
Προϊόντα τεχνολογίας συμπύκνωσης

Condens 5000 WT
Για μεγάλες απαιτήσεις ζεστού νερού
Η υψηλή απαίτηση σε ζήτηση ζεστού νερού δεν σημαίνει απαραίτητα μεγάλη απαίτηση σε χώρο. Ο Condens 
5000 WT είναι ένα καλό παράδειγμα. Ο λέβητας συμπύκνωσης αερίου με ενσωματωμένο δοχείο αποθήκευσης 
ζεστού νερού, ακόμα και αν έχει εγκατασταθεί σε μία απομονωμένη γωνία του σπιτιού σας, είναι ικανός να 
παρέχει ζεστό νερό χρήσης σε πολλαπλές βρύσες ταυτόχρονα. Η ανανεωμένη πλακέτα Bosch Heatronic® IV 
electronics σας προσφέρει επιπλέον δυνατότητες.

Ενσωματωμένη δεξαμενή αποθήκευσης
Με το ενσωματωμένο δοχείο αποθήκευσης 48 λίτρων με 

επισμάλτωση, ο λέβητας συμπύκνωσης αερίου είναι ικανός να 

σας παρέχει ζεστό νερό χρήσης σε μεγάλες ποσότητες. Λόγω της 

παραγωγής ζεστού νερού με 30 kW, ανταπεξέρχεται στις 

απαιτήσεις σας με ροή 16,5 λίτρα/λεπτό.

Οικονομία σύμφωνα με τον καιρό
Ο λέβητας συμπύκνωσης αερίου παρέχει το μεγαλύτερο βαθμό 

απόδοσης όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη λειτουργία 

αντιστάθμισης του θερμοστάτη. Ο θερμοστάτης με αντιστάθμιση 

σας βοηθά επίσης να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα 

διατηρώντας τη θερμοκρασία του νερού για τη θέρμανση όσο 

πιο χαμηλά γίνεται σε κάθε περίπτωση. Αξιοποιήστε  τις 

ικανότητές του στο μέγιστο, με τους ψηφιακούς θερμοστάτες 

CW100, CW400 ή CT200 με αντιστάθμιση από τη Bosch. 

Μέγιστη αποδοτικότητα
Ο εναλλάκτης θερμότητας χυτού κράματος αλουμινίου πυριτίου 

(Al-Si) και οι συμβατοί με αυτόν θερμοστάτες με αντιστάθμιση, 

δίνουν τη δυνατότητα στον λέβητα να επιτύχει τον μέγιστο 

βαθμό απόδοσης. Ολόκληρη η σειρά της Bosch από 

Condens 5000 WT

WBC 24 S50 system

Ενσωματωμένη δεξαμενή ζεστού νερού

Μέγιστη ισχύς θέρμανσης: 24kW

Μέγιστη ισχύς ΖΝΧ: 30kW

Πλάτος x ύψος x βάθος:

600mm x 880mm x 482mm

θερμοστάτες με αντιστάθμιση είναι διαθέσιμη, για να 

δημιουργήσετε ολοκληρωμένα συστήματα. 

Συμβατό με ηλιακά συστήματα
Η ενσωματωμένη μονάδα αποθήκευσης δεν σημαίνει ότι πρέπει 

να αποποιηθείτε το ηλιακό σας σύστημα. Με την προσθήκη του 

Bosch Solar Kit συνδυάζετε τον λέβητα με τον ηλιακό σας 

θερμοσίφωνα και αξιοποιείτε την ηλιακή ενέργεια δωρεάν, ενώ 

παράγετε ζεστό νερό. Το Solar Kit (διάταξη σύνδεσης με 

ηλιακό) επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργεί με υψηλότερο 

βαθμό απόδοσης. 

Πλεονεκτήματα
 f Ανταποκρίνεται σε μεγάλες ζητήσεις ζεστού νερού χρήσης

 f Αναλογική ρύθμιση ισχύος

 f Μικρή απαίτηση χώρου

 f Ενσωματωμένη λειτουργία αντιστάθμισης

 f  Αθόρυβη λειτουργία, χαμηλές ανάγκες συντήρησης, εύκολη 

συντήρηση

A+ → F

A+++ → D


