Dizainas ir inovacijos:
meilė iš pirmo žvilgsnio

Dujų kondensacinis katilas

Condens 7000i W
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Estetika, inovacijos ir taupymas
Naujas prie sienos tvirtinamas kondensacinio tipo dujomis kūrenamas katilas Condens 7000i W, kuris
yra subtilaus, išskirtinio dizaino, su lengvai valomu grūdinto stiklo paviršiumi, tobulai įsilies į kiekvieną
šiuolaikinį ir modernų būstą. Dėl kelių naujoviškų technologinių sprendimų įrenginys garantuoja jums
aukštą taupymo lygį, mažą dujų vartojimą, o naudotis juo visiškai paprasta.

Vartojimas pagal jūsų poreikius
Condens 7000i W nuolatos užtikrinta kiek įmanoma mažą dujų
vartojimą. Degiklio moduliacija reguliuojama plačiu diapazonu 1:8.
Tai reiškia, kad efektyvumas išlaikomas ir tada, kai visa įrenginio
galia nebūtina. Katilas automatiškai prisitaiko ir veikia vartodamas
mažiau dujų, kai to reikia, pavyzdžiui, pavasarį arba rudenį.

Nuotolinis valdymas bet kuriuo metu
Condens 7000i W yra visiškai suderinamas su reguliatoriumi
Bosch CT100 (iki vieno šildymo kontūro) arba internetiniu moduliu
MB LAN, užtikrindamas galimybę patogiai ir lengvai valdyti šildymo
sistemą naudojantis Bosch programėle, įdiegta išmaniajame
telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Programėlė Bosch Control
užtikrina svarbiausias jūsų šildymo įrenginio nuotolinio reguliavimo
funkcijas. Intuityvi naudotojo sąsaja leis jums keisti įrenginio
veikimo režimą, temperatūrą, šildymo programą, taip pat gauti
pranešimus apie veikimo trikdžius.

Visų privalumų suvestinė:
Didelis efektyvumas visus metus dėl plačių galios moduliavimo
galimybių (1:8)
Išskirtinis, estetiškas dizainas su aukštos kokybės stiklo
paviršiumi
Papildoma garso izoliacija užtikrina tylų katilo veikimą
Paprastas naudojimas
Greitas ir laiką taupantis įrengimas bei priežiūra
Platus įvairių modelių asortimentas – su visa arba bazine įranga
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Unikali išorė, tobulas vidus

Greitas ir lengvas įrengimas

Nepriekaištingos kokybės ilgaamžis Bosch šilumokaitis,

Condens 7000i W galima greitai ir lengvai įrengti,

pagamintas iš atsparaus aliuminio ir silicio lydinio,

gerokai sumažinant įrengimo sąnaudas. Be to, ir senos

užtikrina tylų, efektyvų įrenginio veikimą ir lengvą

šildymo įrangos keitimas nesudaro sunkumų, nes

priežiūrą.

įrenginio jungtys suderinamos su didele dalimi
ankstesnių Junkers sieninių šildymo katilų modelių.
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Novatoriškos technologijos
...ne tiktai estetika
Condens 7000i W gaminamas įvairių versijų, kad būtų patenkinti
kiekvieno naudotojo šildymo ir karšto vandens ruošimo poreikiai:
įrenginys su galimybe prijungti talpyklą karštam vandeniui ruošti
arba kombinuotas įrenginys, kuris šildo vandenį pratekančiu principu.
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Matmenys ir svoris
Aukštis x plotis x gylis

TT 1703 LT

Grynasis svoris

UAB Robert Bosch
Junkers / Bosch šildymo technika
Lietuva, Kaunas, LT-52104
Ateities plentas 79A
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