
Економія – це 
просто!

Condens 2500 W

Газовий конденсаційний котел
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Повністю відповідає вимогам сім’ї

Настінний газовий конденсаційний котел Condens 2500 W забезпечує 
комфорт та зручність для вашого дому. Прилад має компактні розміри, 
невелику вагу та зручний у керуванні – іншими словами, котел 
ідеально розроблений саме для задоволення ваших потреб.

Комфортне гаряче водопостачання

Condens 2500 W нагріває воду за принципом 
проточного водонагрівача - кожного разу, коли 
відкриваєте кран, ви одразу отримуєте гарячу воду 
постійної температури.

Компактний дизайн

Знайти підходяще місце для Condens 2500 W 
у вашому домі легше, ніж ви думаєте. Завдяки 
сучасному компактному дизайну цей настінний 
котел не тільки гарно виглядає, але і займає мало 
місця.

Легкий та зручний в керуванні

Інтерфейс користувача є чітко структурованим 
та зрозумілим. Завдяки кнопкам, він простий 
та інтуїтивно зрозумілий в управлінні – навіть у 
темряві, оскільки інтерфейс має підсвічування.

Зберігання енергії – економічно та легко

Технічні дані Condens 2500 W є доказом того, що 
конденсаційні технології Bosch завжди дбають 
про ваші заощадження. Пальник модулює свою 
потужність в діапазоні від 12,5 до 100%. Котел 
автоматично зменшує свою потужність коли немає 
необхідності в максимальній потужності. Газовий 
конденсаційний котел Bosch Condens 2500 W має 
клас енергозбереження А завдяки технологіям та 
використаним компонентам.
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Широкий вибір регуляторів та функціональних 
модулів

Електронний блок керування ідеально 
поєднується з усіма контролерами та 
функціональними модулями від Bosch. Разом 
із Condens 2500 W ви можете спланувати вашу 
опалювальну систему відповідно до ваших 
потреб. Особливо корисним буде встановлення 
погодозалежного керування. У порівнянні із 
традиційними опалювальними системами, цей 
тип керування зберігає додаткову енергію – це 
вигідна інвестиція, яка швидко себе окупить.

 1       Розширювальний бак

 2       Газовий клапан

 3       Пластинчастий теплообмінник

 4       Змішувальний вузел

 5       Теплообмінник

 6       Панель керування

 7       Сифон

 8       Циркуляційний насос
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Condens 2500 W

Теплова потужність PCH 80/60 °C кВт 3,7 ... 24,1

Теплова потужність гарячої води PDHW кВт 3,7 ... 28,2

Коефіцієнт використання палива 40/30 °C % 108

Максимальний робочий тиск бар 4

Тип газу мбар ІІ2Н 3В/Р (13 мбар)

Габаритні розміри, ВхШхГ мм 815х400х300

Вага кг 36

Електричне підключення В, Гц 230 В, 50 Гц

Максимальна напруга В 253

Мінімальна напруга В 165

Мінімальна напруга ІР ІРХ4D

Система димовидалення мм 80/125, 60/100, 80-80

Бош Термотехніка Україна

Інфолінія: 0 800 300 733
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)

tt@ua.bosch.com
www.bosch-climate.com.ua

Залишаємо за собою право на внесення технічних змін

Технічні характеристики


