Genieten van een
hoog verwarmings- en
warmwatercomfort
Gascondensatieketel

Condens 8700iW
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Technische gegevens (berekend op aardgas G20):
Type:

GC8700iW 35/50 C

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 80/60°C

6,2/33,6

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 50/30°C

6,8/35

Max. vermogen warmwaterbereiding in kW (PnW)

48,9

Warmwaterdebiet bij ΔT=25 K in l/min

28

Afmetingen (h x b x d) in mm

780 x 440 x 365

Gewicht in kg

53

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A+++ → D

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming

A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming

A+ → F

Capaciteitsprofiel warm water

XL

Nominale warmteafgifte in kW (Prated)

34

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in % (ŋS) 94

Condens 8700iW

Genieten van een hoog verwarmings- en
warmwatercomfort.
Haast geen enkele andere verwarmingsoplossing is zo energiezuinig als de Condens 8700iW. Deze
compacte gascondensatieketel beschikt over een geïntegreerde warmwaterbereiding en garandeert
je een hoog warmwatercomfort. Bovendien is dit toestel zeer gebruiksvriendelijk.

Zeer energiezuinig
Met de Condens 8700iW wordt energie besparen
kinderspel! Dankzij het groot modulatiebereik van
1 tot 10 past deze verwarmingsketel zijn vermogen
automatisch aan volgens je behoeften. Zo ben je
zeker van de meest efficiënte en energiebesparende
werking, ook als je niet het volledige vermogen
nodig hebt.

Zeer hoog warmwatercomfort
De Condens 8700iW is het enige combitoestel op
de Belgische markt dat zo’n hoog comfort biedt. De
geïntegreerde warmwaterbereiding voorziet je van
niet minder dan 28 liter warm water per minuut.
Kortom, meer dan voldoende warm water voor
je bad of douche. Je hoeft enkel de kraan open
te draaien en te genieten van warm water op de
gewenste temperatuur!

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor waterverwarming in % (ŋwh)

86

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA)

53

Aantrekkelijk design
Het design van de Condens 8700iW volgt de
aantrekkelijke vormgeving van de recentste Boschtoestellen. Deze compacte gascondensatieketel
heeft een elegant front met aluminium zijkanten.
Het toestel is een weerspiegeling van de
hoogwaardige Bosch-kwaliteit. Kortom, de Condens
8700iW is een echte eyecatcher!

Eenvoudig te bedienen
De Condens 8700iW is gemakkelijk te installeren
en is bovendien zeer onderhoudsvriendelijk.
Je bedient deze compacte verwarmingsketel
eenvoudig via het interactieve touchscreen. Wil je
het maximum uit dit toestel halen? Combineer de
Condens 8700iW dan met de EasyControl CT 200
thermostaat en regel je verwarmingsinstallatie
eenvoudig vanop afstand via de EasyControl
applicatie op je smartphone of tablet. Hierdoor
verhoog je niet enkel je comfort, maar ook het
energielabel van je toestel naar A+!

A+++ → D

A+ → F

Easy solutions
Condensatiegaswandketel met aantrekkelijk design
Zeer hoog verwarmings- en warmwatercomfort
Energielabel voor ruimte- en waterverwarming: A
Optionele internetconnectie
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