Techniniai duomenys
Condens 9000i
Priekinio korpuso spalva

GC9000iW-20

GC9000iW-30

GC9000iW-40

GC9000iW-50

balta

balta

balta

balta

Maks. nominali šiluminė galia (40/30 °C)

kW

20,3

31,5

41,6

50,7

Min. nominali šiluminė galia (40/30 °C)

kW

2,9

3,3

5,6

6,9

Maks. nominali šiluminė apkrova

kW

19,3

30,0

39,6

48,3

Maks. karšto vandens gamybos pajėgumai

kW

18,6

29,0

38,2

46,6

Elektros energijos suvartojimas

W

18 - 53

20 - 120

13 - 79

13 - 87

Elektros energijos suvartojimas budėjimo režimu

W

<2

<2

<2

<2

dB(A)

44

50

50

51

%

94

94

94

94

A

A

A

A

15

15

nėra

nėra

Energiją taupantis siurblys EEI < 0,23

įmontuotas

įmontuotas

įmontuotas

įmontuotas

Perjungimo vožtuvas

įmontuotas

įmontuotas

nėra

nėra

Triukšmo lygis pagal ErP15
Sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo
efektyvumo koeficientas pagal ErP15
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
Komplektacija
Išsiplėtimo indas

l

Matmenys ir svoris
Aukštis

mm

735

735

735

735

Plotis

mm

520

520

520

520

Gylis

mm

420

420

420

420

kg

52

52

46

47

Neto svoris

*- EN 14825
**- garso galia, esant 60 % akprovai ir 55 °C padavimo temperatūrai
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Dujinė kondensacinio tipo
šildymo įranga
Condens 9000i
Naujos dujinio šildymo tendencijos
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Revoliucingai paprasta technika,
kuri puikiai prisitaikys jūsų namuose
Condens 9000i šiuolaikiškas dizainas įtikina jau iš pirmo žvilgsnio. Tai įrodo ir įrangos charakteristika:
didelio našumo, energiją taupanti ir revoliucingai paprasta technika padarys jūsų norus lengvai
įgyvendinamus.

Efektyvumas nesuskaičiuojamose kombinacijose

A

Nuo 20 iki 50 kW galingumo intervalo Condens 9000i
atitinka skirtingus reikalavimus. 20 ir 30 kW
galingumo modelius jūs gausite kaip visos
komplektacijos prie sienos tvirtinamą įrangą,
įskaitant išsiplėtimo indą, siurblį ir perjungimo
vožtuvą.
Didelis efektyvumas ištisus metus
Dėl aukšto sezoninio šildymo energijos vartojimo
efektyvumo koeficiento 94% ir kartu naudojamo oro
sąlygų valdomo reguliatoriaus CW 400, įranga
Condnes 9000i pasiekia A energijos vartojimo
efektyvumo klasę.
Degiklio moduliacija: nuo 10 iki 100 % didžiausio
galingumo, todėl Condens 9000i veiks taupiai netgi
tuomet,kai nenaudojamas visas galingumas.
Bosch aukščiausios klasės kokybė

Visų privalumų apžvalga:
Didelis efektyvumas ištisus metus dėl plačių
u
moduliacijos galimybių (1:10)
Išskirtinis dizainas su aukštos kokybės stiklo
u
paviršiumi
Aukštos kokybės ir ilgaamžės medžiagos
u
Paprastas naudojimas
u
Greitas ir laiką taupantis montavimas ir
u
priežiūra
Platus modelių asortimentas su visa arba
u
bazine komplektacija

Bosch nepriekaištinga kokybė būdinga ir įrangai
Condens 9000i. Puikus pavyzdys:ilgaamžis ir lengvai
valomas šilumokaitis,pagamintas iš patvaraus
aliuminio-silicio lydinio.

Išskirtinis dizainas ir paprastas valdymas

Jutikliniame ekrane galima patogiai valdyti
pagrindines šildymo funkcijas. Naudojimas labai
paprastas, todėl klaidos tikimybė yra beveik
neįmanoma.

Prie sienos tvirtinama Bosch Condens 9000i yra ryškus
jūsų būsto akcentas. Unikalus, šiuolaikiškas dizainas
džiugina iš pirmo žvilgsnio. Aukštos kokybės stiklo
paviršius ne tik gerai atrodo, bet ir palengvina naudojimą
dėl esančios jutiklinio ekrano funkcijos. Be to, Condens
9000i galima patogiai valdyti, naudojantis internetu,
naudojant Bosch ProControl aplikaciją.

Sumontavimas akimirksniu

Paruoštas darbui!

Apgalvota vidinė konstrukcija pagreitina montavimą.
Šildymo specialistas gali patogiai pasiekti visus
mazgus. Keli veiksmai – ir Condens 9000i jau bus
pritvirtinta prie sienos ir paruošta eksploatuoti.
Lyginant su ankstesne karta, gerokai sutaupomas
įrengimo laikas.

Dėl naujoviško reguliatoriaus jutikliniame ekrane galima
patogiai valdyti pagrindines šildymo funkcijas. Nulenkiant
CW400 reguliatoriaus skydelį, paspaudus mygtuką, galima
pradėti eksploatuoti.

Paprasta ir patogu naudoti

CW400 atviras reguliatoriaus skydelis

