Технически данни Bosch Condens 2000 W

ZWB 24- 1AR 23

Номинални стойности за отопление (подаване/връщане)
Макс. мощност. при ( 50/30 ºC ) ( Pmax )

kW

25,6

Макс. мощност. при ( 80/60 ºC ) ( Pmax )

kW

24

Макс. номинално натоварване ( Qmax )

kW

25

Мин. мощност при ( 36/30 ºC ) ( Pmin )

kW

7,7

Мин. мощност при ( 50/30 ºC ) ( Pmin )

kW

7,3

Мин. номинално натоварване ( Qmin )

kW

7,5

Макс. мощност. за БГВ ( Pnw )

kW

24

Макс. номинално натоварване за БГВ ( Qnw )

kW

25

Природен газ H ( His = 9,5 kWh/m3 )

m3/h

2,6

Природен газ

mbar

20

bar

0,5

l

8

l/min

10

Температурен интервал на изхода БГВ

ºC

40-60

Максимално налягане на водата

bar

10

Минимално проточно налягане

bar

0,3

l/min

11,4

V/ Hz

230/50

Макс. консумирана мощност

W

120

Консумация в Stand by режим

W

4

dB(A)

36

IP

X4D

bar

3

Ефективност (при Pmax и 50/30 ºC )

%

103

Тегло (без опаковка)

kg

37

Размери ( Ш x Д x В )

mm

440 x 355 x 725

Консумация на газ/ Налягане на газа

Разширителен съд (вграден)
Предварително налягане
Обем
Битова гореща вода (БГВ)
Максимален дебит за БГВ

Специфичен дебит
Общи характеристики
Напрежение / Честота

Ниво на шум
Клас на защита
Максимално допустимо работно налягане

Робeрт Бош ЕООД
бул. Черни връх 51Б
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Кондензен газов котел Condens 2000 W:
Надеждно, ефективно и бюджетно
решение за отопление и топла вода

Bosch Condens 2000W: идеален режим на икономия
Новият кондензен уред с мощност 24 kW е чудесно решение за отопление и проточно
подгряване на топла вода за всеки, който иска да използва високата ефективност на
кондензната техника на разумна цена. Освен това той е много тих благодарение на
звукоабсорбиращата си система.

Сигурността преди всичко

Икономична работа

Висок комфорт на битова гореща вода

Condens 2000W работи с кондензна

Уредът предлага висок комфорт на битова

Bosch Condens 2000W e оборудван с всички

технология и е с 103% ефективност.

гореща вода, което означава моментално

осигурителни и регулационни компоненти за

Електрическата консумация по време на

производство на БГВ с желаната константна

газа, отработените газове, водата и има пълна

работа е много ниска. Уредът е

температура при минимални колебания.

защита чрез Bosch Cotronic III със следене на
пламъка в камерата, както и автоматичен

оборудван с модулиращ газов клапан и

обезвъздушител за улесняване на пуска.

модулиращ вентилатор, което осигурява

Тиха работа

допълнителна икономия на газ. При

Bosch Condens 2000W е изключително тих

Освен това клиентите могат да използват

употреба на уреда със стайно

благодарение на звукоабсорбиращата си

функцията за блокировка на бутоните,

управление допълнително се пести

система. Нивото на шум е 36 db(A) в режим

фиксираща всички направени настройки.

голямо количество енергия.

на максимално натоварване.

Така погрешното завъртане или натискане
на бутони остава без последствия и няма
опасност от студен душ или опарени ръце.

Оборудване:
Кондензен комбиниран уред за стенен монтаж
Мощност: 24 kW (отопление и топла вода)
Коефициент на ефективност до 103 %
Автоматично запалване
Безстъпкова и постоянна модулация на мощността
Пълна система за сигурност с Cotronic III със

следене на пламъка в горивната камера в
съответствие с норма EN 298
Топлообменник от благородна стомана
Рекуператор за кондензация на димните газове

LCD- дисплей за показване на работните режими

и самодиагностика на уреда
Модулиращ вентилатор
Вградена помпа за отоплителния контур и

разширителен съд 8 l
Пълна сигурност чрез регулиращи и защитни

компоненти

Така работи кондензната техника
За разлика от конвенционалните котли,
кондензните уреди използват допълнително
топлината, съдържаща се в парата на
димните газове и така постигат значително
по-високо ниво на енергийна ефективност.
Функционалният принцип е следния:
При всеки процес на изгаряне се образува
водна пара, която обикновено се изхвърля
заедно с отработените газове. Кондензните
уреди обаче са оборудвани със специални
топлообменници, чрез които водната пара
кондензира още в уреда. Освобождаващата
се при този процес топлина се подава за
предварително подгряване в отоплителния
контур. Резултатът е средно 11% по-висока
ефективност в сравнение с конвенционалните котли.

