
Nye                EVO

GASKEDLER til 

fremtidens gas

Gas

EVO står for Elektronish Verbrennungs 

Optimierung

(elektronisk forbrændings optimering)



Varme – hjertet i dit hjem
Siden tidernes morgen har vi søgt sammen om det

knitrende bål og nydt varmen, samværet og fæl-

lesskabet. Den følelse har vi taget med indenfor,

hvor vi naturligt har samlet os i husets varmeste

rum.

Hos HS Tarm A/S kender vi alt til denne tradition. Det

er stadig varmen, der samler os mennesker, men nu

er varmen fordelt behageligt i hele boligen som en

usynlig bølge, der omslutter familien og holder

kulden på afstand.

Med BAXI som hjertet i varmesystemet er du sikret

høj komfort, god atmosfære og velvære med

omtanke for både miljø og økonomi.

BAXI- vi brænder for varmen

BAXI EVO gaskedlen det intelligente og fremtidssikrede valg!

EVO kedlerne er fremtiden
Naturgassen kom til Danmark i 1980’erne,
og BAXI har været med helt fra start. Vi har

kontinuerligt udviklet nye produkter, hvor

det primære fokus altid har været øget

effektivitet, mindre miljøbelastning, som de

vigtigste parametre, og ikke mindst - høj

servicekvalitet.

BAXI– et fremtidssikret valg



EVO kedlen har et selvregulerende forbrændingssystem, som sikrer 

optimal drift under alle driftsformer og gassammensætninger !

Optimale driftsforhold uafhængigt af gassens 

sammensætning

 Fuldtmodulerende pumpe

 Indbygget klimastyring (vejrkompensering)

 Varmtvandsprioritering

Nyudviklet NANO behandlet veksler

 Ydelse fra 2,9 kW

 5 års garanti på røggasberørte dele

 Trykekspansion indbygget

 Enkelt og tidløst design

Pluspunkter der overbeviser !



VALG AF 

ANLÆGSTYPE: Montering Varmtvandsbeholer Ekspansionbeholder Vejrkompensering

WGB EVO Væghængt Separat Ja Ja

WGB–K EVO Væghængt Indbygget 60 L Ja Ja

BAXI BBS EVO 15 H Gulvstående Indbygget 130 L Ja Ja

Kedel 15 EVO 20 EVO 28 EVO K 20 EVO BAXI BBS EVO 15H

Nominel ydelse kW 15 20 28 20/28* 15

Minimal ydelse kW 2,9 2,9 3,9 3,9 2,9

VV ydelse 10 min.  ΔT 30ºC L 203 219 ** 200 200

VV ydelse 1. time   ΔT 30ºC L 553 684 ** 782 385

Højde mm 851 851 851 950 1620

Bredde mm 480 480 480 600 600

Dybde mm 345 345 345 490 600

Aftræk Ø mm 80/125 80/125 80/125 80/125 80/125

Vægt kg 41 41 41 85 154 (59/95)

Gastilslutning ½” ½” ½” ½” ½”
Frem/returtilslutning ¾” ¾” ¾” ¾” ¾”

*) ydelse ved varmtvandsproduktion **) Afhænger af hvilken beholder der vælges

WGB EVO WGB-K EVO BAXI BBS EVO
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