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Υπόδειγμα ποιότητας,
απόδοσης και αισθητικής

Θέλετε να εκσυγχρονίσετε τη θέρμανσή σας με φυσικό αέριο, αλλά δεν έχετε αρκετό χώρο;

Μπορείτε εύκολα να το κάνετε με τον Condens 7000i W.

Συνδυάζει υψηλή απόδοση με κομψή εμφάνιση και ανταγωνιστική τιμή.

Σύγχρονη θέρμανση 
Με εξαιρετικό σχεδιασμό και προδιαγραφές από το 
μέλλον, ο Condens 7000i W, χάρη στις δυνατότητές 
του και τις συμπαγείς του διαστάσεις αποτελεί την 
καλύτερη δυνατή επιλογή για τον εκσυγχρονισμό ή την 
αυτονόμηση της θέρμανσης του σπιτιού σας.

Απλά αποδοτικός...
Εξοικονομήστε ενέργεια χωρίς κόπο: Ο Condens 7000i 
W της Bosch είναι εφοδιασμένος με ένα σύστημα 
συνεχούς ελέγχου της καύσης, το οποίο εξασφαλίζει τη 
σταθερότητα της φλόγας και επομένως την ασφαλή και 
αποδοτική καύση. Διαθέτει ευρύτατο φάσμα ρύθμισης 
της ισχύος εν λειτουργία, από 12,5 έως 100% και 
προσαρμόζεται αυτόματα στη ζήτησή σας για θέρμανση 
και ζεστό νερό χρήσης κάθε στιγμή.
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Απλή και έξυπνη λειτουργία
Μέσω της όμορφης, απλής και ευκρινούς οθόνης, 
μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα τις βασικές λειτουργίες 
του συστήματος θέρμανσης με το πάτημα ενός 
κουμπιού. Επιπλέον, ο Condens 7000i W μπορεί 
εύκολα να συνδεθεί στο Internet με τη χρήση του 
έξυπνου θερμοστάτη CT200 της Bosch. Έτσι μπορείτε 
να ελέγχετε εύκολα τη συσκευή μέσω της εφαρμογής 
Bosch Control από οπουδήποτε και να αποκτήσετε 
δυνατότητες περαιτέρω εξοικονόμησης ενέργειας.

Ομορφιά με περιεχόμενο... 
Ο λέβητας αερίου Condens 7000i W διαθέτει 
επαναστατικό σχεδιασμό και κομψή πρόσοψη από 
γυαλί, σε λευκό χρώμα.Το επίπεδο του σχεδιασμού 
αυτού διατηρείται και στην τεχνολογία που κρύβει πίσω 
από την εμφάνιση. Αν επιλέξετε τον Condens 7000i W, 
παίρνετε τον καλύτερο που υπάρχει.
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Condens 7000i W

Χαρακτηριστικά
GC7000iW

24/28 C
(Combi)

GC7000iW
30/35 C
(Combi)

GC7000iW
35 P

GC7000iW
42 P

Τάξη ενεργειακής απόδοσης A A A A 

Εποχιακός βαθμός απόδοσης θέρμανσης % 93 93 93 93 

Μέγ. θερμική ισχύς 80/60 °C kW 24 28.4 33 39.9

Ελάχ. ονομαστική θερμική ισχύς 80/60 °C kW 3.7 5 5 5.3

Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικού χώρου dB(A) ≤50 ≤52 ≤52 ≤52

Τάξη ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού A A – – 

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού % 83 81 – – 

Μέγ. θερμική ισχύς (40/30°C) kW 25.1 30.3 35 42

Μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύς - Ζεστό νερό χρήσης kW 28 34.7 34.7 41.7

Μέγ. ονομαστική θερμική φόρτιση θέρμανσης kW 24.6 29 33.8 41

Παροχή ZNX κατά EN 13203-1 (ΔΤ=30Κ) l/min 14.1 15.2 – –

Θερμοκρ. καυσαερίων σε μέγιστη ισχύ °C 87 65 65 75

Έξοδος καπναερίων Ø mm 80/125 80/125 80/125 80/125

Μέγ. βαθμός απόδοσης καύσης % 108.3 108.4 108.4 108.4

Ηλεκτρική τάση V 230 230 230 230

Συχνότητα Hz 50 50 50 50

Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση W 100 110 120 153

Είδος προστασίας (EN 60529) IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D

Βάρος kg 43 52 52 52

Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 840 x 440 x 360


