
Bosch Condens GC7000iW -
dwufunkcyjny

Bosch Condens GC7000iW - dwufunkcyjny z kolorem
frontu białym lub czarnym
Bosch Condens GC7000iW to nowoczesny kocioł gazowy - dwufunkcyjny. Oznacza to, że urządzenie jednocześnie
służy jako źródło ciepła dla centralnego ogrzewania oraz przepływowo ogrzewa ciepłą wodę użytkową. Urządzenie
nie wymaga zasobnika ciepłej wody i nadaje się do niewielkich mieszkań lub domów, gdzie odległość pomiędzy kotłem
na łazienką nie przekracza około 6 m długości rur. 
Nie nadaje się do budynków gdzie jest duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową - gdzie jest dużo osób, parę
łazienek, wanna + prysznic itp. 
Urządzenie występuje w dwóch wariantach kolorystycznych - białym i czarnym. Posiada dwie wersje mocy: 24 kW i 28
kW, a w ich wybór zależy od powierzchni centralnego ogrzewania. 
Do urządzenia warto dokupić dodatkowo regulator pogodowy CW400. Do znalezienia w dziale "Akcesoria"

MODULACJA  KOTŁA  DLA  POSZCZEGÓLNYCH  MODELI  (  PŁYNNA
MODULACJA  1:8)

BOSCH CONDENS GC7000iW 14/24●

Na potrzeby C.W.U. : 3,0 - 24,0 kW❍

Na potrzeby C.O. : 3,0 - 15,2 kW❍

 
BOSCH CONDENS GC7000iW 20/28●

Na potrzeby C.W.U. : 3,7 - 28,0 kW❍

Na potrzeby C.O. : 3,7 - 21,3 kW❍

CHARAKTERYSTYKA KOTŁA
oszczędność gazu i energii elektrycznej●

zakres modulacji do 1:8 (od 2,0 kW)❍

nowoczesny design●

front z niezwykle odpornego hartowanego szkła w kolorze białym lub czarnym – panel sterowania z czytelnym❍

wyświetlaczem LCD
zapłon elektroniczny●

pompa z elektroniczną modulacją EEI≤0,23●



naczynie przeponowe 12 l (wyposażenie standardowe w zależności od modelu)●

praca niezależna od powietrza w pomieszczeniu i od ciągu kominowego●

możliwość współpracy z zasobnikiem c.w.u. (modele jednofunkcyjne)●

DANE TECHNICZNE KOTŁA
jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania●

front wykonywany ze szkła hartowanego w wersji czarnej i białej●

kompaktowe wymiary●

możliwość obsługi przez internet na telefonie lub tablecie●

łatwa obsługa (czytelny wyświetlacz)●

zapłon elektroniczny●

możliwość współpracy z zasobnikiem c.w.u.●

naczynie przeponowe 12 l (wyposażenie standardowe w zależności od modelu)●

klasa efektywności energetycznej A●

Dane techniczne kotła GC7000iW


