Bosch staande ketels
Betrouwbaarheid die staat
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Bosch: dat klinkt bekend én
vertrouwd! Geen wonder, want
miljoenen mensen over de hele
wereld gebruiken de producten
van Bosch. Dag in, dag uit.
Huishoudelijke apparaten,
elektrische gereedschappen en
auto-elektronica: Bosch maakt
het allemaal. Met oog voor
kwaliteit, duurzaamheid én het
milieu. Ook de verwarmingsoplossingen van dit wereldmerk
voldoen aan de hoogste eisen.
Neem nu de Bosch EHLE
staande ketels. Deze
betrouwbare kwaliteitsketels
zijn ideaal voor het energiezuinig
verwarmen van grote ruimtes.
Wilt u ook het Bosch-comfort
voor warm water? Dan kunt u de
staande ketel combineren met
een Bosch EBU-boiler.
www.boschcvketels.nl
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Ook voor
verwarming en
warm water
kiest u
een Bosch

Een solide organisatie
Bosch Thermotechniek BV is onderdeel van
de Bosch Group, een concern dat wereldwijd
meer dan 300.000
260.000 medewerkers telt en jaarlijks een omzet van ruim 50
47 miljard euro
realiseert. De Bosch Group investeert veel
in Research & Development.
Bosch Thermotechniek heeft in totaal ruim
13.000
12.000 medewerkers en levert verwarmingsproducten over de gehele wereld. Met een
omzet van ruim 3.1
2.6 miljard euro is
enBosch
een marktThermotechniek
de grootste speler
aandeel van 21%in
isEuropa
Bosch Thermotechniek
in
op
de verwarmingsmarkt.
Europa
de grootste speler op de verwarmingsmarkt. Het hoofdkantoor in Nederland is
gevestigd in Apeldoorn.
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Een lekker warm huis en
net zoveel warm water als u
maar wilt. Dat kan Bosch
u beloven. Maar hoe groot
is het huis dat u moet
verwarmen? En hoeveel
warm water wilt u eigenlijk?
Belangrijke vragen om bij stil
te staan als u een staande
ketel en een bijpassende
EBU-boiler van Bosch
gaat kiezen.

Uw woning
Voor een tussenwoning volstaat een
staande ketel met een relatief laag vermogen.
Maar voor het verwarmen van een villa of
bedrijfsruimte is meer nodig. Gelukkig is er
altijd een Bosch staande ketel die het juiste
vermogen levert. Niet te veel én niet te
weinig.
Uw wensen
Hebt u in uw woning een luxe stortdouche
en een riant bubbelbad? Dan hebt u een
EBU-boiler nodig voor veel warm water.
Want natuurlijk wilt u niet voor verrassingen
komen te staan, als ergens anders in huis
de warmwaterkraan wordt opengedraaid.
Wat uw wensen voor warm water ook zijn,
Bosch maakt ze waar! Kijk maar in de
keuzewijzer …

De Boschketel die
helemaal bij
u past!
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Met de ketel-keuzewijzer op deze pagina kunt u
gemakkelijk de staande ketel en de EBU-boiler kiezen,
die helemaal passen bij uw woning én uw wensen.
Comfort op maat, zeg maar.

Ketel-keuzewijzer

Hebt u een opstellingsruimte met
voldoende luchttoevoer?

nee

HR-ketel of VR-ketel

ja

ja

Gesloten ketel

Is er een zeer lange
afvoer aanwezig?

nee

nee

Bosch 24 VRC (open)

Hebt u op dit moment
een staande ketel?

ja

Wilt u een verwarmingsketel met
of zonder warmwatervoorziening?
Met warmwatervoorziening

Bosch staande ketel
+ Bosch EBU-boiler

Zonder warmwatervoorziening

Bosch staande ketel

Normale
warmwatervraag

Extra
warmwatervraag

Zeer grote
warmwatervraag

Appartement
of kleine
tussenwoning

Tussenwoning

Hoekwoning/
2-onder-1 kap

Vrijstaand/
villa of
bedrijfspand

EBU 80

EBU 120

EBU 200

EHLE 17

EHLE 23

EHLE 27
EHLE 34

EHLE 39
EHLE 78
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De comfortabele
combinatie
Een EHLE-ketel én een EBU-boiler van Bosch vormen een
krachtige combinatie voor een comfortabel binnenklimaat en heel
veel warm water in de badkamer en de keuken. Een combinatie
waarop u blind kunt vertrouwen. Dag in, dag uit!

Bosch EHLE-ketel

Bosch EHLE

EHLE 17

EHLE 23

EHLE 27

EHLE 34

20,8

27,5

33,1

41,5

op onderwaarde

18,9

25,0

30,1

37,7

Nominaal vermogen

17,2

23,0

27,3

34,0

Rookgasafvoer

ø 110 mm

ø 130 mm

ø 130 mm

ø 150 mm

Afmetingen (hxbxd)

85x32x63,5 cm.

85x32x80,5 cm.

85x32x80,5 cm.

85x32x81 cm.

Gewicht

51 kg.

62 kg.

62 kg.

73 kg.

Bosch EBU-boiler

EBU 80

EBU 120

EBU 200

Opg. verm.cv*

30 kW

30 kW

60 kW

Opwarmtijd**

9 min.

15 min.

16 min.

Nominale belasting
op bovenwaarde
Nominale belasting

Inhoud

80 ltr.

120 ltr.

200 ltr.

Afmetingen (hxbxd)

85x46x51 cm.

85x60x60 cm.

125x60x60 cm.

Gewicht

39 kg.

49 kg.

72 kg.

* te adviseren vermogen in verband met de opwarmtijd en warmwateropbrengst.
** van 10°C naar 60°C in minuten (gemiddelde taptijd).
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Smalle ketels, breed inzetbaar
Als u in uw woning of bedrijf al een staande ketel hebt, ligt de keuze
voor een Bosch EHLE-ketel voor de hand. Uw installateur hoeft dan
nauwelijks extra voorzieningen te treffen voor de installatie, zodat de
kosten verrassend laag uitvallen. De ketels zijn opvallend smal
(slechts 32 cm), zuinig en gemakkelijk te onderhouden. Bovendien
hebben ze een riant vermogen en doen ze het dus fantastisch in grote
woningen en bedrijven.
Zuinig en onderhoudsvriendelijk
De EHLE-ketels zijn voorzien van hoogwaardige en betrouwbare
Bosch-technologie. Dankzij de automatische pompschakeling en de
elektronische ontsteking zijn de ketels extra zuinig. Daarnaast zorgt
de degelijke en duurzame aluminium-silicium warmtewisselaar ervoor
dat de ketels maar weinig onderhoud nodig hebben.

EHLE 39

EHLE 78

47,3

94,6

43,0

86,0

38,9

77,8

ø 150 mm

ø 200 mm

85x32x81 cm.

85x64x81 cm.

73 kg.

135 kg.

Algemene kenmerken
Bosch EHLE-ketel
nominaal vermogen variërend van
17,2 kW tot 77,8 kW
aluminium-silicium warmtewisselaar
automatische pompschakeling
elektronische ontsteking
met een EBU-boiler uit te breiden
type Bosch EHLE 78 is geschikt voor grotere
ruimtes en kantoorpanden
Bosch EBU-boiler
indirect gestookte boiler
voorraadprincipe
roestvrijstaal
optimale isolatie
korte opwarmtijd (afhankelijk van
aangesloten ketel)
voorzien van inspectiedeksel
3 verschillende uitvoeringen
aan te sluiten op iedere ketel

Bosch EBU boiler

Veel warm water
In grote woningen is vaak een grote vraag naar
warm water. Ook daarop heeft Bosch een
antwoord. De EHLE-ketels kunnen namelijk
eenvoudig en fraai worden aangesloten op een
Bosch EBU-boiler. Samen leveren ze per minuut
maar liefst 15 liter water van 60°C!

Bosch Thermotechniek BV
Postbus 3
7400 AA Deventer
Bosch supportline (0570) 60 22 06
Fax (0570) 60 22 07
infott@nl.bosch.com
www.boschcvketels.nl

14-01-ST01-0512
Bosch CV-Ketels werkt voortdurend aan
verbeteringen van haar producten.
Wijzigingen in de technische gegevens en
vormgeving zijn mogelijk. Aan deze brochure
kunnen geen rechten worden ontleend.

