Τεχνικά χαρακτηριστικά
Condens 2300 W
Χαρακτηριστικά

Μονάδα

Τάξη ενεργειακής απόδοσης

GC2300W 24/30 C23 (Combi)
A

Εποχιακός βαθμός απόδοσης θέρμανσης

%

94

Μέγ. Βαθμός απόδοσης

%

109.5

Μέγ. θερμική ισχύς 80/60 °C

kW

24

Ελάχ. ονομαστική θερμική ισχύς 80/60 °C

kW

3

Φάσμα ρύθμισης ισχύος
Μέγ. Ονομαστικό θερμικό φορτίο
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικού χώρου
Θερμοκρασία νερού
Παροχή ZNX κατά EN 13203-1 (ΔΓ=30Κ)

1:10
kW

30

dB(A)

44

°C

35-60

l/min

14

Άνεση ΖΝΧ βάσει EN 13203-1
Ύψος x Πλάτος x Βάθος
Βάρος

***
mm

710 x 400 x 300

kg

36
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Εξοικονόμηση ενέργειας και αθόρυβη
λειτουργία χάρη στην υψηλή ποιότητα
της Bosch
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Η αποδεδειγμένα αξιόπιστη τεχνολογία της Bosch σας προσφέρει υψηλή απόδοση σε ανταγωνιστική τιμή
και καθιστά τον Condens 2300 W την ιδανική λύση για τη θέρμανση του σπιτιού σας.
Απλός χειρισμός
Ο Condens 2300 W είναι απλός στον χειρισμό του, γεγονός
που επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση στις βασικές λειτουργίες
του συστήματος θέρμανσης. Σε συνδυασμό με τον έξυπνο
θερμοστάτη της Bosch και την εφαρμογή, μπορείτε να
ελέγχετε τη συσκευή σας από όπου και αν βρίσκεστε.
Υψηλή απόδοση
Ο εποχιακός βαθμός απόδοσης του λέβητα φτάνει το 94%
(που αντιστοιχεί σε μέγιστο βαθμό απόδοσης έως 109,5%).
Ο αναλογικός καυστήρας του Condens 2300 W διαθέτει
ευρύτατο φάσμα ρύθμισης της ισχύος εν λειτουργία, από
10% έως 100% της μέγιστης και προσαρμόζεται αυτόματα
για να καλύψει την τρέχουσα ζήτηση θερμικής ενέργειας.
Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμη κι όταν
δεν χρειάζεστε όλη τη διαθέσιμη ισχύ του.

Αθόρυβη λειτουργία
Μπορείτε να εγκαταστήσετε τον Condens 2300 W μέσα
στον χώρο του σπιτιού σας καθώς η εξαιρετική μόνωση
που διαθέτει εγγυάται εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ήχου.
Με άλλα λόγια, η συσκευή θερμαίνει αθόρυβα όλους τους
χώρους του σπιτιού σας και σας προσφέρει άνεση και
ζεστασιά.
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Πλεονεκτήματα
• Υψηλή απόδοση με ενεργειακή κλάση εώς και Α+ (*)
• Εξαιρετικός σύγχρονος σχεδιασμός και αναγνωρίσιμη
εμφάνιση των λεβήτων συμπύκνωσης της Bosch
• Εξοικονόμηση χώρου χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις
• Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με άνεση 3 αστέρων και
παροχή 14 λίτρα το λεπτό!
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1	
Νέος σχεδιασμός στο περίβλημα με καμπύλες
2	
Αναλογική ρύθμιση ισχύος 1:10
3	
Γρήγορα αποσπώμενα πλευρικά μέρη για
εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
4	
Νέο σιφώνι συμπυκνώματος για περισσότερη
ασφάλεια.

5	
Η υδραυλική εγκατάσταση καθιστά δυνατή την
εύκολη πρόσβαση στον πλακοειδή εναλλάκτη
θερμότητας από μπροστά.
6	
Χρωματική κωδικοποίηση των ηλεκτρονικών για
εύκολη εγκατάσταση.
7	
Κομψός σχεδιασμός και ευκρινής οθόνη για
εύκολο χειρισμό.

(*)

A+++ → G
Σε συνδυασμό με τους ψηφιακούς θερμοστάτες χώρου CW 100 και CW 400 o πήχης της ενεργειακής σήμανσης
ανεβαίνει στην ενεργειακή κλάση Α+!

