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Hesi E-boiler 40T

Spoelen, wassen, douchen, baden: met de Hesi E-boiler van Bosch is er altijd 
direct en voldoende warm water. Waar en wanneer het nodig is: of het nu 
gaat om één kraan in de keuken of om meerdere tappunten. Met de Hesi 
E-boiler heeft u direct beschikking over water van maximaal 70°C. 

Een E-boiler is gemakkelijk te installeren, want er zijn enkel een elektriciteits- 
en wateraansluiting nodig. Een luchtaanvoer- en een rookgasafvoerkanaal, 
zoals bij een geiser of een cv-ketel, is daarom ook overbodig. Een ideale 
warmwatervoorziening die vrijwel overal in huis geplaatst kan worden zonder 
hak en breekwerk.

De Hesi E-boiler is beschikbaar in verschillende capaciteiten, van 50 tot 150 
liter. Hoe meer personen uw huishouden bevat, hoe groter het volume van 
een boiler moet zijn. Een handige rekensom kan behulpzaam zijn bij het 
bepalen van het volume. Deel uw gemiddelde waterverbruik per dag door 
twee. Dan heeft u voldoende capaciteit om uw gehele huishouden dagelijks 
van warmwater te voorzien.

De Hesi E-boiler kunt u 
kopen of zorgeloos huren 
voor een laag maandbedrag, 
waarbij wij zorgen voor de 
installatie en service en u er 
geen omkijken naar heeft.
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specificatie

Specificaties Hesi E-boiler

Capaciteit (inhoud) in liter

Installatiegewicht in kg

Afmetingen (hxbxd) in mm

Nominaal vermogen in W

Elektrische aansluiting in V

Beveiligingsklasse

Opwarmtijd (∆T - 50°C) in min.

Temperatuurbereik (instelbaar) in °C

Energieverbruik (standby bij 65°C) in W

Energie-efficiencyklasse

40T - 50L 40T - 80L 40T - 120L 40T - 150L

48 77 115 143

18,8 22,5 29,3 35

585x470Ø 810x470Ø 1110x470Ø 1329x470Ø

1500 2000 2000 2000

230 230 230 230

IP24 IP24 IP24 IP24

112 134 202 249

70 70 70 70

30,4 37,9 53,5 59,6

CXL

Hesi werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. 
Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk. 
Aan deze leaflet kunnen geen rechten worden ontleend.

CXL CXL CXL

Algemene informatie
• Geschikt voor één of meerdere tappunten (afhankelijk van de opstelling)
• Temperatuur traploos in te stellen tot 70° C
• Compact: Ø 470 mm
• Moderne vormgeving
• Weergave actuele watertemperatuur
• Lange levensduur dankzij magnesiumanode
• 2 jaar garantie

Hesi E-boiler i.c.m. zonnepanelen

Heeft u wel eens nagedacht over een zonneboiler, maar ziet u op tegen de investering? 
En heeft u ook al zonnepanelen? Dan is de Hesi E-boiler een perfecte oplossing.
De zonnepanelen voorzien de E-boiler namelijk van uw eigen opgewekte elektriciteit.
De E-boiler wordt vervolgens direct op de wateraanvoer van uw combi-ketel aangesloten. Hierdoor is 
het water al voorverwarmd en bespaart u op uw gasverbruik. Op deze manier gebruikt u uw eigen 
opgewerkte stroom en levert u minder terug aan het energienet. Een tijdschakelaar kan er tevens voor 
zorgen dat de boiler alleen overdag wordt verwarmd en ‘s avonds uit staat wanneer deze stroom uit het 
energienet nodig heeft. Dit is, gezien de afbouw van de salderingsregeling vanaf 2023, zeker interessant. 

Bijkomende voordelen:
• U slaat het overschot aan eigen stroom op als warm water in de Hesi E-boiler i.p.v. in een dure accu.
• Voordeel t.o.v. een zonneboiler: u heeft niet alleen warm water met de E-boiler, maar wekt ook nog 

uw eigen elektriciteit op met de zonnepanelen.


