Disain ja uuendused –
meeldiv esimesest
silmapilgust

Kondensatsiooni-tüüpi
gaasiküttekatel

Condens 7000i W
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Disain, uuendused ja kulude kokkuhoid.
Uus seinale kinnitatav kondensatsiooni-tüüpi gaasiküttekatel Condens 7000i W sobib oma meeldiva ja
eksklusiivse disaini ning kergesti puhastatava ja vastupidavast klaasist esipaneeliga suurepäraselt
igasse kaasaegsesse ja moodsasse kodusse. Tänu tervele reale uuenduslikele tehnoloogilistele
lahendustele tagab see seade teile olulise kokkuhoiu ning on üsna lihtsalt kasutatav.

Tarbimine vastavalt teie vajadustele
Condens 7000i W hoiab gaasitarvet pidevalt võimalikult madalana.
Põleti modulatsiooni reguleeritakse laias vahemikus 1 : 8. See
tähendab, et tõhusus säilib ka siis, kui seadme täisvõimsus ei ole
vajalik. Katel kohandub automaatselt madalama tarbimisega,
näiteks kevadel ja sügisel.

Kaugjuhtimine igal ajal
Condens 7000i W ühildub täielikult regulaatoriga Bosch CT100
(üks küttekontuur) või internetimooduliga MB LAN, tagades
võimaluse küttesüsteemi Boschi rakenduse abil nutitelefonist või
tahvelarvutist mugavalt ja lihtsalt juhtida. Rakendus Bosch Control
tagab kõige olulisemad teie kütteseadme kaugjuhtimise
funktsioonid. Intuitiivne liides võimaldab teil muuta seadme
töörežiimi, temperatuuri ja kütteprogrammi, samuti saada teateid
häirete kohta seadme töös.

Ülevaade kõigist eelistest:
Suur tõhusus aastaringselt tänu laiale võimsuse
moduleerimisvahemikule (1 : 8)
Uuenduslik disain
Täiustatud heliisolatsioon tagab katla vaikse töö
Lihtne kasutamine
Kiire ja aega säästev paigaldamine ja hooldamine
Lai valik täis- või baasvarustusega mudeleid
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Kordumatu väljastpoolt, täiuslik seestpoolt

Kiire ja kerge paigaldamine

Roostevabast, vastupidavast alumiiniumi ja räni

Seadme Condens 7000i W paigaldamine on kiire ja

sulamist valmistatud Boschi veatu kvaliteedi ja pika

mugav, mis vähendab märkimisväärselt

kasutusajaga soojusvaheti tagab seadme vaikse ja

paigaldamiskulusid. Ka vana kütteseadme

tõhusa töö ning seda on kerge hooldada.

väljavahetamine ei tekita probleeme, sest ühendused
on ühilduvad suurema osa varasemate Junkersi seinale
kinnitatavate küttekateldega.
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Uuenduslikud tehnoloogiad
...mitte ainult disain
Condens 7000i W on saadaval mitmes versioonis, et rahuldada
igaühe vajadust küttele ja soojale tarbeveele – valida saab
boileriühendusega seadme või kombineeritud seadme, mis
soojendab vett läbivoolu põhimõttel.
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Mõõtmed ja mass
Kõrgus x laius x sügavus
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Netomass

Robert Bosch OÜ
Kesk tee 10, Jüri alevik,
Rae vald, Harjumaa
75301, Estonia
Tel. +372 6 549 561
www.bosch.ee
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