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Kondenserende oliekedel
til mindre anlæg.
Et komplet system.
Oliekedel
Olio Condens 8000 F
19 og 27 kW
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Energieffektiv og fleksibel

Mere end en million producerede oliekedler
Bosch har produceret kedler i mere end 100 år. Og med Olio Condens
8000 F sætter vi nye standarder for, hvad en oliekedel kan præstere.

På grund af nye teknologier er oliekedlens funktion nemlig gået

sammen med den robuste kedelteknologi - så du får en

fra at være en simpel opvarmningskilde til en intelligent og

energieffektiv, robust og samtidig velkendt oliekedel.

mere miljøvenlig en af slagsen. For med Olio Condens 8000 F
er det muligt at kombinere en avanceret elektronisk teknologi

Bosch Olio Condens 8000F er blandt de mest energieffektive

som tilpasser sig til det aktuelle behov via 2 trins driften. Den

kondenserende oliekedler på markedet. Alle dele af oliekedlen

velkendte reguleringsenhed Bosch CW400 klimaregulering

er nemlig designet til at passe perfekt til hinanden. Den store

styrer kedlens temperatur glidende, så varmen altid tilpasses

robuste syrefaste rustfri stålkedel danner et effektivt grundlag

det aktuelle behov. Og til sidst, med et utal af forskellige varmt-

for varmeoverførelsen via en meget stor hedeflade. Den lydsva-

vandsbeholderkombinationer, kan den optimale systemløsning

ge 2 trins blåflammebrænder, der over flere årtier er udviklet til

altid findes - uanset om der er tale om varmt vand til en enkelt

at køre optimalt, stort set sodfrit, meget lydsvagt og en ydelse,

bruser eller flere spabade.
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Styr på klimastyringen
Anlæggets klimastyring, CW400, regulerer sig automatisk efter udeføleren og din
ønskede rumtemperatur. Når vejret skifter, og det bliver koldere, skruer CW400
regulatoren op for varmen. Og når det bliver varmere, skruer CW400 regulatoren

7

ned igen. CW400 slukker endda automatisk for varmen, når udetemperaturen bli-

6

ver så høj, at der ikke er brug for varme. CW400 har et utal af muligheder såsom
tidsprogram for varme, varmt vand og brugsvandscirkulation – og kan monteres i
kedlen eller i stuen og virke som en rumcensor.

Nem regulering via app
Bosch Olio Condens 8000F har som standard indbygget
IP/TCP modul. Derfor kan kedlen kobles til internettet og reguleres via appen Bosch EasyRemote. Med denne
gratis app kan du indstille rumtemperaturen, varmtvandstemperaturen, varme og varmtvands-programmer,
ferieprogram, nat og dag, se fejl og advarsler – samt
meget mere. Nemt, enkelt og sikkert.

1 Indbygget IP/TCP modul til regulering via Bosch APP

6 Indbygget servicevenlig vandlås til kondensvand

2 125/80 aftræksadapter til brug med Bosch
Standard 125/80 balanceret aftrækssystemer

7 Røggas-lyddæmper reducerer lyden fra
forbrændingen

3 Bosch CW400 klimaregulering med et utal af
udbygningsmuligheder

8 Indbygget oliefilter, flowkontrol og udluftning

4 Støjsvag 2 trins blåflamme brænder opbygget med
velkendte komponenter
5 Termisk tung kondenserende kedelblok udført i
syrefast rustfri stål

9 Elektronisk kontrolkasse med indbygget intelligent
nød- og service program
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Teknisk overblik Olio Condens 8000F

Du kender måske til hybridbiler. Nu er det også muligt at få
hybridvarme. Du kan nemlig få installeret en eldrevet varmepumpe – og nyde godt af besparelserne ved denne miljøvenlige varmeløsning – og samtidig have en Olio Condens 8000F
oliekedel, der kan træde til, hvis behovet i kolde perioder
overstiger varmepumpens mulige ydelse.
Varmepumpen og oliekedlen kan køre alene, eller i kombination med hinanden. På den måde er det muligt at reducere
varmeudgifterne med 50-70 procent. Også i ekstremt kolde
områder. Bemærk at dette er muligt tilkøb.

Olio Condens 8000 F kedel

Du kan også bruge Olio Condens 8000F sammen med det in-

27 kW

Nominel ydelse 1./2. trin

kW

11/19

19/27

Energieffektivitetsklasse ErP

A++-G

A

A

Energieffektivitet

%

91

92

Lydeffekt niveau (soundpower)

dB (A)

62

62

Netto vægt

kg

113

118

Kedel vandindhold

liter

51,5

48,5

Højde

mm

1.048

1.048

Bredde

mm

600

600

Dybde

mm

650

650

Krav til oliekvalitet
– Svovl indehold

%

<0,05

<0,05

S135

S160

Olio Condens 8000 F kedelunit

Smart og
intelligent varme
med Bosch
EasyControl

19 kW

Vandindhold i varmtvandsbeholder

liter

135

160

Energiklasse varmtvandsbeholder

A+-G

C

C

Kedel unit højde

mm

1.795

1.905

Kedel unit bredde

mm

600

600

Kedel unit dybde

mm

650

650

Minimums lofthøjde
installationsrum

mm

2.045

2.155

S135

S160

Logalux varmtvandsbeholder

telligente varmestyringssystem Bosch EasyControl. Med Easy-

Vandindhold i varmtvandsbeholder

liter

135

160

Control får du intelligente radiatortermostater, en intelligent

Energiklasse varmtvandsbeholder

A+-G

C

C

styring og app. Og med dette har det aldrig været nemmere

Varmtvandsbeholder højde

mm

838

947

at indstille og regulere temperaturen på dine radiatorer samt

Varmtvandsbeholder bredde

mm

600

600

kedel. Det kan du nemlig gøre på din Smartphone via appen

Varmtvandsbeholder dybde

mm

650

650

uanset, hvor du er. Du kan endda indstille forskellige temperaturer i de forskellige rum. På grund af den innoverende geofencing teknologi kan EasyControl også huske dine rutiner og
automatisk tilpasse varmen til disse – hvis du ønsker det. Bosch
EasyControl optimerer derfor dit varmeforbrug, og gør altså
din Bosch Olio Condens 8000F mere energieffektiv. Bemærk at
dette er muligt tilkøb.
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