Date tehnice
Caracteristici

Unitate

GC2300W 24/30 C 23

Clasa pentru eficienţa energetică sezonieră aferentă încălzirii
incintelor

A

Spectru clasă eficienţă energetică (încălzire)

A+ + → G

Spectru clasă eficienţă energetică (apă caldă menajeră)

A→G

Eficienţă energetică aferentă încălzirii centrale

%

94

Putere termică nominală maximă 80/60 °C

kW

24

Putere termică nominală minimă 80/60 °C

kW

3

Raport de modulare maxim

1:10

Putere termică nominală maximă 80/60 °C pentru încălzirea
apei calde menajere

kW

30

Putere maximă absorbită (în standby)

W

2,5

Nivel de emisii sonore în interior

dB (A)

44

Temperatură maximă de încălzire (tur)

°C

82

Dimensiuni (Î x l x A)

mm

710 x 400 x 300

Masă (fără ambalaj)

kg

36

60/100

7

80/125

28

60/100

7

80/125

28

80/80

50

Lungimea maximă a sistemului de evacuare gaze arse

Concentric vertical

Două ţevi
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Concentric orizontal

Funcţionare
silenţioasă şi eficientă
în permanenţă
Centrală termică cu condensare pe gaz

Condens 2300 W
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Consum redus de energie şi
funcţionare deosebit de silenţioasă
datorită calităţii ridicate de la Bosch

Centrală termică cu condensare
Condens 2300 W

Rentabil: Condens 2300 W asigură confort cu costuri reduse în locuinţa dumneavoastră.

Utilizare simplă
Condens 2300 W este extrem de uşor de utilizat.
Datorită panoului de comandă intuitiv, puteţi controla
echipamentul, chiar şi fără pregătire de specialitate.
Foarte eficient
Arzătorul modulant al centralei termice Condens
2300 W se adaptează automat la un interval de
10% până la 100% din puterea maximă în funcţie
de necesarul dumneavoastră termic actual. Astfel,
echipamentul este eficient chiar şi atunci când nu este
necesară funcţionarea acestuia la capacitate maximă.
Rezultatul: o eficienţă energetică sezonieră aferentă
încălzirii de 94%.

Pur şi simplu silenţios
Aveţi posibilitatea de a instala Condens 2300 W şi în
spaţii locative, deoarece izolaţia excelentă asigură un
nivel de zgomot redus. Cu alte cuvinte: echipamentul
încălzeşte fără a deranja pe nimeni. Astfel, cu
echipamentele Bosch de înaltă calitate beneficiaţi de
un confort sporit în locuinţa dumneavoastră.
Avantaje
 Eficienţă maximă deoarece echipamentul se
adaptează automat la necesarul dumneavoastră de
încălzire
 Spaţiu de montare redus datorită dimensiunilor
compacte
 Design fascinant

XL

A→G

A →G
++

A
A

Centrală termică Combi GC2300 W 24/30 kW
Capacitate maximă încălzire 24 kW
Capacitate maximă apă caldă menajeră 30 kW

