Bosch
Modülasyonlu
Oda ve Sistem
Kumandaları ile
daha fazlakonfor,
daha çoktasarruf.

CR10 Modülasyonlu OdaKumandası
Oda sıcaklığıkontrolü
Modülasyonlu çalıştırma ile yakıt tasarrufu
 Oda sıcaklığı ve hata kodlarının göstergesi

CW100 Modülasyonlu SistemKumandası
Isıtma devresikontrolü
Dış havasıcaklığınaveyaoda sıcaklığınabağlı çalışabilen modülasyonlu
sistem kumandası
 Otomatik konfigürasyon ile sistemi vemodülleri otomatik tanıma
 Isıtma için 2 farklı haftalık saat programı
 Sıcaklık ayarlanabilir tatil programı
 Isıtma ve kullanım suyu için günlük ve aylık enerji tüketimi gösterimi
 Yüksek çözünürlüklü, arka aydınlatmalı LCDekran
 Kullanım suyu için sürekli işletim veyaısıtma programına bağlı işletim
 Bakım aralığının gösterimi
 Otomatik yaz/kışgeçişi
 Son 20 hata kodunun tarihle birlikte kaydedilmesi
 Donmaya karşıkoruma

TR15-1 On/Off Oda Kumandası













Oda sıcaklığıkontrolü
On/off çalıştırma

Yeni

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.

CR100 Modülasyonlu SistemKumandası
Isıtma devresikontrolü
 Modülasyonlu çalıştırma ile yakıt tasarrufu
 Otomatik konfigürasyon ile sistemi vemodülleri otomatik tanıma
 Isıtma için 2 farklı haftalık saat programı
 Sıcaklık ayarlanabilir tatil programı
 Isıtma ve kullanım suyu için günlük ve aylık enerji tüketimi gösterimi
 Yüksek çözünürlüklü, arka aydınlatmalı LCDekran
 Kullanım suyu için sürekli işletim veyaısıtma programına bağlı işletim
 Bakım aralığının gösterimi
 Otomatik yaz/kışgeçişi
 Son 20 hata kodunun tarihle birlikte kaydedilmesi
 Donmaya karşıkoruma


CW400 Modülasyonlu OdaKumandası

CR50 Modülasyonlu OdaKumandası

Maksimum 4 farklı karışımlı ısıtma devresi ve 2 adet boyler kontrolü
 Dış havasıcaklığınave oda sıcaklığınabağlı çalışabilen modülasyonlu
gelişmiş sistemkumandası
 Otomatik konfigürasyon ile sistemi vemodülleri otomatik tanıma
 Kullanılabilir modüller ile çok çesitli ısıtma devresi kumanda imkanı
 Favori fonksiyonu ile sık kullanılan programlara kolay ulaşım sağlama
 Isıtma ve kullanım suyu için günlük ve aylık enerji tüketimi gösterimi
 Isıtma için 2 farklı haftalık saat programı
 Kullanım suyu için haftalık saat programı
 Sıcak su sirkülasyon pompası için saat programı
 Detaylı 5 farklı tatil periyoduna kadar sistemi ayarlayabilme özelliği
 Dokunmatik tuşlar, yüksek çözünürlüklü ve arka aydınlatmalı LCD ekran





Oda sıcaklığıkontrolü
 Modülasyonlu çalıştırma ile yakıt tasarrufu
 Isıtma için 2 farklı haftalık saat programı
 Sıcaklık ayarlanabilir tatil programı
 Yüksek çözünürlüklü, arka aydınlatmalı LCDekran
 Kullanım suyu için sürekli işletim veyaısıtma programına bağlı işletim
 Bakım aralığının gösterimi
 Otomatik yaz/kışgeçişi
 Son 20 hata kodunun tarihle birlikte kaydedilmesi
 Donmaya karşıkoruma

Yüksek konfor ve
tasarruf için
Bosch Kombi ve
Oda Kumandaları

