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- VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL
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Effektiv, driftssikker og økonomisk
HS Tarm er din leverandør af varmeløsninger,
uanset om varmebehovet er stort eller lille.
Gennem mange års samarbejde med først
BAXI Group og senere DeDietrich og Remeha
kan HS Tarm tilbyde et stort produktprogram
af gennemtestede kedler til både store og
små bygninger.
De erfaringer, som blev forenet, da BAXI
Group, DeDietrich og Remeha blev samlet
i BDR Thermea, har givet endnu bedre og
mere effektive kedler til et bredt spekter

af bygninger. Et af resultaterne er den lille
væghængte Introcondens , der er en
kondenserende gaskedel, som leveres af HS
Tarm.
WHBS er en driftssikker, effektiv og pladsbesparende varmekilde til etageejendomme,
række- og parcelhuse.
WHBS har en høj virkningsgrad og er særdeles økonomisk i drift.

PLUSPUNKTER DER OVERBEVISER
-- Høj virkningsgrad op til 109 %
-- Modulerende drift med stort modulationsområde (22-100%)
-- Ydelse tilpasset de danske boliger (3,5-22 kW)
-- Energimærke A
-- Lydsvag
-- Brugervenlig styring og miljøvenlig forbrænding
-- Tidløst design
-- Styringen kan håndtere varmtvandsproduktion
-- Forberedt for separat varmtvandsbeholder
-- Inklusiv vejrkompensering, varmtvandsprioritering og ekspansionsbeholder

I hele udviklingsprocessen har det været et
mål, at skabe en gaskedel der var enkelt og
driftssikker og samtidig til en pris, der gjorde
den interessant både ved anskaffelse og i
drift.
Det er lykkedes med WHBS, der både har en
lav anskaffelsespris, og samtidig er økonomisk i drift med lave driftsomkostninger til
følge.

GAS

Aluminium-silicium varmeveksler

Brænder

Varmeveksler

Pumpe

Kvalitet og komfort ligger i detaljen

RUMSTYRINGSENHED

INTEGRERET STYRING

Med en rumstyringsenhed (ekstraudstyr) til
din WHBS kan du let styre kedlen fra stuen
eller et andet rum, så du ikke behøver stå ved
kedlen.

Den digitale Introcondensstyring er overskuelig og enkel at betjene. Derudover
tilpasser kedlen boligens temperatur efter
udetemperaturen, så driften af kedlen optimeres.

MÅL OG DIMENSIONER
WHBS 14

WHBS 22

Højde

852

852

Bredde

480

480

Dybde

330

330

Vægt
Ydelse 50/30°C (kW)
VVS nr.

42

42

3,5-14

4,9-22

342043110

342043120

LET ADGANG

WHBS er opbygget, så der er let adgang
til alle kedlens komponenter. Det betyder,
at det er let og hurtigt at servicere kedlen,
hvilket sparer tid både ved installation og
efterfølgende eventuel servicering af kedlen.
Det giver i den sidste ende dig økonomiske
besparelser.

Varme – hjertet i dit hjem
Siden tidernes morgen har vi søgt sammen om det knitrende
bål og nydt varmen, samværet og fællesskabet. Den følelse
har vi taget med indenfor, hvor vi naturligt har samlet os i
husets varmeste rum.
Vi kan ikke leve uden varme - her i det kolde nord.
Hos HS Tarm A/S kender vi alt til denne tradition, som vi har
udviklet og ført ind i nutidens bolig. Det er stadig varmen, der
samler os mennesker. Men nu er varmen fordelt behageligt
i hele boligen som en usynlig bølge, der omslutter familien
og holder kulden på afstand.
Med BAXI som hjertet i varmesystemet er du sikret komfort, atmosfære og velvære med omtanke for både miljø
og økonomi.

BAXI - vi brænder for varmen

Ring 97 37 15 11 eller besøg www.hstarm.dk
for yderligere information

Forhandler

BAXI-kedler forhandles af

Smedevej, DK-6880 Tarm, info@hstarm.dk
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