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Condens 7000 W
Η οικονομική επιλογή για μεγαλύτερη ισχύ
Υψηλό επίπεδο μηχανικής, ηλεκτρονική πλακέτα Bosch Heatronic® III. Ο επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης 
αερίου Condens 7000 W εμφανίζει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον λέβητα για να κάνει τη 
διαδικασία πιο εύκολη για τον χρήστη αλλά και τον τεχνικό υποστήριξης. Ανήκει στους πιο αθόρυβους 
λέβητες της κατηγορίας του.

Δυνατότητα επέκτασης του συστήματος
Ο ηλεκτρονικός πίνακας του Condens 7000 W σας επιτρέπει να 

σχεδιάσετε συστήματα που διαφορετικά θα απαιτούσαν τη 

χρήση επιπρόσθετου εξοπλισμού ελέγχου.

Χάρη στον πίνακα του λέβητα και μόνο με την προσθήκη 

κατάλληλου θερμοστάτη, δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης 

επιπλέον αισθητηρίου θερμοκρασίας δευτερεύοντος 

κυκλώματος και παροχή για δευτερεύοντα κυκλοφορητή.

Πλεονεκτήματα
 f  Ιδανικός λέβητας για  μονοκατοικίες και μεγάλα διαμερίσματα

 f  Οι εκδόσεις "system" μπορούν να συνδυαστούν με boiler 

ζεστού νερού

 f  Διαθέσιμο στο μοντέλο combi με δυνατότητα παροχής ζεστού 

νερού χρήσης

 f Εύκολο στη χρήση με οθόνη πολλαπλών λειτουργιών

 f Συμβατότητα με ηλιακά συστήματα

 f Δυνατότητες επέκτασης του συστήματος θέρμανσης

Συμπαγής μονάδα
Με τον Condens 7000 W, μπορείτε να απολαύσετε την 

ευχάριστη ζεστασιά του θερμαινόμενου σπιτιού σας και να 

παράγετε την ίδια στιγμή ζεστό νερό χρήσης. Αυτή είναι η 

επιλογή που σας προσφέρει θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης σε 

μία συμπαγή μονάδα (έκδοση combi). Ο Condens 7000 W 

μπορεί να συνδυαστεί με μπόιλερ ζεστού νερού για να αυξηθεί η 

αίσθηση ασφάλειας για το ζεστό νερό χρήσης (εκδόσεις 

system).

Εξοικονόμηση και άνεση
Ο Condens 7000 W είναι ο ειδικός στην εξοικονόμηση 

ενέργειας. Η τεχνολογία συμπύκνωσης εξάγει τη μέγιστη 

ποσότητα της θερμότητας από τα καύσιμα που μπορεί να 

χρησιμοποιεί και συνεπώς μειώνει την κατανάλωση καυσίμων 

στο ελάχιστο. Επιπρόσθετα, ο Condens 7000 W εξοικονομεί 

ενέργεια χάρη στον ηλεκτρονικό κυκλοφορητή του ο οποίος 

προσαρμόζει τη λειτουργία του στη ζήτηση της εγκατάστασης 

όπως και ο λέβητας.

Condens 7000 W

ZSBR 28-3 (1) system 

ZBR 42-3 (1) system

ZWBR 35-3 (2) combi (με ΖΝΧ)

Μέγιστη ισχύς θέρμανσης: 28, 35, 41 kW

Μέγιστη ισχύς ΖΝΧ: 35kW

Πλάτος x ύψος x βάθος:

440mm x 850mm x 350mm
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