
Vores mest 
populære gaskedel
- et sikkert valg

Condens 5000 W

Kondenserende gaskedel



Stabil varme og varmt vand – til dig og din familie

Effektiv ydelse - lav energiregning
Med Condens 5000 W får du en gasfyr, der mindsker 
din el- og gasregning. Det gør du på grund af denne 
gasfyrls høje virkningsgrad og ekstremt lave elforbrug. 
Derfor er Condens 5000 W også en yderst 
energieffektiv varmeløsning med en virkningsgrad på 
op til 98 % – og et energimærke helt op til A+1

Passer til dit behov
Condens 5000 W er en kompakt gasfyr, der passer ind i 
de fleste boliger. Den kan nemlig modulere fra lav til 
høj ydelse på en energieffektiv måde². Derfor kan 
Condens 5000 W dække et lavt varmebehov og 
samtidig dække et højt varmtvandsbehov – effektivt. Og 
det er ideelt, fordi vores varmebehov afhænger af 
årstiden.

Vores mest solgte væghængte gasfyr, Condens 5000 W, er nem at håndtere og af høj kvalitet. 
Du er sikret stabil og energieffektiv varme, der tilpasser sig hjemmets behov. Condens 5000 W 
kommer i tre forskellige varianter, så du kan få den, der passer til dig og din bolig.



1 Den højeste effektivitet opnås sammen med vores EasyControl styring og tre radiatortermostater. Med denne kombination kommer man op energimærke A+.   
² En fyrs moduleringsområde er det spænd, den har fra laveste til højeste ydelse. (Yder den fra 3-24 kW, er dens moduleringsområde 3:24=1:8). 
³ Kombi-kedlen leverer varmt brugsvand gennem en veksler, så der ikke er behov for en varmtvandsbeholder. Den kan producere over 660 liter badevand i timen med en 
temperatur på 40ºC, uden at løbe tør, fordi vandet produceres kontinuerligt.

Varmtvandsbeholder
Kedlen kan kobles sammen med en matchende 
varmtvandsbeholder fra Bosch. Hvis pladsen er mere 
knap, kan kombi-modellen 28-5 med 
varmtvandsfunktion benyttes³.

Regulering i forhold til udetemperatur
Kedlerne leveres med HT4i styresystem, som har 
indbygget klimastyring. Der medfølger derudover en 
udendørs temperaturføler, hvorfor varmen reguleres i 
forhold til udetemperaturen. Bemærk at du kan øge 
effektiviteten og komforten ved at tilknytte 
EasyControl.

Automatisk tilpasning
Condens 5000 W tilpasser sig automatisk til familiens 
komfortniveau. Bliver det koldt udenfor, yder kedlen 
automatisk lidt ekstra energi til boligen, og når det igen 
bliver varmere udenfor, skruer kedlen ned for 
energitilførslen. Denne automatiske tilpasning af den 
modulerende brænder styres optimalt af den 
indbyggede klimastyring.

Mulighed for intelligent varme
Du har mulighed for at tilknytte vores intelligente 
styring, EasyControl, til din Condens 5000 W. 
EasyControl er et smart og intelligent system 
bestående af en styring, smarte radiatortermostater og 
en app. Med dette installeret og tilknyttet Condens 
5000 W kan du regulere temperaturen i dit hjem via din 
smartphone - og derfor nemt sørge for kun at bruge 
varme, når du har brug for det. Fordi EasyControl kan 
forbindes til din smartphone, ved EasyControl, om du 
er hjemme eller ej. Du behøver derfor ikke en gang 
kende eller kortlægge dine vaner. EasyControl ved, 
hvornår du har brug for varme, og hvornår du ikke har. 
Og så kan EasyControl kan endda fortælle dig, hvis din 
Condens 5000 W går på fejl og hjælpe dig med at 
bestille service.

For øget effektivitet og komfort kan den intelligente varmestyring EasyControl tilkobles.

Oversigt over Condens 5000 W produkterne.
Hvilken størrelse passer bedst til dig? 

Condens 5000 W ZSB 14-6 ZSB 24-5 ZWB 28-5

Modulering 2-14 kW 3-24 kW 3,7-20  (28) kW

Fordel

Passer godt til et lille hus, da den går 
helt ned til 2 kW. 
Kan med 14 kW levere varmt vand til 
brusebad med standard bruser.

Passer godt til mindre hus, da den 
går ned til 3 kW. 
Kan med 24 kW levere varmt vand til 
brusebade eller mindre kar.

Er pladsbesparende, da den 
producerer både varme (3,7-20 kW) 
og varmt vand op til 28 kW – men 
uden ”lager”

Type
Skal tilsluttes varmtvands-
beholder for at producere varmt vand

Skal tilsluttes varmtvands-
beholder for at producere varmt vand

Producerer varmt vand uden varmt-
vands-beholder. Varmt vand produ-
ceres i en indbygget veksler, hvilket 
bør tages i betragtning i områder 
med meget kalkholdigt vand.

Til huse optil ca. 250 m² ca. 400 m² ca. 350 m²

Ydelse, varmt vand kW 15,1 24 28

Standby el-forbrug ≤ 2 W ≤ 2 W ≤ 2 W

Mål HxBxD i mm 850x440x350 850x440x350 850x440x350

Vægt i kg. 43 43 44

Energimærke
A
AM
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Høj virkningsgrad
Condens 5000 W er en kondenserende gasfyr, hvor den høje 
virkningsgrad på op til 98%1 sikrer, at gassen udnyttes optimalt. 
Godt for dig og miljøet.

Strømbesparende
Den meget effektive pumpe, styringen og den digitale fyrregule-
ring bruger under 2 watt i standby-drift, hvilket er et af marke-
dets laveste.

Nem styring
Den indbyggede klimastyring sørger for, at anlægget kører 
optimalt både med hensyn til økonomi og komfort. Du kan 
desuden også anvende vores intelligente styring, EasyControl, 
til Condens 5000 W.

Servicevenlig
Gaskedlen er nem at betjene via det brugervenlige display. 
Derudover åbnes gaskedlen forfra, således, at der er fuldt 
overblik og let adgang til vedligeholdelse.

Bosch kvalitet – og stabilitet 
Når du vælger Condens 5000 W, vælger du en gasfyr af høj 
kvalitet. Du får en velkendt teknologi, der sikrer dig stabil varme 
og varmt vand i hjemmet.

Dine fordele 
kort fortalt


