Вишуканий дизайн
нових технологій
Газовий настінний конденсаційний котел

Condens 7000i W
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Захоплення з першого погляду
Ви будете приємно вражені новим конденсаційним котлом Bosch Condens 7000i W.
Надсучасний дизайн, скляна поверхня, чорний та білий колір – все це робить котел
центральним елементом опалювальної системи.

Неперевершений дизайн
Завдяки зовнішньому вигляду котла Condens 7000i W
ви переконаєтесь, що навіть системи опалення
можуть виглядати неперевершено. Котел
випускається в двох кольорах: чорному або білому.
Ідеальне рішення для нових об'єктів
Завдяки компактним розмірам котел Condens 7000i W
потребує небагато місця для встановлення, а
чудовий зовнішній вигляд котла дозволяє
встановлювати його на самому видному місці.
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Рівно стільки, скільки потрібно
Завдяки модуляції пальника від 14% до 100%
котел споживає рівно стільки газу, скільки
необхідно, щоб покрити теплові втрати будівлі.
Багато гарячої води
Котел забезпечить вас гарячою водою із зірковим
комфортом – за лічені секунди після відкриття
крану вода буде гарячою та зі стабільною
температурою.
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Легке обслуговування
Панель керування котлом знаходиться на передній
панелі котла за відкидною кришкою. Під час
обслуговування усі основні компоненти котла також
доступні з передньої сторони без необхідності
демонтажу котла.

Простий монтаж
Конденсаційний котел Condens 7000i W сумісний з
усіма стандартними аксесуарами Bosch. Це суттєво
зменшує витрати на монтаж котла та економить час
на встановлення.
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Condens 7000i W:
Універсальне рішення
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Повністю готовий до роботи
Котел повністю готовий до роботи — він має все
необхідне: циркуляційний насос, триходовий
клапан, розширювальний бак та запобіжний
клапан
2

Труба Вентурі
Забезпечує високу модуляцію пальника та
простий перехід на інший тип газу
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Рішення перевірені часом
Котлів з теплообмінниками WB6 (до 30 кВт) та
WB5 (більше 30 кВт) в усьому світі було
вироблено більше 1 000 000 штук
Простота в експлуатації
Усі необхідні параметри та функції доступні на
панелі керування, що знаходиться на передній
панелі
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Розумне та просте керування
З новою розумною системою керування Bosch
EasyControl ви зможете просто та швидко
підключити вашу опалювальну систему до
інтернету та керувати нею з мобільного
пристрою. Система автоматичного виявлення
присутності користувача знизить витрати на
опалення на 25 %.
Індивідуальне керування
21 °С у вітальні, 24 °С у ванній та 18 °С у
спальній кімнаті – з розумним регулятором
EasyControl та розумними Wi-Fi
термоголовками від Bosch – вам достатньо
просто вказати бажану температуру в
приміщенні. Все інше зробить котел та система
керування!

Технічні характеристики
Condens 7000i W
GC 7000i W
14 P

GC 7000i W
14/24 C

GC 7000i W
24 P

GC 7000i W
24/28 C

GC 7000i W
30/35 C

GC 7000i W
35 P

GC 7000i W
42 P

Теплова потужність
PCH @40/30 °C

кВт

2,3 ... 15,2

3,4 ... 15,2

3,4 ... 25,1

4,1 ... 25,1

5,6 ... 30,3

5,6 ... 35,0

5,9 ... 42,0

Теплова потужність гарячої
води PDHW

кВт

2,1 ... 14,4

3,1 ... 24,6

3,1 ... 24,6

3,8 ... 28,7

5,2 ... 34,7

5,2 ... 34,7

5,5 ... 41,7

Кількість гарячої води при
ΔТ = 35 К

л/хв

–

10

–

11

14

–

–

Коефіцієнт використання
палива @40/30 °C

%

108

бар

4

мбар

II2H 3B/P (13 мбар)

мм

840х440х360

Максимальний робочий тиск
Тип газу
Габаритні розміри ВхШхГ

кг

43

46

Рівень шуму

Вага

дБ(А)

<50

<52

Електричне підключення

В, Гц

Максимальна споживча
потужність

Вт

Ступінь захисту

ІР

230 В, 50 Гц
80

98

98

120

120

153

IPX4D

Система димовидалення
мм
Дані про виріб

2.5

100

60/100, 80/125, 80-80

Розміри приладу та мінімальні відстані для встановлення

≥ 100*

440

≥ 100*

87

2

192

30

772

840

S

360

R1/2
R1/2
R3/4
R1
R3/4
65 65 65 65

3

200

165

K

5,2 %

A

B

1

45
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Мал. 2 Розміри приладу та мінімальні відстані для встановлення (мм)
[1]

Аксесуари для відведення відпрацьованих газів

[3]

Монтажна приєднувальна панель (додаткова опція)

[2] Монтажна планка
Бош Термотехніка Україна

Інфолінія: 0 800 300* 733Рекомендовано
A
Відстань від верхнього краю приладу до середньої вісі
(безкоштовно зі стаціонарних
телефонів по Україні)
горизонтальної труби для відведення відпрацьованих газів
B
Відстань від верхнього краю приладу до стелі
tt@ua.bosch.com
K
Діаметр свердління
www.bosch-climate.com.ua
S
Товщина стінки

стінки
K [мм] для Ø аксесуарів
для відведення
Залишаємо за собоюТовщина
право
на внесення
технічних
змін
S

15 – 24 см
24 – 33 см
33 – 42 см

відпрацьованих газів [мм]
Ø 80
Ø 80/125
110
155
115
160
120
165

Аксесуари для вертикальної труби для відведення
відпрацьованих газів
Ø 60/100 мм
Адаптер для підключення Ø 60/100 мм
Ø 80/125 мм
Адаптер для підключення Ø 80/125 мм
Ø 80 мм
Адаптер для підключення Ø 80 мм із
подачею повітря для горіння

B [мм]
≥ 250
≥ 250
≥ 310

Ø 80/80 мм
≥ 310
Роздільне приєднання труб Ø 80/80 мм
Таб. 4

Відстань B залежно від вибору аксесуарів для відведення
відпрацьованих газів

