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Наскільки це стосується продукту, наступна інформація базується на вимогах Технічного Регламенту ПКМУ від 14.08.2019 № 740 та Наказу
Мінрегіону від 19.04.2019 № 100.
O ile dotyczy wyrobu, poniższe informacje wynikają z wymogów rozporządzeń (UE) 812/2013 i (UE) 814/2013.
Amennyiben alkalmazható, a termékre vonatkozó alábbi információk a 812/2013/EU rendelet és a 814/2013/EU rendelet követelményein alapulnak.
Ako je moguće primijeniti na proizvod, sljedeći se podaci temelje na zahtjevima Uredbi (EU) 812/2013 i (EU) 814/2013.
Доколкото е приложимо за продукта, данните по-долу се основават на изискванията на Регламент (ЕС) № 812/2013 и Регламент (ЕС)
№ 814/2013.
Клас енергоефективності режиму
приготування гарячої води

Теплові втрати (S)

Об`єм зберігання (V)

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania
wody

Strata ciepła (S)

Pojemność magazynowa (V)

Vízmelegítési energiahatékonysági osztály

Hőtárolási veszteség (S)

Tárolási térfogat (V)

Razred energetske učinkovitosti pri zagrijavanju
vode

Gubitak zagrijavanja (S)

Volumen spremnika (V)

Клас на енергийна ефективност при
подгряване на вода

Загуба при нулев товар (S)

Полезен обем (V)

B

54,8 W

155,0 l

Подальша важлива інформація щодо встановлення та обслуговування, а також утилізації та/або утилізації описана в інструкції з встановлення
та експлуатації. Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій із встановлення та експлуатації.
Dalsze ważne informacje dotyczące instalacji i konserwacji, jak również recyklingu i/lub utylizacji są opisane w instrukcji instalacji i obsługi. Należy
postępować zgodnie z informacjami zawartymi z instrukcjach montażu i obsługi.
További fontos információk: A telepítésre, karbantartásra, valamint az újrahasznosításra és/vagy az ártalmatlanításra vonatkozó információkat a szerelési és kezelési utasítások tartalmazzák. Olvassa el és kövesse a szerelési és kezelési utasításban foglaltakat!
Daljnji važni podaci za instalaciju i održavanje, kao i recikliranje i/ili odlaganje navedene su u uputama za instaliranje i rukovanje. Pročitajte i pridržavajte se uputa za instaliranje i rukovanje.
Допълнителна важна информация за инсталацията и поддръжката, както и за рециклирането и/или утилизацията, са описани в ръководствата
за инсталация и обслужване. Прочетете и следвайте ръководствата за инсталация и обслужване.

Дані на момент друку. Актуальна версія доступна в Інтернеті
Dane w momencie wydruku. Najnowsza wersja dostępna w Internecie.
Adatok a nyomtatás idején. A legújabb verzió elérhető az interneten.
Podaci u trenutku tiskanja. Najnovija inačica dostupna na Internetu.
Данни към момента на отпечатване. Hай-новата версия, достъпна в Интернет.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau

6720846863 (2022/03)

