
Bosch Termoteknik Isıtma ve  
Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, 
No: 20, Küçükyalı Ofis Park A Blok  
34854 Maltepe / İSTANBUL 
Türkiye

www.bosch-climate.com.tr

Üretici firmanın, broşürün basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini 
geliştirmek amacıyla yaptığı değişiklikleri ve baskıdan doğabilecek farklılıkları size 
en yakın Bosch Isı Sistemleri Bayisi’nden öğrenebilirsiniz.

Garanti sürenizi  
ek garanti satın alarak 
uzatabilirsiniz.

Modülasyonlu oda  
kumandası kullanarak  
yakıt tasarrufu yapabilirsiniz.

Yoğuşma teknolojisi sayesinde 
kombinizden daha çok  
verim alabilirsiniz.

Her türlü sorunuz için 
444 2 474 numaralı  
Müşteri İlişkileri Merkezimizi 
arayabilirsiniz.

Bunları  
biliyor musunuz?
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Condens 2500 W yoğuşmalı kombi, güvenilir 
ve verimli bir şekilde evinize ısıtma ve sıcak 
kullanım suyu sunarken, önemli miktarda 
enerji tasarrufu yapmanıza da yardımcı olur.

Yerden tasarruf sağlayan  
kompakt boyutlar
Condens 2500 W’ye evinizde uygun bir yer bulmak, 
sandığınızdan daha kolaydır. Modern, kompakt 
tasarımlı bu kombi, şık görünmesinin yanı sıra 
aynı zamanda az yer kaplar. Duvara yakın standart 
dikey hidrolik bağlantılara sahiptir. İlave bir montaj 
plakasına gerek yoktur.

Kullanıcı dostu LCD ekran
Arkadan aydınlatmalı LCD kullanıcı arayüzü 
sayesinde sadece birkaç tuş ve sembol ile 
Condens 2500 W’yi kolayca kullanabilirsiniz.

Sıcak kullanım suyunda
üç yıldızlı konfor
Condens 2500 W, anlık su ısıtıcısı ilkesini 
kullanarak suyu ısıtır ve son derece konforludur. 
Musluğu her açtığınızda, sabit sıcaklıkta sıcak 
suyunuz hemen kullanıma hazırlanır.

Kolay kurulum ve montaj özelliği ile  
zaman ve maliyet tasarrufu
Condens 2500 W’nin kurulumu hızlı ve kolaydır. 
Ayrıca kombinin önemli bileşenlerinin tümüne 
ön taraftan erişilebildiği için servis ve bakım 
işlemlerinde hız ve kolaylık sağlar.

Yüksek kalitesi, Bosch teknolojisi ve 
cazip fiyat/performans kombinasyonu ile 
eviniz için ideal çözüm.

Tüm beklentilerinizi eksiksiz 
karşılayacak özellikler bütünü.
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Kullanıcı avantajları:
 ▶ 24 kW ısıtma ve sıcak su kapasitesi
 ▶ Yoğuşma teknolojisi ile çok yüksek verim ve çok 

 düşük gaz tüketimi (%109’a varan verim değeri)
 ▶ Özel Alüminyum-Silisyum alaşımlı döküm eşanjörü 

 sayesinde yüksek enerji verimi ile yakıttan tasarruf
 ▶ Geniş modülasyon aralığı sayesinde verimli çalışma
 ▶ Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan
 ▶ 3 yıldız sıcak kullanım suyu konforu
 ▶ Sadece 300 mm’lik derinliğe sahip kompakt tasarımı   

 ile montaj kolaylığı, tüm mekanlara mükemmel uyum
 ▶ Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile kolay   

 okunabilme ve modern görünüm
 ▶ Düşük NOx emisyonu ile çevreci işletim
 ▶ Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
 ▶ Donmaya karşı koruma
 ▶ Sessiz çalışma ( ≤ 36dB(A) )
 ▶ Arıza kodu gösterimi
 ▶ EMS arayüzü sayesinde yenilikçi sistemlerle uyumlu
 ▶ On/Off ve modülasyonlu oda kumandaları ile    

 kullanılabilme

Bosch Modülasyonlu Oda Kumandaları ile
daha kolay kullanım daha çok tasarruf

TEKNIK ÖZELLIKLER BIRIM WBC 24-1 DC

Kullanılabilir Yakıtlar                                   Doğalgaz / LPG

Ölçüler mm 815x400x300

Ağırlık kg 36

Genleşme Tankı l 8

Ses Basıncı Seviyesi dB(A) ≤36

Voltaj  AC…V 230

Max. Sıcak Kullanım Suyu Kapasitesi kW 24

Kullanım suyu konforu - ***

Max. Sıcak Kullanım Suyu Miktarı l/dk 10

Kullanım suyu sıcaklık aralığı  °C 40-60

NOx Sınıfı  - 5
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Verimli ısı geri kazanımı için  
Bosch yoğuşma teknolojisi 
Yoğuşma teknolojisi ısıyı geri kazanmanın son derece 
ekonomik bir yoludur. Doğalgazın yanması sırasında açığa 
çıkan atık baca gazı içerisindeki su buharı enerjisinin geri 
kazanılarak kullanılması ilkesine dayanır. 

Klasik ısıtma sistemlerinde havaya karışan bu atık enerji, 
Bosch’un yoğuşma teknolojisi sayesinde geri kazanılarak 
ısıtma sisteminde kullanılır. Böylece daha az doğalgaz ile 
daha fazla ısı elde ederek, daha çok tasarruf etmiş olursunuz.

CR 50 CR 10
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