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Energiezuinige werking
Zoek je een gasketel die je woning op een 
milieuvriendelijke en energiezuinige manier 
verwarmt? Dan is de Condens 9000iWM de beste 
keuze. Dankzij de hoge modulatie van 1 tot 10 kan 
het toestel niet alleen energiezuinig verwarmen, je 
bent ook zeker van een constante en comfortabele 
temperatuur. Bovendien zal je verwarmingsketel ook 
langer meegaan. 

Eén compacte totaaloplossing
De Condens 9000iWM is een compacte 
totaaloplossing voor een hoog verwarmings- en 
warmwatercomfort. Al de componenten zijn in 
het toestel ingebouwd, er zijn geen afzonderlijke 
elementen nodig aan de muur. Dit bespaart ruimte 

en vereenvoudigt het werk van de installateur. De 
installatie en het onderhoud verlopen daardoor ook 
een stuk eenvoudiger en goedkoper. 

Verschillende vermogens en boilertypes
Dankzij de talrijke combinatiemogelijkheden is de 
Condens 9000iWM geschikt voor haast elk gezin. 
Het gamma is beschikbaar met een vermogen van 
30 kW en met verschillende types ingebouwde 
boilers. Afhankelijk van je gewenste comfort, 
kun je kiezen voor een boiler van 150 liter met 
spiraalwarmtewisselaar of een stratificatieboiler met 
een inhoud van 100 of 150 liter. Zo is je verwarmings- 
en warmwatercomfort gegarandeerd in elke situatie.

Ben je op zoek naar een energiezuinige totaaloplossing voor je verwarmings- en warmwatercomfort? 
Dan is de Condens 9000iWM de ideale keuze. Deze vloerstaande gascondensatieketel met 
ingebouwde boiler is compact en je kan deze eenvoudig bedienen via je smartphone of tablet. 

Condens 9000iWM
Compacte en milieuvriendelijke
totaaloplossing.

Technische gegevens: (berekend op aardgas G20):

Spiraal Stratificatieboiler

Type: GC9000iWM 30/150 GC9000iWM 30/100 S GC9000iCM 30/150 S

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

2,9/29,4 2,9/29,4 2,9/29,4

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

3,3/30,8 3,3/30,8 3,3/30,8

Max. vermogen warmwaterbereiding in kW (Pn) 30 30 30

Specifiek debiet volgens EN 13203 in l/min 26,7 26,9 34,3

Afmetingen (h x b x d) in mm 1800 x 600 x 670 1500 x 600 x 670 1800 x 600 x 670

Gewicht in kg 136 127 136

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A A A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimtever-
warming

A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming A A A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor 
waterverwarming

A+ → F A+ → F A+ → F

Capaciteitsprofiel warm water XL XL XL

Nominale warmteafgifte in kW (Prated) 29 29 29

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimte-
verwarming in % (ŋS)

94 94 94

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor 
waterverwarming in % (ŋwh)

82 86 85

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA) 49 49 49

Eenvoudige combinatie met CW400
Klik de CW400 regelaar simpelweg in de lade van 
de Condens 9000iWM en haal het maximum uit je 
verwarmingsinstallatie! Je verwarmt je woning op de 
meest zuinige manier. In combinatie met de CW400 
krijgt de Condens 9000iWM een energielabel A+ en 
verwarm je nog energiezuiniger.

Easy solutions
 Vloerstaande gascondensatieketel met  

 revolutionair design
  Compacte totaaloplossing voor een hoog  

verwarmings- en warmwatercomfort
 Energielabel voor ruimte- en waterverwarming: A 

 (met CW400: A+)

A+++ → G
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