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Bosch Compact
Dé norm in zuinigheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid

Bosch Compact

Met een jaartaprendement tot 91%
is de Bosch Compact de meest
zuinige in zijn klasse. En dat terwijl
deze HR-ketel van Bosch slechts
23 kg* weegt. De Bosch Compact is
bovendien gemakkelijk te installeren
en te bedienen én op en top
betrouwbaar.

Bosch Compact
	Een echte EPC-killer voor
de nieuwbouw
	Voorzien van diverse handige
montageaccessoires
	Is te combineren met Solar
	Gecertificeerd voor
overdruk CLV
Bosch Compact 3
6 liter van 60°C per minuut
10 liter van 40°C per minuut
Bosch Compact 4
	8 liter van 60°C per minuut
	13 liter van 40°C per minuut
Bosch Compact 5
	9,5 liter van 60°C per minuut
	16 liter van 40°C per minuut

*Compact 3 en 4

Bosch Compact

Compact
comfort
van het wereldmerk Bosch

Compact en energiezuinig van het
wereldmerk Bosch
Dat u kiest voor het wereldmerk Bosch,
betekent nogal wat. Vooral dat de Compactserie bijzonder betrouwbare toestellen zijn.
Vraag het maar aan consumenten, installateurs
en woningcorporaties die Bosch al kennen:
HR-ketels van Bosch kennen nagenoeg geen
storingen en zorgen jarenlang voor een lekker
warm huis en veel warm water. Zonder zorgen!

De sterke
punten
van de Bosch
Compact
Dat de Bosch Compact zo populair is, heeft
alles te maken met de goede naam en de
betrouwbaarheid van Bosch, de sterke
verkoopondersteuning én de bijzondere
kwaliteiten van deze kleine krachtpatsers.

Veilig en betrouwbaar
De Bosch Compact is ontwikkeld met de hoogste norm voor
betrouwbaarheid en is daarom voorzien van een RVSwarmtewisselaar met flowcontrole, rookgassensor en
droogkookbeveiliging, een gas-/luchtunit met dubbele
afdichting en temperatuurbeveiliging én een automatische
luchtafscheider. De ketel is bovendien standaard geschikt en
gecertificeerd voor overdruk CLV, wat hem uitermate geschikt
maakt voor de gestapelde bouw.
Energiezuinig
De slimme warmtewisselaar voor tapwater geeft een
10% hoger rendement dan gangbaar is. En met een jaartap
rendement tot 91% heeft de Bosch Compact de laagste EPC
in zijn klasse.
Gemakkelijk en comfortabel
De kleinste en lichtste ketel in zijn soort kan overal worden
geplaatst en is gemakkelijk te installeren en te onderhouden.
Daarnaast draagt het enorm hoge tapwatercomfort, de
3-standen toerengeregelde pomp en de gebruiksvriendelijke
Bosch-thermostaten bij aan optimaal woongenot.

Bosch thermostaat FR 10
	Handmatige bediening,
geen klokprogramma

Uit betrouwbare bron
De Bosch Compact kan worden gebruikt met de eenvoudig te
bedienen thermostaten van Bosch. Meer informatie daarover
staat op de website www.boschsupportline.nl. Daar vindt u
ook alle belangrijke documentatie bij de Bosch Compact,
zoals de gelijkwaardigheidsverklaringen.

Bosch Compact

Handige montageaccessoires

Snelvulunit
Vaste verbinding tussen
CV- en tapwater
Werking: door het openen van
de 2 afsluiters wordt de
installatie goed gevuld

Adapter concentrisch
	T.b.v. het aansluiten van
de RGA/LTV met een
concentrisch systeem
	Maatvoering: 60/100 mm

Montagebeugel standaard
	T.b.v. prefab montage
- Voor-montage van de
leidingen en de installatie
	Diefstalpreventie

Montageframe
(bovenaansluiting)
Voor het aansluiten
van de installatie boven
het toestel
De set dient achter
het toestel gemonteerd
te worden
- Extra diepte benodigd
4 cm

Montagebeugel uitgebreid
	T.b.v. prefab montage
	Bevat:
- Inlaat combinatie
- Overstort ventiel
- Gaskraan
- Expansievataansluiting
- Afvoergoot

Expansievat frame
Inhoud 12 ltr/1 bar
Het vat kan zowel links als
rechts gedemonteerd worden

Afdekkap
Wordt onder het toestel
geplaatst om een zeer strakke
afwerking te bewerkstelligen
Door afbreekplaatjes is de
afdekkap op maat te maken

HR Compact

Compact 3

Compact 4

Compact 5
7,1 – 30,2 kW

Nominaal CV-vermogen 50/30

6,3 – 24,4 kW

6,3 – 24,4 kW

Vermogen warm water

24 kW

28 kW

34 kW

Nominale volumestroom 60˚C*

6 liter

7,5 liter

9,5 liter

Nominale volumestroom 40˚C*

10 liter

13 liter

16 liter

Afmetingen (hxbxd)

58x35x28 cm.

58x35x28 cm.

58x35x28 cm.

Gewicht

23 kg.

23 kg.

26 kg.

CW-klasse

3

4

5

Pomp

driestanden

driestanden

driestanden

toerengeregeld

toerengeregeld

toerengeregeld

Jaargebruiksrendement op ww

90,5%

91,0%

90,1%

HR WW

ja

ja

ja

HR 107

ja

ja

ja

NZ-label

ja

ja

ja

* De vermelde waarden zijn indicatief.
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