A+ → F

Combinatie ketel en boiler
CerapurModul - pagina 19
 loerketel met ingebouwde boiler
V
Keuze uit verschillende soorten 		
ingebouwde boilers
Energielabel voor ruimte- en
waterverwarming: A

Condensatie stookolieketel
Olio Condens 2500FT - pagina 24
Vloerketel op stookolie met
geïntegreerde warmwaterbereiding
Compact toestel met enorm hoog
warmwatercomfort
Energielabel voor ruimteverwarming:
A en waterverwarming: B

Vloerketel op stookolie
 eschikbaar met verschillende 		
B
vermogens
Energielabel voor ruimteverwarming: A

 loerketel op stookolie
V
2-traps “blauwe-vlam” brander
Energielabel voor ruimteverwarming: A
Standaard internetmodule

Optionele internetconnectie
Het getoonde energielabel behoort tot het getoonde toestel en is mogelijk niet representatief voor andere toestellen uit dezelfde productlijn.

Het getoonde energielabel behoort tot het getoonde toestel en is mogelijk niet representatief voor andere toestellen uit dezelfde productlijn.
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Regelaars

Boilers

Het ruime gamma Bosch regelaars biedt een groot aantal praktische functies waardoor je jouw
verwarming en warmwaterbereiding eenvoudig kunt afstemmen op je behoeften. Zo kun je de ketel
zo efficiënt en zuinig mogelijk laten werken. Deze Bosch regelaars behalen een hoge ErP-score
(tot +5 %) dankzij hun bijzonder efficiënte werking.

Besluit je om te verwarmen op gas of stookolie? Dan kun je ervoor kiezen om warm water op te slaan
in een boiler. Een boiler bewaart een voorraad warm water en levert dit onmiddellijk, overal in huis
en op de juiste temperatuur. Dit is de meest comfortabele oplossing voor je sanitair warm water,
op voorwaarde dat de capaciteit van de boiler correct afgestemd is op je behoeften. Je installateur
helpt je graag bij het maken van de juiste keuze.

CR10
 amerthermostaat
K
Regeling cv-circuit
ErP-score: +3%

CR100
Kamerthermostaat
Regeling cv-circuit
Regeling warmwatercircuit
Weekprogramma met 6
schakelpunten per dag
Regeling warm water op Solar
ErP-score: +3%

CW100
 eersafhankelijke thermostaat
W
Regeling cv-circuit
Regeling warmwatercircuit
Weekprogramma met 6
schakelpunten per dag
Regeling warm water op Solar
ErP-score: +4%

Stora W 120-5 01 A
Warmhoudverlies: 35,2 W
Inhoud boiler: 120 l

A+→ F

CW400
Weersafhankelijke thermostaat
Regeling cv-circuit
Regeling voor 2 warmwatercircuits
2 weekprogramma’s met 6
schakelpunten per dag
Regeling cv op Solar
Regeling warm water op Solar
Regeling meerdere cv-kringen (max. 4)
ErP-score: +4%

CW400 + MB-LAN2
Weersafhankelijke thermostaat
Regeling cv-circuit
Regeling voor 2 warmwatercircuits
2 weekprogramma’s met 6
schakelpunten per dag
Besturing via app op smartphone of
tablet
Regeling cv op Solar
Regeling warm water op Solar
Regeling meerdere cv-kringen (max. 4)
ErP-score: +4%

CR100 RF SET
Draadloze thermostaat
Regeling cv-circuit
Regeling warmwatercircuit
Weekprogramma met 6
schakelpunten per dag
Regeling warm water op Solar
ErP-score: +3%

Stora W 120-5 P1 A

Intelligente thermostaat
Regeling cv-circuit
Regeling warmwatercircuit
Weekprogramma met 6
schakelpunten per dag
Besturing via app op smartphone
of tablet
ErP-score: +4%

EasyControl Set CT 200
Intelligente thermostaat
Besturing van aparte ruimtes met Bosch
radiatorthermostaten (3 stuks)
Regeling cv-circuit
Regeling warmwatercircuit
Weekprogramma met 6 schakelpunten
per dag
Besturing via app op smartphone of tablet
ErP-score: +5%

Warmhoudverlies: 38,2 W
Inhoud boiler: 155,5 l
Inspectieluik voor onderhoud en
reiniging

A+→ F

A+→ F

A+→ F

Stora W 200-5 P1 A

Hydraulische module MCM
 oor 1 kring radiatoren en 1 kring
V
vloerverwarming of voor
2 kringen vloerverwarming
Besturingsmodule MM 200
Evenwichtsfles
2 modulerende hoogrendement 		
circulatiepompen
1 of 2 driewegmengkranen inbegrepen

Stora W 160-5 P1 A

Warmhoudverlies: 42 W
Inhoud boiler: 114 l
Ingebouwde thermometer

Stora W 200-5 P1 B

Stora W 300-5 P1 B

Warmhoudverlies: 41,4 W
Inhoud boiler: 196 l
Inspectieluik voor onderhoud en
reiniging

Warmhoudverlies: 59,2 W
Inhoud boiler: 196 l
Inspectieluik voor onderhoud en
reiniging

Warmhoudverlies: 70 W
Inhoud boiler: 300 l
Inspectieluik voor onderhoud en
reiniging

A+→ F

A+→ F

A+→ F

Stora W 200-5 EP1 B

EasyControl CT 200

Stora WD 120 B

Warmhoudverlies: 36,7 W
Inhoud boiler: 120 l
Inspectieluik voor onderhoud en 		
reiniging

Warmhoudverlies: 63,8 W
Inhoud boiler: 196 l
Inspectieluik voor onderhoud en
reiniging
Optie geïntegreerd elektrisch
verwarmingselement (van 2 kW
tot 6 kW: toebehoren)

Stora W 400-5 P1 C

Stora W 500-5 1 B

Warmhoudverlies: 88,3 W
Inhoud boiler: 380,9 l
Inspectieluik voor onderhoud en
reiniging

Warmhoudverlies: 79 W
Inhoud boiler: 503 l
Inspectieluik voor onderhoud en
reiniging

A+→ F

A+→ F

A+→ F
De getoonde boilers zijn slechts een selectie. Het volledige gamma warmwaterboilers is terug te vinden op onze website www.bosch-climate.be.
Het getoonde energielabel behoort tot het getoonde toestel en is mogelijk niet representatief voor andere toestellen uit dezelfde productlijn.

Hoe kies je een condensatieketel?
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Hoe kies je een condensatieketel?
De belangrijkste vragen snel beantwoord.

Bij de keuze van een condensatieketel laat je je best bijstaan door je installateur. Hij zal rekening
houden met je woning en gezinssituatie. Zo kiezen jullie samen de verwarmingsoplossing die het best
bij je behoeften past.

Gas of stookolie?
De keuze tussen gas of stookolie is vaak afhankelijk
van de voorzieningen nabij je woning. Het rendement
van een gasketel ligt meestal iets hoger dan dat van
een stookolieketel.

Heb je een groot gezin of een grote woning met
meerdere badkamers? Dan kies je best een boiler.
Een boiler is ideaal voor mensen met een hoge
warmwaterbehoefte die meerdere aftappunten
tegelijk gebruiken.

Combiketel of boiler?
Een combiketel voorziet je woning naast verwarming
ook van sanitair warm water. Deze oplossing is zeer
compact en eenvoudig te installeren.
Het warm water wordt à la minute bereid naargelang
de vraag en is dus oneindig beschikbaar. Deze
oplossing kan echter maar één aftappunt tegelijkertijd
bedienen.

Hoeveel vermogen?
Een te hoog vermogen zal de energiefactuur de
hoogte in jagen, maar je moet wel een voldoende
performante ketel aankopen om je woning te
verwarmen en eventueel van warm water te voorzien.
Laat het juiste vermogen berekenen door je
installateur.
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Condens 7000iW

Condens 7000iW
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Technische gegevens (berekend op aardgas G20):
Type:

GC7000iW GC7000iW GC7000iW GC7000iW GC7000iW GC7000iW
14
24
35
42
28C
35C

Min./max. vermogen in kW bij
systeemtemperaturen 80/60°C

2/14,0

3/24

5,2/33,8

5,3/38,2

3,7/20

5/28,4

Min./max. vermogen in kW bij
systeemtemperaturen 50/30°C

2,3/15,1

3,4/25,1

5,6/35

5,9/40

4,1/21,2

5,6/30

Max. vermogen boileropwarming in kW (PnW)

14

24

34,7

39,8

n.v.t.

n.v.t.

Max. vermogen warmwaterbereiding in kW
(PnW)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

28

35,1

Warmwaterdebiet bij ΔT=25 K in l/min

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

16,1

20,1

Afmetingen (h x b x d) in mm

840 x 440
x 350

840 x 440
x 350

840 x 440
x 350

840 x 440
x 350

840 x 440
x 350

840 x 440
x 350

Gewicht in kg

43

43

52

52

43

52

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A

A

A

A

A

A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

A

A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor
waterverwarming

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

A+ → F

A+ → F

Capaciteitsprofiel warm water

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

XL

XL

Nominale warmteafgifte in kW (Prated)

14

24

33,8

41

20

33,8

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor
ruimteverwarming in % (ŋS)

93

93

93

93

93

93

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor
waterverwarming in % (ŋwh)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

83

81

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA)

47

50

52

52

48

52

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Condens 7000iW

Grote prestaties tegen een uitstekende prijs.

Combinatie met EasyControl
Combineer de Condens 7000iW met de intelligente
EasyControl thermostaat en bespaar tot 25% energie!
Bovendien kun je zo je verwarmingstoestel vanop
afstand bedienen met je smartphone of tablet. Wil je
graag de temperatuur instellen per kamer? Voeg dan
de set radiatorkranen toe. Hierdoor verhoog je niet
enkel je comfort, maar ook je energielabel naar A+!

De Condens 7000iW is een gascondensatieketel met een revolutionair design. De ketel onderscheidt
zich niet enkel door zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, maar ook door zijn veelzijdigheid.
Dankzij het uitgebreide gamma van vermogens is deze verwarmingsketel geschikt voor zowat alle
woningen, zowel voor nieuwbouw als renovatie.

Eenvoudig energiebesparend
De Condens 7000iW is ontworpen om zo veel
mogelijk energie te besparen, wat dan weer een
gunstige invloed heeft op je energiefactuur. De
modulerende brander verwarmt met een bereik van
12,5 tot 100% van het maximumvermogen. Zo blijft je
verwarmingsketel zuinig werken, ook wanneer je niet
het volledige vermogen nodig hebt. De ingebouwde
elektronica zorgt bovendien voor een zo laag mogelijk
elektriciteitsverbruik.
Verschillende vermogens
Dankzij het uitgebreide gamma van vermogens (van

14 tot 42 kW) en de compacte afmetingen is deze
ketel geschikt voor zowat alle woningen. Zo kies
je voor een verwarmingsketel die aansluit bij je
behoeften.
Eenvoudig warm water
De Condens 7000iW is verkrijgbaar als combitoestel
met geïntegreerde warmwaterbereiding. Dankzij deze
keuze bespaar je plaats en geld. Heb je een groter
gezin en dus meer water nodig? Dan kies je best voor
de systeemketel die je combineert met een externe
Stora boiler van 120 tot 500 liter.

A+++ → D

A+ → F

Easy solutions
Condensatiegaswandketel met revolutionair design
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
Energielabel voor ruimte- en waterverwarming: A
Optionele internetconnectie
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Condens 8700iW

Condens 8700iW
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Technische gegevens (berekend op aardgas G20):
Type:

GC8700iW 35/50 C

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 80/60°C

6,2/33,6

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 50/30°C

6,8/35

Max. vermogen warmwaterbereiding in kW (PnW)

48,9

Warmwaterdebiet bij ΔT=25 K in l/min

28

Afmetingen (h x b x d) in mm

780 x 440 x 365

Gewicht in kg

53

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A+++ → D

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming

A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming

A+ → F

Capaciteitsprofiel warm water

XL

Nominale warmteafgifte in kW (Prated)

34

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in % (ŋS) 94

Condens 8700iW

Genieten van een hoog verwarmings- en
warmwatercomfort.
Haast geen enkele andere verwarmingsoplossing is zo energiezuinig als de Condens 8700iW. Deze
compacte gascondensatieketel beschikt over een geïntegreerde warmwaterbereiding en garandeert
je een hoog warmwatercomfort. Bovendien is dit toestel zeer gebruiksvriendelijk.

Zeer energiezuinig
Met de Condens 8700iW wordt energie besparen
kinderspel! Dankzij het groot modulatiebereik van
1 tot 10 past deze verwarmingsketel zijn vermogen
automatisch aan volgens je behoeften. Zo ben je
zeker van de meest efficiënte en energiebesparende werking, ook als je niet het volledige vermogen
nodig hebt.

Zeer hoog warmwatercomfort
De Condens 8700iW is het enige combitoestel op
de Belgische markt dat zo’n hoog comfort biedt. De
geïntegreerde warmwaterbereiding voorziet je van
niet minder dan 28 liter warm water per minuut.
Kortom, meer dan voldoende warm water voor
je bad of douche. Je hoeft enkel de kraan open
te draaien en te genieten van warm water op de
gewenste temperatuur!

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor waterverwarming in % (ŋwh)

86

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA)

53

Aantrekkelijk design
Het design van de Condens 8700iW volgt de
aantrekkelijke vormgeving van de recentste Boschtoestellen. Deze compacte gascondensatieketel
heeft een elegant front met aluminium zijkanten.
Het toestel is een weerspiegeling van de
hoogwaardige Bosch-kwaliteit. Kortom, de Condens
8700iW is een echte eyecatcher!

Eenvoudig te bedienen
De Condens 8700iW is gemakkelijk te installeren
en is bovendien zeer onderhoudsvriendelijk.
Je bedient deze compacte verwarmingsketel
eenvoudig via het interactieve touchscreen. Wil je
het maximum uit dit toestel halen? Combineer de
Condens 8700iW dan met de EasyControl CT 200
thermostaat en regel je verwarmingsinstallatie
eenvoudig vanop afstand via de EasyControl
applicatie op je smartphone of tablet. Hierdoor
verhoog je niet enkel je comfort, maar ook het
energielabel van je toestel naar A+!

A+++ → D

A+ → F

Easy solutions
Condensatiegaswandketel met aantrekkelijk design
Zeer hoog verwarmings- en warmwatercomfort
Energielabel voor ruimte- en waterverwarming: A
Optionele internetconnectie
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Condens 9000iWM

Condens 9000iWM
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Technische gegevens: (berekend op aardgas G20):
Spiraal

Stratificatieboiler

Type:

30/150

30/100 S

30/150 S

Min./max. vermogen in kW bij
systeemtemperaturen 80/60°C

2,9/29,4

2,9/29,4

2,9/29,4

Min./max. vermogen in kW bij
systeemtemperaturen 50/30°C

3,3/30,8

3,3/30,8

3,3/30,8

Max. vermogen warmwaterbereiding in kW
(PnW)

30

30

30

Specifiek debiet volgens EN 13203 in l/min

26,7

26,9

34,3

Afmetingen (h x b x d) in mm

1800 x 600
x 670

1500 x 600
x 670

1800 x 600
x 670

Gewicht in kg

136

127

136

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A

A

A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming

A

A

A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor
waterverwarming

A+ → F

A+ → F

A+ → F

Capaciteitsprofiel warm water

XL

XL

XL

Nominale warmteafgifte in kW (Prated)

29

29

29

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor
ruimteverwarming in % (ŋS)

94

94

94

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor
waterverwarming in % (ŋwh)

82

86

85

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA)

49

49

49

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Condens 9000iWM

Compacte en milieuvriendelijke
totaaloplossing.

Ben je op zoek naar een energiezuinige totaaloplossing voor je verwarmings- en warmwatercomfort?
Dan is de Condens 9000iWM de ideale keuze. Deze vloerstaande gascondensatieketel met
ingebouwde boiler is compact en je kan deze eenvoudig bedienen via je smartphone of tablet.

Energiezuinige werking
Zoek je een gasketel die je woning op een
milieuvriendelijke en energiezuinige manier
verwarmt? Dan is de Condens 9000iWM de beste
keuze. Dankzij de hoge modulatie van 1 tot 10 kan
het toestel niet alleen energiezuinig verwarmen, je
bent ook zeker van een constante en comfortabele
temperatuur. Bovendien zal je verwarmingsketel ook
langer meegaan.
Eén compacte totaaloplossing
De Condens 9000iWM is een compacte
totaaloplossing voor een hoog verwarmings- en
warmwatercomfort. Al de componenten zijn in
het toestel ingebouwd, er zijn geen afzonderlijke
elementen nodig aan de muur. Dit bespaart ruimte

Bediening vanop afstand
De Condens 9000iWM is uitgerust met een
internetmodule. Je dient deze gratis MB LANi module
enkel aan te vragen via www.bosch-homecom.be.
Zo bedien je jouw verwarmingsinstallatie eenvoudig
vanop afstand via de EasyRemote app op je
smartphone of tablet.

Eenvoudige combinatie met CW400
Klik de CW400 regelaar simpelweg in de lade van
de Condens 9000iWM en haal het maximum uit je
verwarmingsinstallatie! Je verwarmt je woning op de
meest zuinige manier. In combinatie met de CW400
krijgt de Condens 9000iWM een energielabel A+ en
verwarm je nog energiezuiniger.

en vereenvoudigt het werk van de installateur. De
installatie en het onderhoud verlopen daardoor ook
een stuk eenvoudiger en goedkoper.
Verschillende vermogens en boilertypes
Dankzij de talrijke combinatiemogelijkheden is de
Condens 9000iWM geschikt voor haast elk gezin.
Het gamma is beschikbaar met een vermogen van
30 kW en met verschillende types ingebouwde
boilers. Afhankelijk van je gewenste comfort,
kun je kiezen voor een boiler van 150 liter met
spiraalwarmtewisselaar of een stratificatieboiler met
een inhoud van 100 of 150 liter. Zo is je verwarmingsen warmwatercomfort gegarandeerd in elke situatie.

A+++ → G

Easy solutions
Vloerstaande gascondensatieketel met
revolutionair design
Compacte totaaloplossing voor een hoog
verwarmings- en warmwatercomfort
Energielabel voor ruimte- en waterverwarming: A
(met CW400: A+)
Gratis internetmodule op aanvraag
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Condens 2300iW

Condens 2300iW
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Technische gegevens (berekend op aardgas G20):
Type:

GC2300iW 19/30 C 23 GC2300iW 24/30 C 23

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 80/60°C

3/19

3/24

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 50/30°C

3,4/20,2

3,4/25

Max. vermogen warmwaterbereiding in kW (PnW)

29,4

29,4

Warmwaterdebiet bij ΔT=25 K in l/min

17,2

17,2

Afmetingen (h x b x d) in mm

713 x 400 x 300

713 x 400 x 300

Gewicht in kg

36

36

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A

A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A+++ → D

A+++ → D

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming

A

A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming

A →F

A+ → F

Capaciteitsprofiel warm water

XL

XL

Nominale warmteafgifte in kW (Prated)

19

24

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in % (ŋS) 94

94

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor waterverwarming in % (ŋwh)

85

85

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA)

42

44

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Condens 2300iW

Compacte condensatieketel met
stille en betrouwbare werking.
De Condens 2300iW is een budgetvriendelijke gascondensatieketel met een betrouwbaar
verwarmings- en warmwatercomfort. Dankzij duurzame onderdelen verzekert deze compacte
verwarmingsketel een betrouwbare en geruisloze werking. Bovendien draagt het toestel bij aan een
lagere energiefactuur.

Geruisloze werking
Deze goed geïsoleerde gaswandketel garandeert
een laag geluidsniveau van slechts 44 dB(A), wat je
kan vergelijken met het geluid in een rustig kantoor.
Dankzij de geruisloze werking en de compacte
afmetingen kan je deze verwarmingsketel in zo goed
als elke ruimte laten installeren.

+

Optionele internetconnectie
Via het key slot verbind je de Condens 2300iW
eenvoudig met het internet. Ideaal te combineren
met de intelligente EasyControl thermostaat.
Zo kan je het verwarmingstoestel vanop afstand
bedienen met je smartphone of tablet. Wil je graag
de temperatuur instellen per kamer? Voeg dan de
set radiatorkranen toe. Hierdoor verhoog je niet
enkel je comfort, maar ook je energielabel naar A+!

A+++ → D

A+ → F

Hoog rendement
De Condens 2300iW heeft een modulatie van 1 op
10, wat wil zeggen dat het toestel zijn vermogen
automatisch aanpast aan je behoeften. Zo bespaar
je energie en ben je steeds zeker van de meest
efficiënte werking. Het resultaat is een seizoensgebonden rendement van 94%. Dit combitoestel met
geïntegreerde warmtewisselaar voorziet je van 17
liter warm water per minuut (delta T = 25 K).

Eenvoudig te bedienen en te onderhouden
De Condens 2300iW is zeer gebruiksvriendelijk.
Via intuïtieve drukknoppen selecteer je snel en
moeiteloos de gewenste instellingen op het lcdscherm. Het compacte formaat en de verwijderbare
zijpanelen maken deze gaswandketel bovendien
zeer onderhoudsvriendelijk.

Easy solutions
Budgetvriendelijke condensatiegaswandketel
Hoog rendement en stille werking
Energielabel voor ruimte- en waterverwarming: A
Optionele internetconnectie

18

Condens 3000 W

CerapurModul (Solar)

Condens 3000 W

19

CerapurModul (Solar)

Bewezen kwaliteit tegen
een basisprijs.

Budgetvriendelijke krachtpatser.
Met de CerapurModul en CerapurModul Solar haal je je eigen
krachtcentrale in huis. Deze vloerstaande gascondensatieketels
zijn compact en krachtig. Het gamma biedt verschillende soorten
ingebouwde boilers. Zo stem je het toestel perfect af op je
behoeften!

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.

A+++ → D

A+ → F

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.

Easy solutions
Condensatiegaswandketel
Budgetvriendelijke ketel
met bewezen kwaliteit
Energielabel voor ruimteen waterverwarming: A

A+++ → G

Afgestemd op je gewenste verwarmingscomfort
De CerapurModul is verkrijgbaar als condensatieketel met ingebouwde
stratificatieboiler met een inhoud van 100 of 150 liter. Deze voorzien je
van 300 resp. 400 liter warm water binnen 10 minuten. Indien je het warm
water graag verwarmt op zonne-energie, kies je voor de CerapurModul
Solar. Dit type heeft een stratificatieboiler met inhoud van 210 liter, wat
zich vertaalt in een warmwatervolume van 430 liter binnen 10 minuten.
In combinatie met zonnepanelen krijgt de CerapurModul Solar bovendien
een energielabel A+ voor warm water.
Easy solutions
Vloerstaande gascondensatieketel
met ingebouwde boiler
Keuze uit verschillende soorten
ingebouwde boilers
Energielabel voor ruimte- en
waterverwarming: A

Krachtig en duurzaam
Deze krachtige toestellen zijn net zo betrouwbaar als alle andere
toestellen uit het Junkers Bosch gamma. Afhankelijk van het gewenste
vermogen, kies je voor een toestel van 14 tot 30 kW. De kwaliteitsvolle
materialen garanderen een optimale werking en lange levensduur. De
CerapurModul (Solar) heeft een modulatiebereik van 1 op 4, waardoor
het toestel energiezuinig werkt.
Technische gegevens (berekend op aardgas G20):

Technische gegevens (berekend op aardgas G20):
Condens 3000 W

CerapurModul

ZSB 22-3 CE

ZWB 28-3 CE

Type:

TOP 22/275-3
ZBS

TOP 30/375-3
ZBS

ZBS 14/210-3
SOE

ZBS 30/210-3
SOE

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 80/60°C

6,6/22,4

6,4/29,4

2,9/13

6,4/29,4

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 50/30°C

8/21,6

8/21,6

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 40/30°C

7,3/23,8

7,1/30,6

3,2/14

7,1/30,6

Max. vermogen warmwaterbereiding in kW (PnW)

20,4

27,4

Max. vermogen warmwaterbereiding in kW (PnW)

28

30,5

15,8

30,5

Afmetingen (h x b x d) in mm

850 x 400 x 370

850 x 400 x 370

Afmetingen (h x b x d) in mm

Gewicht in kg

44

44

1515 x 600 x
600

1770 x 600 x
600

1822 x 600 x
600

1822 x 600 x
600

Gewicht in kg

108

128

166

171

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A

A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A+++ → D

A+++ → D

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A

A

A

A

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming

n.v.t.

A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming

n.v.t.

A+ → F

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming

A

A

A

A

Capaciteitsprofiel

n.v.t.

XL

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming

A →F

A →F

A →F

A+ → F

Nominale warmteafgifte in kW (Prated)

20

20

Capaciteitsprofiel

XL

XL

XL

XL

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in % (ŋS)

92

92

Nominale warmteafgifte in kW (Prated)

22

29

13

29

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor waterverwarming in % (ŋwh)

n.v.t.

81

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in % (ŋS)

92

92

92

92

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA)

46

46

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor waterverwarming in % (ŋwh)

90

88

85

87

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA)

42

50

44

50

Type:

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

CerapurModul Solar

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

+++

+

→D

A

+++

+

→D

A

+++

+

→D

A+++ → D
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CerapurAcu

CerapurAcu-Smart

CerapurAcu-Smart
De CerapurAcu-Smart is een compacte gascondensatieketel met ingebouwde boiler met
spiraalwarmtewisselaar. Dit toestel biedt een hoog warmwatercomfort en is redelijk goed bestand
tegen water met een hogere kalkgraad.

Voor kleine ruimtes
Dankzij de ingebouwde boiler is de CerapurAcu-Smart
een verwarmingsketel die weinig plaats in beslag
neemt. Alle componenten zijn langs voor bereikbaar,
waardoor je minder extra ruimte moet voorzien naast
de ketel. Bovendien is dit toestel net zo betrouwbaar
als alle andere toestellen uit het Junkers Bosch
gamma.

A+++ → D

Hoog warmwatercomfort
De CerapurAcu-Smart technologie zorgt voor een
constante aanvoer van warm water. Dankzij de
ingebouwde boiler van 48 liter, beschik je binnen de
10 minuten over 154 liter warm water. Bovendien is
de CerapurAcu-Smart ideaal wanneer er wat meer
kalk in het water zit. Het modulatiebereik van 1 op 4
zorgt bovendien voor een energiezuinige werking.

CerapurAcu en
CerapurAcu-Smart

A+ → F

Easy solutions
Condensatiegaswandketel met
ingebouwde boiler
Budgetvriendelijke oplossing
met hoog warmwatercomfort
Energielabel voor ruimte- en 		
waterverwarming: A

CerapurAcu
De CerapurAcu is een compacte en eenvoudig te installeren gascondensatieketel met ingebouwde
stratificatieboiler. Dit toestel garandeert een hoog verwarmings- en warmwatercomfort.

A+++ → D

A →F
+

Easy solutions
Condensatiegaswandketel met
ingebouwde boiler
Maximaal warmwatercomfort
Energielabel voor ruimte- en 		
waterverwarming: A

Compact
De CerapurAcu is een compacte verwarmingsketel die
net zo betrouwbaar is als alle andere toestellen uit
het Junkers Bosch gamma. Dankzij de ingebouwde
boiler neemt het toestel zeer weinig plaats in
beslag. Bovendien zijn alle componenten langs voor
bereikbaar, waardoor je geen extra ruimte moet
voorzien naast de ketel.
Zeer hoog warmwatercomfort
Dankzij de CerapurAcu technologie geniet je van een
constante aanvoer van warm water. De ingebouwde
boiler van 42 liter voorziet je binnen de 10 minuten
van niet minder dan 175 liter warm water. Bovendien
heeft de CerapurAcu een modulatiebereik van 1 op 4,
wat zorgt voor een energiezuinige werking.

Technische gegevens (berekend op aardgas G20):
Type:

CerapurAcu
CerapurAcu-Smart
TOP 22/175-3 ZSB ZWSB 30-4

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 80/60°C

7,3/20,9

6,6/22,8

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 40/30°C

8/21,7

7,3/24

Max. vermogen warmwaterbereiding in kW (PnW)

28

29,7

Afmetingen (h x b x d) in mm

880 x 600 x 482

880 x 600 x 482

Gewicht in kg

69,5

78

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A

A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A+++ → D

A+++ → D

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming

A

A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming

A+ → F

A+ → F

Capaciteitsprofiel

XL

XL

Nominale warmteafgifte in kW (Prated)

21

23

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in % (ŋS)

91

93

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor waterverwarming in % (ŋwh)

82

81

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA)

43

48

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

21

22

Suprapur K(S)BR

Suprapur K(S)BR

De ideale vervanging van je
vloerstaande ketel.
Wil je jouw bestaande vloerketel vervangen? Dan is de
Suprapur K(S)BR de geschikte oplossing. Deze vloerstaande
gascondensatieketel neemt niet veel plaats in en is eenvoudig
te installeren. Bovendien heb je de keuze uit verschillende
vermogens (16, 30 of 42 kW).
A+++ → D

Bewezen kwaliteit
De Suprapur K(S)BR is een compact en betrouwbaar toestel. Dankzij
de kwaliteitsvolle materialen zijn een optimale werking en een lange
levensduur gegarandeerd. Het modulatiebereik van 1 op 4 zorgt
bovendien voor een energiezuinige werking.
Ook voor sanitair warm water
De Suprapur gascondensatieketel is verkrijgbaar in 2 versies.
Je hebt de keuze tussen een standaard verwarmingsketel (KBR)
of een systeemvariant die je combineert met een externe Stora
warmwaterboiler (KSBR) van 120 tot 300 liter.

Easy solutions
Vloerstaande gascondensatieketel
Ideaal voor vervanging van
bestaande ketels
Energielabel voor ruimteverwarming: A

Ideale vervangingsketel
De Suprapur K(S)BR is compact en eenvoudig te installeren. Hierdoor is
het toestel ideaal om een bestaande vloerketel te vervangen of wanneer
de installatie van een wandketel niet mogelijk is.

Technische gegevens (berekend op aardgas G20):
Type:

Suprapur
KBR 16

Suprapur
KBR 30

Suprapur
KBR 42

Suprapur
KSBR 30

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 80/60°C

3,8/15,3

8/30,1

10,1/38,1

8/30,1

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 50/30°C

17

31,7

39,8

31,7

Afmetingen (h x b x d) in mm

930 x 394 x
466

930 x 394 x
466

930 x 394 x
466

930 x 394 x
466

Gewicht in kg

52

52

52

52

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A

A

A

A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A

Nominale warmteafgifte in kW (Prated)

16

30,9

39

30,9

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming
in % (ŋS)

93

93

93

93

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA)

52

52

52

52

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

+++

→D

A

+++

→D

A

+++

→D

A+++ → D
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Olio Condens 2500FT

Olio Condens 2500FT

Technische gegevens:
Type:

OC2500FT 25

OC2500FT 32

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 50/30°C

25

32

Afmetingen (h x b x d) in mm

855 x 520 x 600

855 x 520 x 600

Gewicht in kg

128

130

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A

A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A+++ → D

A+++ → D

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming

B

B

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming

A+ → F

A+ → F

Capaciteitsprofiel

XL

XL

Nominale warmteafgifte in kW (Prated)

25

32

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in %
90
(ŋS)

90

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor waterverwarming in %
(ŋwh)

61

60

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA)

60

61

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Olio Condens 2500FT

Compacte stookolieketel met zeer hoog
warmte- en warmwatercomfort.

Zeer hoog warmwatercomfort
De Olio Condens 2500FT blinkt uit door zijn sanitair
warmwatercomfort. Het ingebouwde buffervat van 40
liter zorgt namelijk voor een continu warmwaterdebiet
van 18 l/min (ketel van 25 kW) tot 22 l/min (ketel van
32 kW). Daardoor behoort deze condensatieketel
op stookolie tot de absolute top, niet alleen voor
verwarming maar bovenal voor warmwaterbereiding.

Ultra compact
Niet groter dan een wasmachine. De Olio Condens
2500FT is een uiterst compacte oplossing voor je
verwarming en sanitair warm water.

Eén compacte condensatieketel op stookolie voor je verwarming en je warm water? Dankzij de Olio
Condens 2500FT haal je niet alleen een energiezuinige stookolieketel in huis, je geniet bovendien
van een ongeëvenaard warmwatercomfort. Bovendien neemt dit toestel niet meer ruimte in beslag
dan een doorsnee wasmachine.
A+++ → D

Kleine ecologische voetafdruk
Net zoals de andere toestellen uit het Junkers
Bosch gamma, is de Olio Condens 2500FT gebouwd
met kwalitatieve materialen. Dit resulteert in een
geruisloze werking en een gemakkelijk onderhoud.
Gebruik de sanitaire warmwaterknop om zelf je
warmwaterbehoefte in te stellen, zo verbruikt

deze stookolieketel niet meer dan noodzakelijk. De
ingebouwde technologie zorgt voor een minimale
NOx- en CO-uitstoot. Hierdoor is het toestel uiterst
milieuvriendelijk. Getuige daarvan het energielabel A
voor verwarming.

A+ → F

Easy solutions
Vloerstaande condensatieketel op stookolie met
geïntegreerde warmwaterbereiding
Compact toestel met enorm hoog 			
warmwatercomfort
Energielabel voor ruimteverwarming: A en
waterverwarming: B

25
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Olio Condens 7000F

Olio Condens 8000 F
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Olio Condens 8000F
Ben je door omstandigheden verplicht om te verwarmen op stookolie en wens je niet in te boeten
aan comfort? Dan is de Olio Condens 8000F condensatieketel op stookolie de ideale oplossing!

Energiezuinige oplossing op stookolie
De Olio Condens 8000F is uitgerust met de nieuwste
condensatietechniek, waardoor je eenvoudig energie
kunt besparen. Deze oplossing op stookolie heeft
een robuuste inox warmtewisselaar en is uitgerust
met een 2-traps “blauwe vlam”-brander en 2-traps
geregelde ventilator. De ingebouwde technologie
zorgt voor een minimale NOx- en CO-uitstoot.
Hierdoor is deze ketel uiterst milieuvriendelijk.
Bovendien beschikt de Olio Condens 8000F over een
energielabel A.

Olio Condens 7000F en
Olio Condens 8000F

Olio Condens 7000F
De Olio Condens 7000F is een energiezuinige condensatieketel op stookolie met een maximaal
rendement. Deze robuuste gietijzeren stookolieketel met inox warmtewisselaar heeft bovendien een
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Eenvoudig flexibel
De Olio Condens 7000F is een veelzijdige
stookolieketel die verkrijgbaar is met diverse
vermogens (van 18 tot 49 kW). Dankzij deze
verschillende vermogens is deze gietijzeren ketel
geschikt voor alle situaties. Bovendien zijn alle
onderdelen eenvoudig bereikbaar, wat het werk voor
de installateur vergemakkelijkt.
Energiezuinig
Vervang je jouw oude stookolieketel door de Olio
Condens 7000F? Dan zal je dit ook merken aan je
veel lagere energiefactuur! Deze condensatieketel op
stookolie is uitgerust met een 1-traps “blauwe vlam”brander, waardoor je op een energiezuinige manier
verwarmt. Bovendien beschikt deze stookolieketel
over een energielabel A.

CW400 thermostaat inbegrepen
De Olio Condens 7000F wordt standaard geleverd
met de weersafhankelijke regelaar CW400. Klik
de regelaar eenvoudig in de uitsparing bovenaan
de stookolieketel en haal het maximum uit je
verwarmingsinstallatie!
Eenvoudig uit te breiden voor warm water
Deze condensatieketel op stookolie kan eenvoudig
uitgebreid worden met een bijhorende Stora WST
boiler van 135, 160 of 200 liter of een zilverkleurige
Stora W boiler van 160, 200 of 300 liter. Bekijk even
met je installateur welke boiler het best overeenkomt
met de warmwaterbehoefte en de grootte van je
gezin.

A+++ → G

Connectiviteit
De Olio Condens 8000F wordt standaard geleverd
met de weersafhankelijke regelaar CW400. De
stookolieketel is ook uitgerust met een internetinterface. Hierdoor regel je de temperatuur van je
woning vanop afstand via de EasyRemote applicatie
op je smartphone of tablet. Deze applicatie heeft
diverse functies, is gebruiksvriendelijk en beschermt
je persoonlijke gegevens.
Eenvoudige combinatie met Solar
Dankzij de Solar Inside Control Unit kun je de Olio
Condens 8000F eenvoudig combineren met zonneenergie. Combineer de stookolieketel met een Solar
boiler en verwarm je warm water dankzij de gratis
energie van de zon.

Easy solutions
Vloerstaande condensatieketel op stookolie
Beschikbaar met verschillende vermogens
Energielabel voor ruimteverwarming: A
Standaard internetmodule (8000F)

Technische gegevens:
OC7000

OC8000

Type:

F 18

F 22

F 30

F 35

F 49

F 19

F 27

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen
50/30°C

18,5

22,6

30,3

36,6

48,7

11/19

19/27

Afmetingen (h x b x d) in mm

914 x 600 x 804

914 x 600 914 x 600 914 x 600
980 x 600 x 650
x 924
x 1048
x 1164

Gewicht in kg

156

156

192

228

264

114

118

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A

A

A

A

A

A

A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

Nominale warmteafgifte in kW (Prated)

18

22

29

35

47

18

26

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

90

90

90

90

90

91

92

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA)

60

60

60

61

65

62

62

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie
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Wat nu?

Headline Title

Wat nu?
Een verwarmingstoestel aangepast aan je behoeften zorgt voor een comfortabel gevoel van warmte.
Volgende stappen kunnen je helpen bij het kiezen van de juiste verwarmingsoplossing:
1

Vergelijk en maak je keuze!
Surf naar www.bosch-climate.be en ontdek ons volledige aanbod aan producten.
We bieden oplossingen voor diverse toepassingen, woningen en budgetten.
Vergelijk de eigenschappen van de verschillende toestellen en maak je keuze.

2

Vind je Bosch Climate Partner!
Heb je een keuze gemaakt? Surf dan snel naar www.bosch-climate.be
Op de homepage, bij “Vind een installateur”, geef je je postcode in en krijg je een overzicht van alle Junkers
Bosch installateurs in je buurt. Onze Bosch Climate Partners zorgen ervoor dat je Bosch toestel ook perfect
geplaatst en onderhouden wordt.

3

Heb je nog vragen?
Heb je een vraag of opmerking over onze producten of diensten?
Hier vind je een overzicht van hoe je ons kunt contacteren:
Telefoon
Hoofdkantoor Mechelen: 015 46 57 00
Website
Stuur ons een bericht via het online aanvraagformulier op onze website www.bosch-climate.be
Adres
Bosch Thermotechnology nv/sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen
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