
Gaz Star 4000 W

Kompakta, videi
draudzīga apkure

Gāzes apkures katls



Priekšrocību pārskats:

  Dzīvokļiem, vienģimenes un rindu mājām

  Kombinētā apkures un karstā ūdens iekārta

  Īpaši klusa darbība

  Augstākais karstā ūdens komforts precīzi noregulētai, 

tūlītējai un nepārtrauktai karstā ūdens padevei

  Ekspluatācijas vienkāršība, pateicoties 

daudzfunkcionālajam displejam un jaunajai regulatoru 

paaudzei

  Energoefektīvs sūknis, atbilst ErP

  Pārbaudītais Thermostar deglis sevišķi ērtai apkopei

  Vienkārša iekārtas nomaiņa

  Īpaši zems NO  izmešu līmenis x

Tehniskais raksturojums GS4000W 24 C

Maksimālā siltuma jauda apkurei, kW 24

Minimālā siltuma jauda apkurei, kW 10.9

Maks. siltuma jauda karstā ūdens uzsildīšanai, kW 24

Karstā ūdens sagatavošana caurplūdes režīmā, l/min. 11.4

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte, % 77

Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā, W 7

Trokšņu līmenis , dB(A) 44

Augstums x Platums x Dziļums, mm 850x440x360

Neto svars, kg 41

Lielisks komforts nelielā telpā
Kompaktais Gaz Star 4000 W aizņem maz vietas un 
darbojas īpaši klusi. Tāpēc to var uzstādīt dzīvojamā 
zonā. Kombinētā versija aprīkota ar augstražīgu plākšņu 
siltummaini. Tas nodrošina augstāko karstā ūdens 
sagatavošanas komfortu. Lietotājam tas nozīmē precīzi 
noregulējamu un nepārtrauktu karstā ūdens padevi. 
Turklāt ECO taustiņš ļauj lietotājam pēc saviem 
ieskatiem regulēt karstā ūdens sagatavošanu.
Karstais ūdens vienmēr ir pieejams jebkurā apjomā - ar 
nedaudz lielāku energoresursu patēriņu, turpretī ECO 
režīmā enerģijas taupīšanas nolūkā ūdens tiek uzsildīts 
tikai pēc nepieciešamības.

Ideāli piemērots remontam un rekonstrukcijai
Gaz Star 4000 W aprīkots ar energoefektīvu sūkni. 
Turklāt tam ir arī augstvērtīgs Bosch Thermostar deglis - 
iekārta ir daudz energoefektīvāka nekā parastie 

konvencionālā tipa katli. Tas dod labumu ne tikai 
apkārtējai videi, bet arī no ekonomiskā viedokļa 
remonta laikā ir lietderīgi nomainīt veco iekārtu 
ar Gaz Star 4000 W.
Jaunajam apkures katlam ir tādi paši pieslēgumi kā 
lielākajai daļai iepriekšējo Junkers iekārtu. Iespējama 
arī citu ražotāju iekārtu ātra un viegla nomaiņa.

Ērta uzstādīšana un apkope
Gaz Star 4000 W var uzstādīt ātri un viegli. Vēl viena 
uzticamās Bosch tehnikas priekšrocība ir ilgmūžība. 
Augstā produkta kvalitāte izpaužas arī hidraulisko 
komponentu ērtā un tiešā piekļuvē. Apkope ir ātra un 
vienkārša, jo visi apkures katla svarīgie komponenti ir 
viegli pieejami. 
Modernā apkures vadības sistēma Bosch Heatronic® 3 
un pārskatāmais, viegli nolasāmais daudzfunkcionālais 
displejs nodrošina arī vienkāršu apkalpošanu.

Robert Bosch SIA
Mūkusalas iela 101
Rīga, LV-1004 
Tālrunis: +371 67802080
www.junkers.lv
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