
Ανταγωνιστικός, απλός 
και ευέλικτος 

Olio Condens 2300 F

Επιδαπέδιος λέβητας συμπύκνωσης 
πετρελαίου



Οι λέβητες συμπύκνωσης 
Olio Condens 2300 F είναι 
ανταγωνιστικοί, απλοί και ευέλικτοι, 
χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση
Η θέρμανση με πετρέλαιο με την χρήση της τεχνολογίας συμπύκνωσης σας εξασφαλίζει οικονομική θέρμανση 

στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η Bosch με τη νέα σειρά επιδαπέδιων λεβήτων συμπύκνωσης πετρελαίου Olio 

Condens 2300F, προσφέρει μία ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση, που συνδυάζει απόδοση και τιμή με εξαιρετικό 

σχεδιασμό.

Υψηλή απόδοση 
Η τεχνολογία συμπύκνωσης από την Bosch, φέρει 
πιστοποίηση ενεργειακής κλάσης Α, βάσει της οδηγίας 
ErP 2015, με τον εποχιακό βαθμό απόδοσης του λέβητα 
να φτάνει το 91%. Η υψηλή απόδοση σημαίνει για εσάς 
εξαιρετικά χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, με τις πιο 
σύγχρονες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις. 

Απλή λειτουργία
Ο Olio Condens 2300 F κάνει τα πράγματα εύκολα 
για εσάς. Ο λέβητας δεν είναι μόνο ιδιαίτερα 
αποτελεσματικός, αλλά και εύκολος στη λειτουργία του. 
Απλώς πρέπει να ρυθμίσετε τις βασικές λειτουργίες 
στον λέβητα - ο λέβητας κάνει όλα τα υπόλοιπα. Είναι 
κομψός, αθόρυβος και συνδυάζεται με πληθώρα 
εξαρτημάτων της Bosch. 

Απλή εγκατάσταση και συντήρηση 
Η εγκατάστασή του γίνεται γρήγορα και εύκολα. Οι 
συμπαγείς του διαστάσεις τον καθιστούν ιδανικό τόσο 
για εγκατάσταση νέου όσο και για αντικατάσταση 
υφιστάμενου λέβητα. Τέλος, η προσβασιμότητα όλων των 
εξαρτημάτων του λέβητα από εμπρός καθιστούν γρήγορη 
και αποτελεσματική τη συντήρησή του. 

▶  Διατίθεται σε δύο εκδόσεις, 25kW και 32kW
▶ Ενεργειακή κλάση Α
▶  Καυστήρας πετρελαίου Low NOx σύμφωνα με

την Οδηγία ErP 2018
▶  Δυνατότητα αναβάθμισης με την προσθήκη κιτ

κυκλοφορητή και σετ ασφαλείας
▶  Προαιρετικός συνδυασμός με θερμαντήρα

ζεστού νερού μονής ενέργειας, της ίδιας
αισθητικής και διαστάσεων
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Olio Condens 2300F 
Θερμαντήρας ζεστού νερού Stora 90 lit
για τοποθέτηση δεξιά, αριστερά ή κάτω από τον λέβητα 

Olio Condens 2300F 
Olio Condens 2300 F 25
Olio Condens 2300 F 32
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Olio Condens 2300 F
Επιδαπέδιος λέβητας 
συμπύκνωσης πετρελαίου

A++ → G

Πλεονεκτήματα με μια ματιά

Απόδοση
▶  Aπόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου βάσει

ΕrP έως 91%.
▶   Ενεργειακή κλάση Α.
▶   Χαμηλές στάθμες θορύβου.

Εγκατάσταση
▶   Εύκολη μεταφορά και εγκατάσταση σε παλιό ή

νέο λεβητοστάσιο.
▶   Εξαιρετικά συμπαγείς διαστάσεις (52 εκ. πλάτος).
▶   Συνδυάζεται με θερμαντήρα ζεστού νερού Stora

με παραπάνω από μια δυνατότητες τοποθέτησης
αριστερά, δεξιά ή κάτω από το λέβητα.

Τεχνολογία
▶   Χαλύβδινο κυρίως σώμα με δευτερεύοντα

ανοξείδωτο εναλλάκτη καυσαερίων.
▶   Ενσωματωμένος καυστήρας πετρελαίου ≪Μπλε

Φλόγας≫ που εξασφαλίζει χαμηλή στάθμη
εκπομπών ΝΟx.

Συντήρηση
▶   Εύκολη συντήρηση μόνο απο την μπροστινή

πλευρά
▶   Είναι δυνατόν να γίνει ένα πλήρες λεβητοστάσιο

χάρη στα προαιρετικά εξαρτήματα που μπορούν
να ενσωματωθούν στο εσωτερικό του λέβητα.



Τύπος Μονάδα Olio Condens 2300 F 

Κωδικός παραγγελίας 7731600191 7731600192
Μέγιστη θερμική ισχύς kW 25 32
Χωρητικότητα lit 21 22
Μέγιστη πίεση λειτουργίας Bar 3 3
Προσαγωγή και επιστροφή θέρµανσης BSP 1'' 1''
Σύνδεσµος εξαρτηµάτων καυσαερίων mm 80/125 80/125
Ηλεκτρική κατανάλωση W 183 202
Ηλεκτρική κατανάλωση (Αναµονή) W 0 0
Εύρος θερμοκρασίας προσαγωγής ΚΘ λέβητα (ενεργοποίηση/διακοπή) οC 50/82 50/82
Θερµοκρασία καυσαερίων στους 80/60 οC 79 83
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρµανσης χώρου βάσει ErP 2015 % 91 91
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης βάσει ErP 2015 Α Α
Διαστάσεις και βάρος
Ύψος mm 850 850
Πλάτος mm 520 520
Μήκος mm 600 600
Βάρος 114 116

Τύπος Μονάδα Stora WBD 90 C

Κωδικός παραγγελίας 7716842500
Χωρητικότητα lit 92
Μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης οC 95
Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Bάθος) mm 850 x 600 x 520
Βάρος kg 82
Μέγιστη πίεση λειτουργίας (Πόσιμο / Ζεστό νερό) bar 10 / 16
Σε συνδυασμό με λέβητα Σε κάθετη διάταξη Σε οριζόντια διάταξη
Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Bάθος) mm 1700 x 520 x 600 850 x 1040 x 600
Παρελκόμενα Κωδικός Παραγγελίας

Κιτ ασφαλείας (περιλαμβάνει δοχείο διαστολής 15lit, βαλβίδα 
ασφαλείας 3bar, σωλήνες σύνδεσης, ράγα στήριξης). 7716842504

Κιτ υδραυλικού συστήματος (περιλαμβάνει τρίοδη βάνα κατεύθυνσης, 
ηλεκτρονικό κυκλοφορητή ενεργειακής κλάσης Α (ΕΕΙ<0,23) και 
σωλήνες σύνδεσης).

7716842503
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