Eenvoudig & snel je nieuwe verwarmingsoplossing samenstellen

Budgetmodel
Condens GC2300iW

CR 50

Combiketel

•
•
•
•
•

Budgetvriendelijk
Modulatie 1/8 CV - 1/10 SWW
Vermogen: 19/30 of 24/30 kW
Tapdebiet bij ΔT=25: 17,2 l/min
Ingebouwd:
- weersafhankelijke regeling
(met optionele buitenvoeler)
- terugslagklep voor CLV
• Voorbereid voor draadloze
communicatiemodule K20

• Modulerende kamerthermostaat
• Regeling 1 cv-circuit zonder
pompgroep en warmwaterproductie
• Weekprogramma met 6
schakelpunten per dag
• In combinatie met radiatoren

Een combiketel staat in voor
zowel de verwarming als de
warmwatervoorziening van je
woning. Omdat je geen boiler
nodig hebt, bespaar je plaats
en energie. Ideaal bij
nieuwbouw of ketelvervanging
van andere merken.

Condens GC3000W

CR 50

Combiketel

• Budgetvriendelijk
• Bewezen kwaliteit
• Single toestel van 22 kW,
combi toestel van 28 kW
• Tapdebiet: 15,8 l/min
• Ingebouwde terugslagklep voor CLV

• Modulerende kamerthermostaat
• Regeling 1 cv-circuit zonder
pompgroep en warmwaterproductie
• Weekprogramma met 6
schakelpunten per dag
• In combinatie met radiatoren

Een combiketel staat in voor
zowel de verwarming als de
warmwatervoorziening van je
woning. Omdat je geen boiler
nodig hebt, bespaar je plaats
en energie. Ideaal voor
ketelvervanging van
Junkers-ketels (zelfde
montageplaat).

Condens GC5300iWT

CR 50

Ketel met ingebouwde boiler

•
•
•
•
•
•

Budgetvriendelijk
1 badkamer - hoog comfort
Regendouche mogelijk
Modulatie: 1/8
Vermogen: 30 kW (sanitair)
Ingebouwd:
- RVS boiler van 48 l
- weersafhankelijke regeling			
(met optionele buitenvoeler)
- terugslagklep voor CLV
• Voorbereid voor draadloze
communicatiemodule K20

• Modulerende kamerthermostaat
• Regeling 1 cv-circuit zonder
pompgroep en warmwaterproductie
• Weekprogramma met 6
schakelpunten per dag
• In combinatie met radiatoren

Een ketel met ingebouwde
boiler combineert het beste
van twee werelden. Dankzij
de kleine ingebouwde boiler
biedt deze ketel voldoende
warmwatercomfort voor een
regendouche.

Condens GC 7000iW 35C

CR 50

Combiketel

•
•
•
•
•
•
•

• Modulerende kamerthermostaat
• Regeling 1 cv-circuit zonder
pompgroep en warmwaterproductie
• Weekprogramma met 6
schakelpunten per dag
• In combinatie met radiatoren

Een combiketel staat in voor
zowel de verwarming als de
warmwatervoorziening van je
woning. Omdat je geen boiler
nodig hebt, bespaar je plaats
en energie.

Basismodel

Hoog sanitair comfort

Modulatie 1/8
35 kW aan sanitair vermogen
Verkrijgbaar in wit of zwart
Design in gehard glas
Tapdebiet: 20,1 l/min
Lange levensduur
Ingebouwd:
- weersafhankelijke regeling
(met optionele buitenvoeler)
- terugslagklep

Maximaal sanitair comfort
Condens GC8700iW 35/50

CR 50

Combiketel

•
•
•
•
•
•

Vermogen cv: 34,4 kW
Sanitair vermogen: 48,9 kW
Modulatie 1/10
Tapdebiet: 28 l/min
Regendouche mogelijk
Ingebouwd:
- weersafhankelijke regeling
(met optionele buitenvoeler)
- terugslagklep voor CLV
• Voorbereid voor draadloze
communicatiemodule K20

• Modulerende kamerthermostaat
• Regeling 1 cv-circuit zonder
pompgroep en warmwaterproductie
• Weekprogramma met 6
schakelpunten per dag
• In combinatie met radiatoren

Een combiketel staat in voor
zowel de verwarming als de
warmwatervoorziening van je
woning. Omdat je geen boiler
nodig hebt, bespaar je plaats
en energie.

Condens GC5300iWM

CW 400

Ketel met onderstaande boiler

• Budgetvriendelijk
• Ingebouwde stratificatieboiler van 100 l
• Vermogen: 24 kW
(30 kW op aanvraag)
• Modulatie 1/8
• 2 badkamers
• Regendouche mogelijk
• 300 l in de eerste 10 minuten 		
beschikbaar
• Ingebouwde terugslagklep
voor CLV
• Voorbereid voor draadloze
communicatiemodule K20

• Weersafhankelijke thermostaat
met buitensensor
• Regeling kan tot 4 gemengde
of ongemengde cv-circuits 		
weersafhankelijk of kamerafhankelijk aansturen
• 2 weekprogramma’s met 6 		
schakelpunten per dag

Indien je meerdere badkamers
hebt of voorziet dat een bad
en (regen)douche tegelijk in
gebruik moeten zijn, kies je
best voor een ketel - boiler
combinatie. Die biedt je een
groter warmwaterdebiet en is
zeer gunstig voor het E-peil.

Hydraulische module MCM
• Besturingsmodule MM 200
• Evenwichtsfles
• 2 modulerende hoogrendement
circulatiepompen
• 1 of 2 mengkranen

Premium (optie: 2 cv-kringen)
Condens GC9000iWM 30/100

CW 400

Ketel met onderstaande boiler

•
•
•
•
•
•

• Weersafhankelijke thermostaat
met buitensensor
• Regeling kan tot 4 gemengde
of ongemengde cv-circuits 		
weersafhankelijk of kamerafhankelijk aansturen
• 2 weekprogramma’s met 6 		
schakelpunten per dag

Indien je meerdere badkamers
hebt of voorziet dat een bad
en (regen)douche tegelijk in
gebruik moeten zijn, kies je
best voor een ketel - boiler
combinatie. Die biedt je een
groter warmwaterdebiet en is
zeer gunstig voor het E-peil.

Vermogen 30 kW
Modulatie 1/10
Verkrijgbaar in wit
Tapdebiet: 26,9 l/min
Ingebouwde boiler van 100 l
1 of meerdere badkamer met
hoog comfort
• Regendouche mogelijk
• Ingebouwd:
- internet gateway
- terugslagklep voor CLV

Intelligente thermostaat (enkel mogelijk voor 1 cv-kring)
EasyControl CT200
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelflerend
Weersafhankelijke regeling zonder buitenvoeler
Regeling 1 cv-circuit en 1 warmwatercircuit
Weekprogramma met 6 schakelpunten per dag
Besturing via app op smartphone of tablet
Verkrijgbaar in witte of zwarte uitvoering
Glazen front
Uitbreidbaar met slimme radiatorthermostaat 		
voor individuele sturing per kamer
• Met tafelstatief en K20 communicatiemodule 		
om draadloos te verbinden met ketel (indien 		
voorzien)

Meer informatie op www.bosch-climate.be

