YENi

YENi
EasyControl Modülasyonlu Oda Kumandası

CR50 Modülasyonlu Oda Kumandası

CW100 Modülasyonlu Sistem Kumandası

TR24RF Kablosuz Oda Kumandası

▶ Dokunmatik ekran
▶ Premium tasarım
▶ Modem/router üzerinden WiFi (kablosuz) ağa bağlanabilme ve
Bosch Control mobil uygulamasıyla internet üzerinden kombinizi
kontrol edebilme
▶ Modülasyonlu çalışmayla yüksek yakıt tasarrufu
▶ Uygulama ve akıllı cihaz üzerinden gelişmiş fonksiyonlar
▶ Kombinizi internet üzerinden alınan dış hava sıcaklığı bilgisine göre
otomatik ayarlayabilme
▶ Aynı anda çoklu kullanıcı desteği
▶ Kolay ve hızlı kurulum/montaj

▶ Oda sıcaklığı kontrolü
▶ Modülasyonlu çalıştırma ile yakıt tasarrufu
▶ Isıtma için haftalık saat programı (bir günde 6 farklı sıcaklık
ayarlanabilme)
▶ Sıcaklık ayarlanabilir tatil programı
▶ Yüksek çözünürlüklü, arka aydınlatmalı LCD ekran
▶ Kullanım suyu için sürekli işletim veya ısıtma programına bağlı
işletim
▶ Bakım aralığının gösterimi
▶ Otomatik yaz/kış geçişi
▶ Son 20 hata kodunun tarihle birlikte kaydedilmesi
▶ Donmaya karşı koruma
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Sıcaklık ayarlanabilir tatil programı
Isıtma ve kullanım suyu için günlük ve aylık enerji tüketimi gösterimi
Yüksek çözünürlüklü, arka aydınlatmalı LCD ekran
Kullanım suyu için sürekli işletim veya ısıtma programına bağlı
işletim
▶ Bakım aralığının gösterimi
▶ Otomatik yaz/kış geçişi
▶ Son 20 hata kodunun tarihle birlikte kaydedilmesi
▶ Donmaya karşı koruma

Bosch Termoteknik Isıtma ve
Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi,
No: 20 Küçükyalı Ofis Park A Blok
Maltepe 34854 İstanbul
Türkiye
www.bosch-thermotechnology.com/tr
/boschtermoteknoloji
/boschclimatetr
/Bosch Termoteknoloji
Üretici firmanın, broşürün basım tarihinden sonra, ürünlerin
teknik özelliklerini geliştirmek amacıyla yaptığı değişiklikleri ve
baskıdan doğabilecek farklılıkları size en yakın Bosch Isı Sistemleri
Bayisi’nden öğrenebilirsiniz.

Kablosuz bağlantı ile rahat kullanım
Oda sıcaklığı kontrolü
On/off çalıştırma
Enerji tasarruf ECO modu

YENi
CR10 Modülasyonlu Oda Kumandası

CR100 Modülasyonlu Oda Kumandası

TR15-1 Oda Kumandası

TR36RF Kablosuz Oda Kumandası

▶ Oda sıcaklığı kontrolü
▶ Modülasyonlu çalışma ile yakıt tasarrufu
▶ Oda sıcaklığı ve hata kodlarının göstergesi
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▶ Oda sıcaklığı kontrolü
▶ On/off çalıştırma

▶ Kablosuz bağlantı ile rahat kullanım
▶ Oda sıcaklığı kontrolü
▶ On/off çalıştırma
▶ Isıtma için haftalık saat programı (bir günde 6 farklı sıcaklık
ayarlanabilme)
▶ Sıcaklık ayarlanabilir tatil programı
▶ Arka aydınlatmalı ekran

Sıcaklık ayarlanabilir tatil programı
Isıtma ve kullanım suyu için günlük ve aylık enerji tüketimi gösterimi
Yüksek çözünürlüklü, arka aydınlatmalı LCD ekran
Kullanım suyu için sürekli işletim veya ısıtma programına bağlı işletim
Bakım aralığının gösterimi
Otomatik yaz/kış geçişi
Son 20 hata kodunun tarihle birlikte kaydedilmesi
Donmaya karşı koruma

Yüksek konfor ve
tasarruf için
Bosch Kombi ve
Oda Kumandaları
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Condens 7000i W
Yoğuşmalı Kombi

Comfort Condense
Yoğuşmalı Kombi

Condens 2300i W
Yoğuşmalı Kombi

Condens 2500 W
Yoğuşmalı Kombi

Condens 2200i W
Yoğuşmalı Kombi

Condens 2000 W
Yoğuşmalı Kombi

Özellikler

Özellikler

Özellikler

Özellikler

Özellikler

Özellikler

▶ 24 kW ısıtma, 28 kW sıcak su kapasitesi ve 30 kW ısıtma, 35 kW
sıcak su kapasitesi seçenekleri ile farklı büyüklükteki mekanlara
yönelik model alternatifleri
▶ Yoğuşma teknolojisi ile çok yüksek verim ve çok düşük gaz tüketimi
(%109 verim değeri)
▶ Benzersiz titanyum cam ön panel ile şık ve sağlam tasarım
▶ Özel alüminyum-silisyum alaşımlı döküm eşanjörü sayesinde
yüksek enerji verimi ile yakıttan tasarruf
▶ Geniş modülasyon aralığı ile yüksek performanslı ekonomik ısınma
▶ Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan
▶ 3 yıldız sıcak kullanım suyu konforu
▶ Gelişmiş otomasyon sistemi ve kullanıcı arayüzü
▶ Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile kolay okunabilme ve
modern görünüm
▶ Düşük NOx emisyonu ile çevreci işletim
▶ Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
▶ Donmaya karşı koruma
▶ Sessiz çalışma (≤ 50dB(A))
▶ Arıza kodu gösterimi
▶ EMS arayüzü sayesinde yenilikçi sistemlerle uyumlu
▶ On/off ve modülasyonlu oda kumandaları ile kullanılabilme
▶ 12 l geniş genleşme tankı hacmi
▶ Yüksek verimlilikli pompa (ErP uyumlu)
▶ *Ölçüler (mm): 840 x 440 x 360

▶ 30 ve 35 kW ısıtma ve sıcak su kapasiteli model alternatifleri ile farklı
ihtiyaçlara yönelik seçenekler
▶ Yoğuşma teknolojisi ile çok yüksek verim ve çok düşük gaz tüketimi
(%109’a varan verim değeri)
▶ Özel alüminyum-silisyum alaşımlı döküm eşanjörü sayesinde yüksek
enerji verimi ile yakıttan tasarruf
▶ Geniş modülasyon aralığı sayesinde verimli çalışma
▶ Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan
▶ 3 yıldız sıcak kullanım suyu konforu
▶ Gelişmiş otomasyon sistemi ve kullanıcı arayüzü
▶ Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile kolay okunabilme ve
modern görünüm
▶ Düşük NOx emisyonu ile çevreci işletim
▶ Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
▶ Donmaya karşı koruma
▶ Sessiz çalışma (30 kW için ≤36 dB(A), ErP ses gücü seviyesi
(≤53 dB(A)) 35 kW için ≤36 dB(A)), ErP ses gücü seviyesi (≤54 dB(A))
▶ Arıza kodu gösterimi
▶ EMS arayüzü sayesinde yenilikçi sistemlerle uyumlu
▶ On/off ve modülasyonlu oda kumandaları ile kullanılabilme
▶ 12 l geniş genleşme tankı hacmi
▶ Yüksek sıcak kullanım suyu debisi (16 l/dk)
▶ Yüksek verimlilikli pompa (ErP uyumlu)
▶ *Ölçüler: 850 x 440 x 350

▶ 24 kW ısıtma, 28 kW sıcak kullanım suyu kapasitesi
▶ Yoğuşma teknolojisi ile çok yüksek verim ve çok düşük gaz tüketimi
(%94 ErP enerji verimliliği)
▶ Özel alüminyum-silisyum alaşımlı döküm eşanjörü sayesinde yüksek
enerji verimi ile yakıttan tasarruf
▶ Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan
▶ 3 yıldız sıcak kullanım suyu konforu
▶ Kompakt tasarımı ile montaj kolaylığı, tüm mekanlara mükemmel uyum
▶ Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile kolay okunabilme ve
modern görünüm
▶ Düşük NOx emisyonu ile çevreci işletim
▶ Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
▶ Donmaya karşı koruma
▶ Sessiz çalışma (≤ 36dB(A)), ErP ses gücü seviyesi (≤ 44dB(A))
▶ Geniş modülasyon aralığı sayesinde verimli çalışma (1:8)
▶ Arıza kodu gösterimi
▶ On/off ve uyumlu modulasyonlu oda kumandaları ile kullanılabilme
▶ Yüksek verimlilikli pompa (ErP uyumlu)
▶ *Ölçüler (mm): 710 x 400 x 300

▶ 24 kW ısıtma ve sıcak su kapasitesi
▶ Yoğuşma teknolojisi ile çok yüksek verim ve çok düşük gaz tüketimi
(%109’a varan verim değeri)
▶ Özel alüminyum-silisyum alaşımlı döküm eşanjörü sayesinde yüksek
enerji verimi ile yakıttan tasarruf
▶ Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan
▶ 3 yıldız sıcak kullanım suyu konforu
▶ Sadece 300 mm’lik derinliğe sahip kompakt tasarımı ile montaj
kolaylığı, tüm mekanlara mükemmel uyum
▶ Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile kolay okunabilme ve
modern görünüm
▶ Düşük NOx emisyonu ile çevreci işletim
▶ Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
▶ Donmaya karşı koruma
▶ Sessiz çalışma (≤ 47dB(A))
▶ Arıza kodu gösterimi
▶ EMS arayüzü sayesinde yenilikçi sistemlerle uyumlu
▶ On/off ve modülasyonlu oda kumandaları ile kullanılabilme
▶ Yüksek verimlilikli pompa (ErP uyumlu)
▶ *Ölçüler (mm): 815 x 400 x 300

▶ 24 kW ısıtma, 25 kW sıcak kullanım suyu kapasitesi
▶ Yoğuşma teknolojisi ile çok yüksek verim ve çok düşük gaz tüketimi
(%94 ErP enerji verimliliği)
▶ Özel alüminyum-silisyum alaşımlı dokum eşanjörü sayesinde yüksek
enerji verimi ile yakıttan tasarruf
▶ Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan
▶ Kompakt tasarımı ile montaj kolaylığı, tüm mekanlara mükemmel uyum
▶ Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile kolay okunabilme ve
modern görünüm
▶ Düşük NOx emisyonu ile çevreci işletim
▶ Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
▶ Donmaya karşı koruma
▶ Sessiz çalışma (ErP ses gücü seviyesi (≤ 45dB(A))
▶ On/off ve uyumlu modülasyonlu oda kumandaları ile kullanılabilme
▶ Arıza kodu gösterimi
▶ Yüksek verimlilikli pompa (ErP uyumlu)
▶ *Ölçüler (mm): 710 x 400 x 300

▶ 24 kW ısıtma ve sıcak su kapasitesi
▶ Yoğuşma teknolojisi ile yüksek verim ve düşük gaz tüketimi
(%103’e varan verim değeri)
▶ Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile kolay okunabilme
ve modern görünüm
▶ Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan
▶ Tuş kilidi
▶ Pompa blokaj koruması
▶ Donmaya karşı koruma
▶ Arıza kodu gösterimi
▶ On/off ve modülasyonlu oda kumandaları ile kullanılabilme
▶ Yüksek verimlilikli pompa (ErP uyumlu)
▶ *Ölçüler (mm): 725 x 440 x 355

*Ölçüler yükseklik x genişlik x derinlik şeklinde verilmiştir.

