
WHBS er vores mest enkle gaskedel i programmet. Nem at installere og nem at betjene. Kedlen kan 
installeres sammen med en passende varmtvandsbeholder, som kedlen selvfølgelig sørger for 
opvarmningen af. Vores 50 liter varmtvandsbeholder VBF-G 50H passer perfekt sammen med kedlen, 
og kan ophænges på et fælles beslag. Det tidsløse og minimalistiske design sikrer, at kedlen altid passer 
til det øvrige interiør i f.eks. baggangen.

www.hstarm.dk/find-installatoer

WHBS VVS. nr EAS 150 EAS 200
14 C 34 2051.414 87 kg 104 kg

11 kW 34 6797.111 1024 mm 1064 mm
16 kW 34 6797.116 602 mm 602 mm

575 mm 575 mm 345 mm

WHBS 14C  



Data WHBS 14C Alezio AWHP 11 kW Alezio AWHP 16 kW
Lyd  44 dB 69 dB 70 dB

Vægt (tom) 54 kg 130 kg 130 kg
Højde 900 mm 1350 mm 1350 mm

Bredde 480 mm 950 mm 950 mm
Dybde 317 mm 370 mm 370 mm

Hvorfor vælge gas ?
Gasnettet i Danmark er stort og vidt forgrenet, og 
det har været en stor investering for samfundet.
Der udvindes fortsat megen naturgas fra vores 
felter i Nordsøen - nok til mange år endnu og når 
det slutter, er udbygningen af biogasanlæggene 
mange steder klar til at overtage 
distrubutionsnettet. Sidst men ikke mindst kan 
gaskedlerne altid kombineres med en mindre 
varmepumpe i et hybridanlæg. 

Den digitale Introcondensstyring er overskuelig og enkel at betjene. Derudover tilpasser kedlen 
boligens temperatur efter udetemperaturen, så driften af kedlen optimeres. Med en rumstyringsenhed 
(ekstraudstyr) til din WHBS kan du let styre kedlen fra stuen eller et andet rum, så du ikke behøver at 
stå ved kedlen.

Data WHBS 14C Alezio AWHP 11 kW Alezio AWHP 16 kW
Nominel 100% 14 kW 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8”
Minimal 30% 3,7 kW R410 A 4,6 kg R410 A ,6 kg

Virkningsgrad 100% 70°C 106 %  3 f3 f 0+ J 400 V0 V 3 f 0+ J 400 V
Virkningsgrad 30% 40°C 109 %

Maks. tryk varmt brugsvand 10 bar
Eltilslutning 1 x 230 V 16 A 16 A


