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και αξιοπιστία

Condens 2500 W

Λέβητας αερίου συμπύκνωσης



Condens 2500 W
Υψηλή ποιότητα θέρμανσης σε εξαιρετικά
προσιτή τιμή
Η ποιότητα που συνοδεύει το όνομα της Bosch, επιβεβαιώνεται με το παραπάνω από τον λέβητα 
συμπύκνωσης Condens 2500 W. Όχι μόνο παράγει θερμότητα και ζεστό νερό οικιακής χρήσης αξιόπιστα 
και με υψηλή απόδοση (έκδοση Combi), αλλά σας βοηθά επίσης να εξοικονομείτε ενέργεια. Η υψηλής 
ποιότητας, αξιόπιστη τεχνολογία της Bosch σε συνδυασμό με την εξαιρετική σχέση αξίας - τιμής, είναι μια 
κερδοφόρα φόρμουλα και μια ιδανική λύση για το σπίτι σας.

Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου
Η εύρεση ενός χώρου στο σπίτι σας για έναν Condens 2500 W 
είναι ευκολότερη από ό,τι νομίζετε. Με τον μοντέρνο 
και συμπαγή σχεδιασμό του, αυτός ο επίτοιχος λέβητας 
έχει εκτός από ελκυστική εμφάνιση και πολύ μικρό όγκο. 
Ο λέβητας διαθέτει κλασικές κατακόρυφες συνδέσεις 
κοντά στον τοίχο για μια αισθητικά διακριτική και άρτια 
εγκατάσταση.

Απλή λειτουργία
Η οθόνη LCD του Condens 2500 W προσφέρει ένα χρηστικό 
και σαφές μενού για τον χρήστη και τον εγκαταστάτη. Η 
λειτουργία είναι απλή και λογική με μερικές λέξεις-κλειδιά και 
λογικά σύμβολα, ακόμη και στο σκοτάδι χάρη στον φωτισμό 
της οθόνης.

Ζεστό νερό οικιακής χρήσης με άνεση 3 αστέρων
Το νερό είναι άμεσα διαθέσιμο από τη λειτουργία “ζεστού 
νερού κατόπιν ζήτησης” του Condens 2500 W.

Έξυπνος απομακρυσμένος έλεγχος και εξοικονόμηση
Ο Condens 2500 W διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα 
αντιστάθμισης για χρήση με θερμοστάτες On/Off. Για ακόμα πιο 
εξελιγμένη αντιστάθμιση και αύξηση τόσο της θερμικής άνεσης 
όσο και της εξοικονόμησης ενέργειας, συνίσταται ο συνδυασμός 
του λέβητα με τον ψηφιακό θερμοστάτη CW100. Η συσκευή 
διαθέτει μια νέα ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου που επιτρέπει τη 
χρήση όλων των σύγχρονων θερμοστατών της Bosch, όπως τον 
“έξυπνο” θερμοστάτη Bosch EasyControl.

Πλεονεκτήματα
▶ Υψηλή απόδοση
▶ Αναλογική ρύθμιση ισχύος 1:8
▶ Ενσωματωμένη λειτουργία αντιστάθμισης
▶ Πραγματικά 24,1kW θέρμανσης (80°C - 60°C)
▶ Παραγωγή ΖΝΧ με άνεση 3 αστέρων (μοντέλο combi)
▶ Αυξημένη παροχή ζεστού νερού έως 14 l/min
▶ Απλή λειτουργία με ευκρινή φωτιζόμενη οθόνη LCD
▶ Μικρή απαίτηση χώρου χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις
▶ Γρήγορη και απλή εγκατάσταση
▶ Εύκολη συντήρηση
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Condens 2500 W

WBC 24-1DE (1) system
WBC 28-1DCE (2) combi (με ΖΝΧ)

Μέγιστη ισχύς θέρμανσης: 25,4kW
Μέγιστη ισχύς ΖΝΧ: 28,2kW
Εποχιακός βαθμός απόδοσης: 93%
Μέγιστος βαθμός απόδοσης: 109%
Μέγιστη παροχή ΖΝΧ: 14l/min

Πλάτος x ύψος x βάθος: 
400mm x 815mm x 300mm
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