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Plynový kondenzační kotel Condens 7000 WP  
Ideální pro vytápění bytových domů a komerčních budov   
Kotle jsou k dispozici ve výkonových variantách 50, 70, 100 a 150 kW. Přitom je lze jednoduše  
zapojit do kaskády.

▶ Rychlá a jednoduchá instalace 
  Od vybalení do ukončení montáže vám to zabere 

přibližně půl hodiny – to je asi polovina doby oproti 
výrobkům od konkurence. Vy ušetříte čas a námahu.

▶ Snadná přeprava
  Lehká a kompaktní sestava s plochým rámem se  

pohodlně vejde do dodávky, takže ji lze bez problému 
přepravit ze skladu až do kotelny. Vy ušetříte místo,  
čas a námahu.

▶ Jednoduchá montáž
  Ušetřete čas a námahu – díky systému „Slide and Guide“ 

pro jednoduchou montáž s minimálním použitím nářadí. 
Zařízení lze rychle a jednoduše upevnit také na zeď.  

▶ Nekomplikované a snadno dostupné
  Díky nízké instalační výšce 1,6 m nabízí Condens  

7000 WP snadný a ergonomický přístup při obsluze  
a údržbě systému. 

▶ Fascinující design a kompaktní rozměry
  Díky kompaktní konstrukci se kotel Condens 7000 WP 

vejde i do těch nejmenších technických místností. 
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Jednoduše výkonný
Kotle Condens 7000 WP jsou k dispozici 
ve čtyřech výkonových variantách  
s možností propojení do kaskády  
až 4 zařízení.

Jednoduchá obsluha
V kombinaci s regulátorem Bosch CW 
400/800 je Condens 7000 WP ideální  
pro vytápění bytových domů a komerčních 
budov.

Jednoduše udržitelný
Nový koncept obalů bez použití plastů, 
který je šetrný k životnímu prostředí. 

Jednoduše odolný
Osvědčená koncepce tepelného výměníku 
vám nabízí optimální výkon  
s maximální provozní spolehlivostí.  

1   Intuitivní ovládání pomocí UI 700 
v ergonomické výšce

2   Osvědčený výměník

3  Čerpadlové skupiny (příslušenství) 
s odpovídajícím čerpadlem pro daný 
výkon kotle

Pohled zevnitř 
Optimální výkon s nejvyšší provozní bezpečností
Kaskádová sestava poskytuje vysoký stupeň bezpečnosti provozu. I během údržby  
nebo opravy jednoho kotle je vytápění zajištěno ostatními jednotkami, které zůstanou  
nadále v provozu.



Condens 7000 WP Jednotky GC7000 WP 50 23 GC7000 WP 70 23 GC7000 WP 100 23 GC7000 WP 150 23

Třída energeticé účinnosti A A – –

Spektrum energetické účinnosti A+++ → D A+++ → D – –

Sezónní energetická účinnost vytápění % 93 93 – –

Celková hmotnost bez obalu kg 74 74 74 97

Jmenovitý tepelný výkon při 50/30 °C kW 14,3 – 49,9 14,3 – 69,5 20,8 – 99,5 26,2 – 143,1

Jmenovitý tepelný výkon při 80/60 °C kW 13,0 – 46,5 13,0 – 62,6 19,0 – 94,5 24,1 – 138,8

Jmenovitý tepelný příkon (zemní plyn) kW 13,3 – 47,5 13,3 – 64,3 19,3 – 96,5 24,5 – 140,1

Maximální teplota na výstupu °C 85 85 85 85

Potrubí otopné vody / vratné potrubí palce G 1½ G 1½ G 1½ G 1½

Plynová přípojka palce R1 R1 R1 R1

Přípojka odtahu spalin / koaxiální přívod vzduchu ⌀ mm 110 / 160 110 / 160 110 / 160 110 / 160

Elektrické napětí / frekvence Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Elektrické krytí (EN 60529) IP IPX0D IPX0D IPX0D IPX0D

Technické údaje
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Montáž kotle Condens 7000 WP na zeď  Stacionární montáž kotle Condens 7000 WP

*uvedená hloubka platí pro variantu o výkonu 150 kW
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