Kompaktne ja
keskkonnasäästlik küte
Gaasiküttekatel

Gaz Star 4000 W

Ülevaade eelistest
Korteritele, ühepereelamutele ja ridamajadele
Kombineeritud seade kütmiseks ja tarbevee
soojendamiseks
Eriti vaikne töö
Sooja vee varustus on äärmiselt mugav – täpselt
reguleeritud, kohene ja katkematu
Tänu multifunktsionaalsele ekraanile ja uue põlvkonna
regulaatoritele on kasutamine lihtne
Energiatõhus pump, vastab ErP-le
End tõestanud põleti Thermostar tagab eriti mugava
hooldamise
Seadme lihtne vahetamine
Eriti madal NOx-heitmete tase

Sobib ideaalselt remontimisel ja ümberehitamisel
Gaz Star 4000 W on varustatud energiatõhusa
pumbaga. Seejuures on sellel väga hea põleti Bosch
Thermostar – nii on seadme energiatõhusus palju

Tehnilised andmed
Maksimaalne soojusvõimsus kütmiseks, kW
Minimaalne soojusvõimsus kütmiseks, kW
Maks. soojusvõimsus tarbevee soojendamiseks, kW
Tarbevee soojendamine läbivoolurežiimil, l/min

suurem kui konventsionaalsetel kateldel. Sellest on
kasu mitte ainult keskkonnal – ka majanduslikust
seisukohast on remondi ajal kasulik vahetada vana
seade välja Gaz Star 4000 W vastu. Uuel küttekatlal on
samasugused ühendused nagu enamikul varasematel
Junkersi seadmetel. Ka teiste tootjate seadmete
väljavahetamine käib kiiresti ja lihtsalt.
Mugav paigaldamine ja hooldamine
Gaz Star 4000 W paigaldamine on kiire ja lihtne. Boschi
usaldusväärse tehnika veel üks eelis on pikk
kasutusaeg. Toote kõrge kvaliteet väljendub ka
mugavas ja otseses juurdepääsus hüdraulilistele
komponentidele. Hooldamine on kiire ja lihtne, sest
küttekatla kõigile olulistele komponentidele on kerge
juurde pääseda. Moodne kütte juhtimise süsteem
Bosch Heatronic® 3 ning ülevaatlik ja kergesti loetav
multifunktsionaalne ekraan tagavad samuti lihtsa
hooldamise.
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Suurepärane mugavus väikeses ruumis
Kompaktne Gaz Star 4000 W võtab vähe ruumi ja töötab
eriti vaikselt. Seetõttu võib selle paigaldada elutsooni.
Kombineeritud versioon on varustatud suure
tootlikkusega plaatsoojusvahetiga. See tagab suurima
mugavuse tarbevee soojendamisel. Kasutajale tähendab
see täpselt reguleeritavat ja pidevat sooja veega
varustamist. Seejuures võimaldab ECO-nupp kasutajal
reguleerida tarbevee soojendamist vastavalt oma
äranägemisele. Kui energiat veidi rohkem kulutada, on
soe vesi alati saadaval mis tahes koguses, seevastu
ECO-režiimis soojendatakse vett energia säästmiseks
ainult vastavalt vajadusele.
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