
Bosch VR-ketels
Betrouwbaarheid voor iedereen 
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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 verwarmings-

oplossingen van dit wereldmerk 

voldoen aan de hoogste eisen. 

Geen wonder dat de Eurostar 

VR-ketels van Bosch al ruim een 

kwart eeuw synoniem zijn voor 

degelijkheid en comfort.

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 260.000 medewerkers telt en jaar-

lijks een omzet van ruim 47 miljard euro  

realiseert. De Bosch Group investeert veel  

in Research & Development.  

Bosch Thermotechniek heeft in totaal ruim 

12.000 medewerkers en levert verwarmings-

producten over de gehele wereld. Met een 

omzet van ruim 2.6 miljard euro en een markt-

aandeel van 21% is Bosch Thermotechniek in 

Europa de grootste speler op de verwarmings-

markt. Het hoofdkantoor in Nederland is  

gevestigd in Apeldoorn.
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De Bosch-
ketel met 
overal de 
juiste warmte!

Een lekker warm huis en  

optimaal bedieningsgemak. 

Dat kan Bosch u beloven. 

Ook voor situaties waarin 

alleen een VR-ketel uitkomst 

biedt. Bosch is immers één 

van de weinige merken die 

nog steeds hoogwaardige 

VR-ketels in het assortiment 

heeft. Waar wordt de ketel  

geïnstalleerd? En wat voor 

huis hebt u? Belangrijke  

vragen om bij stil te staan 

als u een VR-ketel van Bosch 

gaat kiezen. 

Gemakkelijk kiezen

Woont u in een hoekhuis? Dan moet uw 

ketel een groter vermogen hebben dan als  

u in een tussen woning woont. Is er in de 

cv-ruimte geen plek voor een aanvoerbuis, 

maar wel voldoende ventilatie? Dan volstaat 

een open ketel! Kiezen is kinderspel.  

Kijk maar in de keuzewijzer …
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De Bosch-
ketel met 
overal de 
juiste warmte!

Appartement of  
tussenwoning

Hoekwoning of 
2-onder-1 kap

ja

nee

nee

ja

nee

Bosch HR-ketel

Bosch 24 VRC
open combiketel

Bosch 29 VRC Eurostar
gesloten combiketel

Bosch 25 VRC Eurostar
gesloten combiketel

Bespaart u liever op de aanschaf  
dan op de energiekosten?

Komt de ketel in een ruimte  
met voldoende ventilatie?

Woont u in een hoekwoning  
of appartement/tussenwoning?

Is uw gasverbruik hoger dan  
1600 m3 per jaar?

ja

Met de ketel-keuzewijzer 

kunt u gemak kelijk de 

juiste VR-ketel kiezen, 

die helemaal past bij uw 

woning.

Ketel-keuzewijzer
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Bosch VRC 25 VRC Eurostar 29 VRC Eurostar 24 VRC
 gesloten combiketel  gesloten combiketel  open combiketel

Nominaal vermogen  24,7 kW  28,1 kW  24 kW

Traploos modulerend  33% - 100%  33% - 100%  40% - 100%

Nominale volumestroom  7 liter/min.  8 liter/min.  7 liter/min.

Gewicht  42,5 kg.  44 kg.  44 kg.

Afmetingen (hxbxd)  84x40x38 cm.  84x44x38 cm.  85x44x36 cm.

Nominale belasting onderwaarde   27,5 kW  31,3 kW  27,0 kW

Minimale belasting onderwaarde  8,4 kW  9,8 kW  12,1 kW

Luchttoevoer/rookgasafvoer  concentrisch 80/110 mm  concentrisch 80/110 mm  - 

  parallel 80/80 mm  parallel 80/80 mm 

Rookgasafvoer  -  -  ø 130mm

Tapdrempel  2 liter/min.  2 liter/min.  2 liter/min.

Propaan ombouwset  ja  ja  -

Gecoate warmtewisselaar  -  -  ja

Watergekoelde brander  -  -  ja

Dé combinatie van 
betrouwbaarheid en 
duurzaamheid

De Bosch VR-ketels zijn combiketels: ze zorgen niet alleen  

voor een behaaglijk binnenklimaat, maar leveren ook warm 

water. De ketels zijn degelijk en betrouwbaar, maar ook  

bijzonder compact en geluidsarm. Ideaal voor gezinnen die 

minder dan 1600 m3 gas per jaar verbruiken. Bosch VR-ketels 

zijn bovendien gemakkelijk te installeren, zonder dat u daar 

veel hinder van hebt.

Bosch 25 VRC Eurostar  
Bosch 29 VRC Eurostar    
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Algemene kenmerken Bosch VRC
   ingebouwde pompschakeling 
   roestvaststalen brander 
  gecoate 2-in-1 warmtewisselaar 
   electronische ontsteking 
   vorstbeveiliging 
   montageplaat leverbaar 
   weersafhankelijke regeling (inbouw)  
is optioneel 

   hoger ww-comfort door nieuwe turbine

  Bosch 24 VRC 

Bosch VRC 25 VRC Eurostar 29 VRC Eurostar 24 VRC
 gesloten combiketel  gesloten combiketel  open combiketel

Nominaal vermogen  24,7 kW  28,1 kW  24 kW

Traploos modulerend  33% - 100%  33% - 100%  40% - 100%

Nominale volumestroom  7 liter/min.  8 liter/min.  7 liter/min.

Gewicht  42,5 kg.  44 kg.  44 kg.

Afmetingen (hxbxd)  84x40x38 cm.  84x44x38 cm.  85x44x36 cm.

Nominale belasting onderwaarde   27,5 kW  31,3 kW  27,0 kW

Minimale belasting onderwaarde  8,4 kW  9,8 kW  12,1 kW

Luchttoevoer/rookgasafvoer  concentrisch 80/110 mm  concentrisch 80/110 mm  - 

  parallel 80/80 mm  parallel 80/80 mm 

Rookgasafvoer  -  -  ø 130mm

Tapdrempel  2 liter/min.  2 liter/min.  2 liter/min.

Propaan ombouwset  ja  ja  -

Gecoate warmtewisselaar  -  -  ja

Watergekoelde brander  -  -  ja

Open of gesloten systeem

Bij de VR-ketels kunt u kiezen voor een 

open of een gesloten systeem. Bij een 

gesloten systeem wordt de toevoerlucht 

niet uit de omgeving van de ketel gehaald, 

maar via een aanvoerbuis van buitenaf.  

Een gesloten ketel kan in iedere ruimte 

worden geplaatst. De traploze modulatie 

van de Bosch VRC zorgt ervoor dat uw 

kamer niet ineens te warm wordt wanneer 

u de verwarming aan zet. Bovendien  

bespaart u zo ook nog eens 5% energie.

Energiezuinig en gebruiksvriendelijk

De Bosch VR-ketels maken gebruik van 

hoogwaardige technologieën. Daardoor zijn 

ze energiezuinig en gebruiksvriendelijk. 

Door de automatische ontsteking springen 

de ketels pas aan als u warmte nodig hebt. 

De traploze modulatie zorgt ervoor dat  

de kamer niet ineens te warm wordt als u 

de verwarming aanzet en dat u 5% extra 

energie bespaart. Het slimme regel- en 

besturingssysteem Bosch Heatronic ten 

slotte maakt de ketels nóg zuiniger én  

heel gemakkelijk te bedienen.



Bosch Thermotechniek BV

Postbus 379 
7300 AJ  Apeldoorn 
Bosch supportline (055) 543 43 43
Fax (055) 543 43 44
infott@nl.bosch.com
www.boschcvketels.nl

14-01-VR01-0610

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.


