
Bosch Condens GC9000iW -
jednofunkcyjny

Bosch Condens GC9000iW - kocioł jednofunkcyjny
Wiszący kocioł kondensacyjny Bosch Condens GC9000iW to zupełna nowość na rynku grzewczym. Innowacyjny
front z tytanowego szkła do wyboru w kolorze białym lub czarnym sprawia, że kocioł ma nowoczesny design i idealnie
pasuje do większości wnętrz.
UWAGA!  Kotły  jednofunkcyjne  40  i  50  kW  w  wyposażeniu  bazowym  (bez  zaworu  trójdrogowego,  naczynia
przeponowego i płyty montażowej) do uniwersalnych zastosowań w większych instalacjach c.o:
ZAWÓR Z SIŁOWNIKIEM BOSCH
ZAWÓR Z SIŁOWNIKIEM HONEYWELL

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

BOSCH CONDENS GC9000iW 20E●

2,7 - 20 kW❍

 
BOSCH CONDENS GC9000iW 30E●

3,0 - 31,0 kW❍


BOSCH CONDENS GC9000iW 40E●

5,1 - 41,0 kW❍


BOSCH CONDENS GC9000iW 50E●

6,3 - 49,9 kW❍

INTUICYJNA OBSŁUGA I MOC MOŻLIWOŚCI
Podstawowe funkcje kotła można obsługiwać za pomocą intuicyjnego ekranu dotykowego. Urządzenie posiada czytelny
wyświetlacz LCD z komunikacją w języku polskim i znakami graficznymi. Podczas użytkowania podświetlane są tylko
obszary panelu sterowania. 
Dzięki zastosowaniu regulatora pogodowego CW400 jako wyposażenia dodatkowego, zyskujemy ogromne oszczędności
dzięki zaawansowanej regulacji. W sterowniku można ustawić zarówno sterowanie kilkoma obiegami grzewczymi jak
i automatyczne zmienianie się temperatury w ciągu dnia i tygodnia. 

https://www.kotlownia24.com/kotly-kondensacyjne/akcesoria/gc9000i/jun-7736700945,p1160626221
https://www.piec24.pl/honeywell/zawory-trojdrogowe-i-czterodrogowe/vczmq6000u-vc4013zz00u,p1021592686?preview=1


EKOLOGIA, WYSOKA SPRAWNOŚĆ I GŁĘBOKA MODULACJA
Kocioł Bosch Condens 9000iW posiada klasę efektywności energetycznej A, a w połączeniu z regulatorem CW400 A+. 
Dzięki szerokiemu zakresowi modulacji nawet 1;10 kocioł zapewnia najwyższy komfort ciepła, ograniczenie zużycia
gazu i ochronę środowiska. 

DANE TECHNICZNE KOTŁA
kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania●

szeroki zakres modulacji nawet 1:10 (od 2,9 kW)●

dotykowy i intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem LCD●

innowacyjny „design”●

tytanowe hartowane szkło niezwykle odporne na uszkodzenia transportowe●

wersje z frontem w kolorze białym lub czarnym●

wersje 20 i 30 kW gotowe do współpracy z zasobnikiem c.w.u. (wyposażone w pompę c.o., zawór trójdrogowy)●

pompa z elektroniczną modulacją EEI≤0,23●

obniżona emisja NOx – spełnia wymagania znaku „Błękitny Anioł”●

praca niezależna od powietrza w pomieszczeniu i od ciągu kominowego●

Dane techniczne kotła Bosch GC9000iW



Wymiary kotła Bosch GC9000iW

 

Bosch Condens 9000iW - video
 


