
Gaz Star 4000 W

Kompaktiškas, aplinkai
nekenksmingas šildymas

Dujinis šildymo katilas



Privalumų apžvalga:

  Butams, vienos šeimos namams ir sudurtiniams namams

  Kombinuotas šildymo ir karšto vandens įrenginys

  Itin tylus veikimas

  Aukščiausias karšto vandens komfortas dėl tiksliai 

reguliuojamo, momentinio ir nenutrūkstamo karšto 

vandens tiekimo

  Paprasta naudoti dėl daugiafunkcinio ekrano ir naujos 

kartos reguliatorių

  Energiją taupantis siurblys, atitinka „ErP“

  Išbandytas degiklis „Thermostar“, kad prižiūrėti būtų itin 

lengva

  Lengvas įrenginio keitimas

  Ypač maža NOx emisija

Puikus komfortas nedidelėje patalpoje
Kompaktiškas „Gaz Star 4000 W“ užima mažai vietos ir 
veikia labai tyliai. Todėl jį galima įrengti gyvenamojoje 
zonoje. Kombinuotoje versijoje įmontuotas didelio 
našumo plokštelinis šilumokaitis. Dėl jo karšto vandens 
paruošimas yra itin patogus. Naudotojui tai reiškia 
tiksliai reguliuojamą ir nenutrūkstamą karšto vandens 
tiekimą. Be to, ECO mygtuku vartotojas gali savo 
nuožiūra reguliuoti karšto vandens paruošimą. Karšto 
vandens kiekis visada yra neribotas – naudojant šiek 
tiek daugiau energijos, be to, ECO režimu energijos 
taupymo sumetimais vanduo pašildomas tik tada, jei 
būtina.

Idealiai tinka remontui ir renovacijai
„Gaz Star 4000 W“ įrenginyje yra įmontuotas energiją 
taupantis siurblys. Be to, jame yra aukštos kokybės 
„Bosch Thermostar“ degiklis – įrenginys yra 

energoefektyvesnis nei įprasti katilai. Tai naudinga ne 
tik aplinkai, bet ir ekonominiu požiūriu: remonto metu 
naudinga pakeisti senąjį įrenginį naujuoju „Gaz Star 
4000 W“. Naujasis katilas turi tas pačias jungtis kaip ir 
dauguma ankstesnių „Junkers“ įrenginių. Taip pat 
galima greitai ir lengvai pakeisti kitų gamintojų 
įrenginius.

Patogus montavimas ir priežiūra
„Gaz Star 4000 W“ galima greitai ir lengvai įdiegti. Dar 
vienas patikimos „Bosch“ technikos privalumas yra jos 
ilgaamžiškumas. Aukštą produkto kokybę taip pat 
liudija patogi ir tiesioginė prieiga prie hidraulinių 
komponentų. Techninė priežiūra yra greita ir paprasta, 
nes visi svarbūs katilo komponentai yra lengvai 
pasiekiami. Šiuolaikinė „Bosch Heatronic® 3“ šildymo 
valdymo sistema ir lengvai skaitomas daugiafunkcinis 
ekranas taip pat užtikrina ir paprastą priežiūrą.

UAB "Robert Bosch”

Ateities pl. 79A, LT-52104, Kaunas
Tel. +370 37 410 806

www.junkers.lt
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Techniniai duomenys GS4000W 24 C

Maks. šiluminis galingumas šildymui, kW  24

Min. šiluminis galingumas šildymui, kW  10.9

Maks. šiluminis galingumas karštam vandeniui pašildyti, kW  24

Karšto vandens paruošimas pratekamojo srauto režimu, l/min.  11.4

Sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas, %  77

Elektros energijos sąnaudos laukimo režimu, W  7

Triukšmo lygis, dB(A)  44

Aukštis x plotis x gylis, mm  850x440x360

Svoris neto, kg  41


