Condens 5000 W

Технически спецификации: Condens 5000 W
Condens 5000 W
Модел

70 kW

100 kW

Отоплителна мощност 80/60 °C

kW

13-65.2

19-94.5

Отоплителна мощност при 50/30 °C

kW

14.3-69.5

20.8-99.5

%

110

110

%

99

99

bar

4

4

Tmax

900 С

900 С

G20 / G25

G20 / G25

mm

980/520/465

980/520/465

kg

70

70

230 VAC, 50 Hz

230 VAC, 50 Hz

Максимално напрежение

253 VAC

253 VAC

Минимално напрежение

195 VAC

195 VAC

IPX4D

IPX4D

Концентричен
100/150 или
100/100 паралелен

Концентричен
100/150 или
100/100 паралелен

Ефективност (DIN 4702-8) 40/30 °С
(спрямо горната калоричност на газа Hi)
Ефективност 40/30 °С
(спрямо долната калоричност на газа Hs)
Макс. работно налягане
Макс. температура на подаванe
Видове газове*
Размери
Тегло
Електрозахранване

Електрическа защита
Димоотводни системи

mm

* Комплекти за смяна на вида газ 3P, G31, налични като допълнителен аксесоар

Газов котел
за сериозните
отоплителни решения
Роберт Бош ЕООД
бул. Черни връх 51Б
1407 София

Тел. 0 700 11 494
www.bosch-thermotechnology.com/bg/bg/
Информацията в тази брошура е валидна към май 2019. Снимките са илюстративни. Възможни са грешки и технически промени.
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Висока ефективност за
високи очаквания
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Condens 5000 W

Bosch качество във всеки детайл

Condens 5000 W - Топлоцентралата

Condens 5000 W впечатлява с
усъвършенстваната си кондензна
технология и качество от Bosch.
Конструкцията на уреда е перфектно
конфигурирана и подчертава очевидните
му технически предимства.

Condens 5000 W е идеалното решение за
Вас, ако искате надеждно и ефективно да
захраните с отоплителна енергия големи
жилищни имоти, блокове с апартаменти
или индустриални сгради. Стенният
кондензен котел осигурява топлинна
мощност до 100 kW единична мощност или
1,6 MW в каскада. Благодарение на
логично проектираните функции
монтажът, както и по-нататъшните
поддръжка и обслужване, стават
невероятно бързо.

Висока ефективност
Уредът постига стандартна ефективност до
94% съгласно ErP или 110% макс. ефективност
спрямо Hi. Почти цялата енергия, съдържаща се
в горивото, се превръща в използваема топлина.
Каскади от няколко уреда
До 16 уреда с еднаква или различна топлинна
мощност могат да се конфигурират в каскада,
за да се осигурят специфичните изисквания за
топлинна мощност.

Лесен за използване
С изпитаните системи за управление на Bosch
уредът се ползва лесно и удобно.
Идеален за комбинирана употреба със соларни
системи
Високопроизводителният електронен контролер
(опция) е предварително конфигуриран за
комбинация със соларна система и предлага
патентованата от Bosch соларна оптимизация.

Ефективна помпена група като допълнителен
аксесоар
Помпената група, разработена специално за
Condens 5000 W, се предлага като допълнителен
аксесоар. Основният компонент е помпа с клас А
на ефективност – изключително производителна

Опции за топлинната мощност
Изборът е Ваш: уредът се предлага с топлинна
мощност от 70 и 100 kW.
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на газ и въздух
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Йонизационен електрод
4 Топлообменник
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8 Датчик подаване
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10 Датчик за налягане
11 Датчик връщане
12 Управляваща платка
13	Помпена група
(аксесоар)

Каскада от до 16 уреда
Ако топлинната мощност на един уред е
недостатъчна за нуждите ви, до 16 котела
Condens 5000 W могат да бъдат свързани в
каскада. По този начин може да се постигне
топлинна мощност до 1,6 MW - достатъчна за
огромни площи и производствени процеси.
Каскадата може да се конфигурира от различни
версии на уреда, така че топлинната мощност да
се адаптира идеално към вашите специфични
нужди. Благодарение на умело проектирания
възвратен клапан (опционален аксесоар),
каскадата може да работи и при свръхналягане
на димните газове. Това позволява на
потребителя да използва тръби с по-малък
диаметър и изисква по-малко пространство за
системата за отработени газове.

Отличното качество от Bosch
Висококачествените материали и старателно
подбраните детайли на конструкцията, както и
прецизният монтаж гарантират изключителна
надеждност и дълъг експлоатационен живот.

Condens 5000 W

Кондензна технология от Bosch
Висококачествените компоненти, използвани в
конструкцията на Condens 5000 W, гарантират,
че енергията, която се съдържа в изгаряния газ,
почти изцяло се превръща в топлина. Доказва го
стандартната ефективност до 94% (110% макс.
ефективност спрямо Hi). В основата са
керамичната горелка с пълно предварително
смесване и оребрен топлообменник със
специално нано покритие, които дават
възможност за особено ефективно използване
на енергията.

1	Предкамера за смесване

и с бърз и лесен монтаж. Помпеният агрегат е
изцяло изолиран и по този начин допринася за
общата енергийна ефективност на системата.
Лесен монтаж, бърза поддръжка
Логично изградената, ясно оформена
конструкция на системата позволява бърз
монтаж и пести време. Например, уредът може
да се монтира в обикновен отоплителен кръг без
хидравличен изравнител. Благодарение на
модулната система и предварително
конфигурираните устройства, каскадите се
инсталират и пускат в експлоатация
изключително бързо и икономически ефективно.
Също така се пести от времето, необходимо за
поддръжка и обслужване. Всички важни
компоненти на уреда са достъпни отпред. Тъй
като газовият клапан е отделен от входната дюза
на Вентури чрез маркуч, обслужването може да
се извърши без изключване на подаването на
газ. Което означава, че Вашият сервизен техник
може да завърши работата си много по-бързо.

