
Condens 7000iW

Condensatieketels



Condens 7000iW    3

Easy solutions
 Condensatiegaswandketel met revolutionair design
  Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
 Energielabel voor ruimte- en waterverwarming: A
 Optionele internetconnectie

 

Technische gegevens (berekend op aardgas G20):

Type: 
GC7000iW 
14

GC7000iW
24

GC7000iW
28C

GC7000iW
35

GC7000iW
35C

GC7000iW
42

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

2/14,0 3/24 3,7/20 5,2/33,8 5/28,4 5,3/38,2

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

2,3/15,1 3,4/25,1 4,1/21,2 5,6/35 5,6/30 5,9/40

Max. vermogen boileropwarming in kW (PnW) 14 24 n.v.t. 34,7 n.v.t. 39,8

Max. vermogen warmwaterbereiding in kW 
(PnW) 

n.v.t. n.v.t. 28 n.v.t. 35,1 n.v.t.

Warmwaterdebiet bij ΔT=25 K in l/min n.v.t. n.v.t. 16,1 n.v.t. 20,1 n.v.t.

Afmetingen (h x b x d) in mm
840 x 440 

x 350
840 x 440 

x 350
840 x 440 

x 350
840 x 440 

x 350
840 x 440 

x 350
840 x 440 

x 350

Gewicht in kg 43 43 43 52 52 52

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A A A A A A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimte-
verwarming

A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming n.v.t. n.v.t. A n.v.t. A n.v.t.

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor 
waterverwarming

n.v.t. n.v.t. A+ → F n.v.t. A+ → F n.v.t.

Capaciteitsprofiel warm water n.v.t. n.v.t. XL n.v.t. XL n.v.t.

Nominale warmteafgifte in kW (Prated) 14 24 20 33,8 33,8 41

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

93 93 93 93 93 93

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor 
waterverwarming in % (ŋwh)

n.v.t. n.v.t. 83 n.v.t. 81 n.v.t.

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA) 47 50 48 52 52 52

A+ → F

A+++ → D

Combinatie met EasyControl
Combineer de Condens 7000iW met de intelligente 
EasyControl thermostaat en bespaar tot 25% energie! 
Bovendien kun je zo je verwarmingstoestel vanop 
afstand bedienen met je smartphone of tablet. Wil je 
graag de temperatuur instellen per kamer? Voeg dan 
de set radiatorkranen toe. Hierdoor verhoog je niet 
enkel je comfort, maar ook je energielabel naar A+!
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Eenvoudig energiebesparend
De Condens 7000iW is ontworpen om zo veel 
mogelijk energie te besparen, wat dan weer een 
gunstige invloed heeft op je energiefactuur. De 
modulerende brander verwarmt met een bereik van 
12,5 tot 100% van het maximumvermogen. Zo blijft je 
verwarmingsketel zuinig werken, ook wanneer je niet 
het volledige vermogen nodig hebt. De ingebouwde 
elektronica zorgt bovendien voor een zo laag mogelijk 
elektriciteitsverbruik.

Verschillende vermogens
Dankzij het uitgebreide gamma van vermogens (van 

14 tot 42 kW) en de compacte afmetingen is deze 
ketel geschikt voor zowat alle woningen. Zo kies 
je voor een verwarmingsketel die aansluit bij je 
behoeften.

Eenvoudig warm water
De Condens 7000iW is verkrijgbaar als combitoestel 
met geïntegreerde warmwaterbereiding. Dankzij deze 
keuze bespaar je plaats en geld. Heb je een groter 
gezin en dus meer water nodig? Dan kies je best voor 
de systeemketel die je combineert met een externe 
Stora boiler van 120 tot 500 liter.

De Condens 7000iW is een gascondensatieketel met een revolutionair design. De ketel onderscheidt 
zich niet enkel door zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, maar ook door zijn veelzijdigheid. 
Dankzij het uitgebreide gamma van vermogens is deze verwarmingsketel geschikt voor zowat alle 
woningen, zowel voor nieuwbouw als renovatie.

Condens 7000iW
Grote prestaties tegen een uitstekende prijs.
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