
Date tehnice

Condens 7000i W

Caracteristici
GC7000iW 

24
GC7000iW 

35
GC7000iW 

42
GC7000iW 

24 C (Combi)
GC7000iW 

28 C (Combi)
GC7000iW 

35 C (Combi)

Putere termică maximă încălzire 80/60 °C kW 24 33 39,9 20 24 28,4

Putere termică maximă încălzire 40/30 °C kW 25,1 35 42 21,3 25,1 30,3

Putere termică minimă încălzire 80/60 °C kW 3 5 5,3 3 3,7 5

Putere termică minimă încălzire 40/30 °C kW 3,4 5,6 5,9 3,4 4,1 5,6

Sarcină termică nominală maximă 
încălzire

kW 24,6 33,8 41 20,5 24,6 29

Putere termică maximă preparare apă 
caldă menajeră

kW - - - 24 28 34,7

Temperatură maximă încălzire °C 82 82 82 82 82 82

Clasă de eficienţă energetică încălzire A A A A A A

Clasă de eficienţă energetică preparare 
apă caldă menajeră

- - - A A A

Profil nominal de sarcină - - - XL XL XL

Eficienţa energetică sezonieră aferentă 
încălzirii centrale

% 93 93 93 93 93 93

Nivel de emisii sonore în interior dB(A) 50 52 52 48 50 52

Randament energetic pentru pregătirea 
apei calde

% - - - 83 83 81

Temperatură maximă încălzire (tur) °C 82 82 82 82 82 82

Sistem de evacuare standard ømm
80/125
60/100
80/80

Tensiune electrică V 230 230 230 230 230 230

Frecvenţă alimentare Hz 50 50 50 50 50 50

Consum putere electrică (regim de 
încălzire)

W 98 120 153 75 100 110

Clasificare IP (EN 60529) IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D

Masă (fără ambalaj) kg 43 43 43 43 43 52

ÎnălţimexLăţimexAdâncime mm 840 X 440 X 360

Cod produs 7736901374 7736901377 7736901378 7736901373 7736901375 7736901376

Centrală termică cu condensare

Condens 7000i W

Simplu şi economic
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Modernizare simplă
Centrala termică cu condensare Condens 7000i W se 
remarcă prin dimensiuni compacte, necesitând spaţiu 
redus de montare. Echipamentul reprezintă soluţia 
ideală atât pentru construcţii noi, cât şi pentru 
renovări: înlocuiţi simplu centrala veche pe gaz cu 
Condens 7000i W – şi totul este perfect!

Condens 7000i W
Centrală termică cu 
condensare, pe gaz

A
AXL

Simplu de utilizat
Ecranul cu text în clar vă permite să alegeţi opţiunile de 
bază fără efort pentru sistemul propriu de încălzire, prin 
simpla atingere a unui buton. Mai mult, centrala termică 
cu condensare Condens 7000i W poate fi conectată 
simplu şi rapid la internet. Acest lucru vă permite 
controlul convenabil al echipamentului termic prin 
intermediul unei aplicaţii intuitive – de oriunde şi în 
orice moment.

Pur şi simplu elegant
Amplasamentul centralei termice nu reprezintă o 
problemă: design-ul său unic va atrage toate privirile. 
Datorită aspectului plăcut, echipamentul este potrivit 
pentru montarea pe hol sau bucătărie. Dacă optaţi 
pentru Condens 7000i W, optaţi pentru tehnologia care 
merită să fie văzută!

Pur şi simplu eficient
Economisiţi energie fără efort: Condens 7000i W este 
echipată cu un arzător modulant. Cu o gamă variată 
de puteri şi o plajă largă de modulare de la 12% la 
100%, echipamentul se adaptează în mod automat 
cerinţelor dumneavoastră în materie de încălzire. 
Acest lucru înseamnă că centrala lucrează eficient 
chiar dacă nu necesitaţi funcţionarea la capacitate 
maximă.

O dovadă convingătoare 
pentru un raport preţ – 
performanţă excelent

Doriţi să vă modernizaţi sistemul de încălzire pe gaz, dar nu dispuneţi de spaţiu suficient? Nu vă 

faceţi griji, totul este acum posibil datorită centralei cu condensare Condens 7000i W, care combină 

o înaltă eficienţă energetică cu un design elegant la un preţ convenabil. Cu şase modele, ce acoperă 

o gamă largă de puteri cuprinsă între 20 kW şi 42 kW, şi două versiuni Sistem şi Combi,  Condens 

7000i W oferă o înaltă eficienţă energetică şi o tehnologie inovatoare.

* Clasa energetică indică eficienţa energetică a centralei termice cu condensare Bosch Condens 7000i W, modelul GC7000iW 20/24 kW, 
cu funcţionare pe gaz. Pentru alte produse din această gamă sau alte sisteme, clasele de eficienţă energetică pot fi diferite.

Condens 7000 W

Centrală termică doar pentru încălzire GC7000iW 24 P 23

Centrală termică doar pentru încălzire GC7000iW 35 P 23  

Centrală termică doar pentru încălzire GC7000iW 42 P 23  

Centrală termică Combi GC7000iW 20/24 C 23

Centrală termică Combi GC7000iW 24/28 C 23  

Centrală termică Combi GC7000iW 30/35 C 23  

 
Capacitate maximă încălzire: 
20 kW, 24 kW, 28 kW, 35 kW, 42 kW

Capacitate maximă a.c.m.: 
24 kW, 28 kW, 35 kW


