Dizains un inovācijas:
mīlestība no pirmā
acu skatiena

Gāzes kondensācijas katls

Condens 7000i W
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Estētika, inovācijas un ietaupījumi.
Jaunais pie sienas stiprināmais kondensācijas tipa gāzes apkures katls Condens 7000i W ar savu
izsmalcināto, ekskluzīvo dizainu un viegli tīrāmo, izturīgo rūdītā stikla virsmu perfekti iekļausies ikvienā
mūsdienīgā un modernā mājoklī. Pateicoties virknei novatorisku tehnoloģisko risinājumu iekārta garantē
jums augstus ietaupījumus, zemu patēriņu un ir pavisam vienkārši lietojama.

Patēriņš atbilstoši jūsu vajadzībām
Condens 7000i W pastāvīgi uztur iespējami zemu gāzes patēriņu.
Degļa modulācija tiek regulēta plašā diapazonā 1:8. Tas nozīmē, ka
efektivitāte tiek saglabāta arī tad, kad nav nepieciešama pilna
ierīces jauda. Katls automātiski pielāgojas samazinātajam
patēriņam, kāds tas ir, piemēram, pavasaros un rudeņos.

Attālināta vadība jebkurā laikā
Condens 7000i W ir pilnībā saderīgs ar regulatoru Bosch CT100
(līdz vienam apkures lokam) vai interneta moduli MB LAN,
nodrošinot iespēju ērti un viegli vadīt apkures sistēmu, izmantojot
Bosch aplikāciju viedtālrunī vai planšetdatorā. Bosch Control
aplikācija nodrošina svarīgākās jūsu apkures iekārtas attālinātas
regulēšanas funkcijas. Intuitīvā saskarne ļaus jums mainīt iekārtas
darba režīmu, temperatūru, apkures programmu, kā arī saņemt
paziņojumus par darbības traucējumiem.

Visu priekšrocību pārskats:
Augsta efektivitāte visa gada garumā, pateicoties
plašajām jaudas modulācijas iespējām (1:8)
Unikāls, estētisks dizains ar augstvērtīgu stikla virsmu
Papildu skaņas izolācija nodrošina klusu katla darbību
Vienkārša lietošana
Ātra un laiku taupoša uzstādīšana un apkalpošana
Pieejams plašs modeļu klāsts ar pilnu vai bāzes aprīkojumu
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Unikāls ārpusē, perfekts iekšpusē

Ātra un viegla uzstādīšana

Bosch nevainojamās kvalitātes ilgmūžīgais siltummainis,

Condens 7000i W var ātri un ērti uzstādīt, ievērojami

kas izgatavots no nerūsējoša un izturīga alumīnija -

samazinot uzstādīšanas izmaksas. Arī vecās apkures

silīcija sakausējuma, nodrošina klusu, efektīvu iekārtas

iekārtas nomaiņa nesagādās grūtības, jo pievienojumi ir

darbību un ir viegli kopjams.

saderīgi ar lielāko daļu iepriekšējo Junkers sienas
apkures katlu modeļiem.
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Novatoriskas tehnoloģijas
...ne tikai estētika
Condens 7000i W ir pieejams vairākās versijās, lai apmierinātu
ikviena vajadzības pēc apkures un karstā ūdens:
iekārta ar karstā ūdens tvertnes pieslēgumu vai kombinētās
iekārtas, kas uzsilda ūdeni, izmantojot caurplūdes sildītāja
principu.
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Tehniskais raksturojums
Priekšējā paneļa krāsa
Min. siltuma slodze dabas gāzei
Maks. siltuma slodze dabas gāzei
Maks. karstā ūdens ražošanas jauda
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Karstā ūdens sagatavošanai caurplūdes režīmā
Elektrības patēriņš gaidīšanas režīmā
Trokšņu līmenis atbilstoši ErP15
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Energoefektivitātes klase
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Izmēri un svars
Augstums x Platums x Dziļums

TT 1703 LV

Neto svars

Robert Bosch SIA
Mūkusalas iela 101
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