2 | Jaunas tendences gāzes apkurē

Jaunas tendences gāzes apkurē | 3

Daži cilvēki dodas
uz katlu telpu, lai vadītu
savu apkures sistēmu
Citi to dara attālināti,
izmantojot aplikāciju,
pie tam no jebkuras
vietas pasaulē
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Revolucionāri vienkārša tehnika,
kas ideāli iekļausies jūsu mājās
Apbrīnojami vienkāršs, vienkārši apbrīnojams - Bosch Condens 9000i. Iekārtas mūsdienīgais, unikālais
dizains pārliecina jau no pirmā acu skatiena. To apliecina arī iekārtas īpašības: augstražīga,
energoefektīva un revolucionāri vienkārša tehnika, kas padarīs jūsu vēlmes attiecībā uz apkuri viegli
piepildāmas.
Efektivitāte neskaitāmās kombinācijās

Augsta efektivitāte visu gadu

Ar jaudas diapazonu no 20 līdz 50 kW Condens 9000i
atbilst dažādām prasībām. Modeļus ar 20 un 30 kW
lielu jaudu jūs saņemsiet kā pilna aprīkojuma pie
sienas stiprināmu iekārtu, ieskaitot izplešanās
tvertni, sūkni un pārslēgšanas vārstu.

Ar augsto sezonālās apkures energoefektivitātes
koeficientu 94% un kombinācijā ar laika apstākļu
vadīto regulatoru CW 400, iekārta Condens 9000i
sasniedz energoefektivitātes klasi A+.
Degļa modulācija: 10 līdz 100% no maksimālās
jaudas. Tāpēc tas ir efektīvs arī tad, ja netiek
izmantota pilna jauda.
Bosch pirmklasīgā kvalitāte
Bosch nevainojamā kvalitāte raksturīga arī iekārtai
Condens 9000i. Labs piemērs: ilgmūžīgais un ērti
tīrāmais siltummainis. Tas izgatavots no nerūsējoša
un izturīga alumīnija-silīcija sakausējuma, ko ļoti viegli
var notīrīt speciālists.
Vienkārša un ērta lietošana

SYSTEM

Bosch ProContol - kontrole ar
dažām rokas kustībām!
Aplikācija ir vienkārši
lietojama un piedāvā plašu
priekšrocību un funkciju
klāstu.

A+

∗

Skārienjutīgajā ekrānā var ērti vadīt apkures
pamatfunkcijas. Lietošana ir ļoti vienkārša. Turklāt
kļūdas iespēja ir tikpat kā neiespējama.
Uzstādīšana vienā acumirklī
Pārdomāta iekšējā konstrukcija paātrina uzstādīšanu.
Apkures speciālists var ērti aizsniegt visus mezglus.
Dažas darbības un Condens 9000i jau būs
piestiprināts pie sienas un gatavs ekspluatācijai.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo paaudzi tas ievērojami
ietaupa uzstādīšanas laiku.

Ekspluatācijai gatavs!
15 litru izplešanās tvertne nodrošina apkures
sistēmas ūdenim vērā ņemamu izplešanās apjomu,
piemēram, papildu radiatoriem vai grīdas apkurei.
Dalītais regulators ļauj ērti regulēt galvenās funkcijas,
izmantojot skārienjutīgo paneli. Aiz tā izvietots
atvāžams CW400 regulators ar optimizētu
ergonomiku un teksta displeju, kas ļauj aktivizēt
sistēmu, piespiežot taustiņu.

Uzziniet vairāk par Condens 9000i priekšrocībām un
vadības iespējām:
∗ Klasifikācija attēlo apkures katla Condens 9000i energoefektivitāti
savienojumā ar automātiku CW 400.
Klasifikācija citiem produktiem var būt atšķirīga.

www.condens9000i.lv

Visu priekšrocību pārskats:
▶ Augsta efektivitāte visa gada garumā, pateicoties
plašajām modulācijas iespējām (1:10)
▶ Unikāls dizains ar augstvērtīgu stikla virsmu
▶ Augstvērtīgi un ilgmūžīgi materiāli
▶ Vienkārša lietošana
▶ Ātra un laiku taupoša uzstādīšana un apkalpošana
▶ Pieejams plašs modeļu klāsts ar pilnu vai bāzes
aprīkojumu
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Tehniskie dati:
Condens 9000i
Priekšējā paneļa krāsa

GC9000iW-20

GC9000iW-30

GC9000iW-40

GC9000iW-50

balta

balta

balta

balta

Min. siltuma slodze dabas gāzei

kW

2,7

3,0

5,1

6,3

Maks. siltuma slodze dabas gāzei

kW

19,3

30,2

40,8

48,9

Nominālā siltuma jauda apkurei (50/30 °C)

kW

20

31

41

49,9

Maks. karstā ūdens ražošanas jauda

kW

19,3

30,2

40,8

48.9

Elektrības patēriņš gaidīšanas režīmā

W

<2

<2

<2

<2

dB(A)

42

50

51

55

%

109

109

109

109

A

A

A

A

15

15

nav

nav

Energoefektīvs sūknis EEI < 0,23

iebūvēts

iebūvēts

iebūvēts

iebūvēts

Pārslēgšanas vārsts

iebūvēts

iebūvēts

nav

nav

Trokšņu līmenis atbilstoši ErP15
Lietderibas koeficients
Energoefektivitātes klase
Aprīkojums
Izplešanās tvertne

l

Izmēri un svars
Augstums

mm

735

735

735

735

Platums

mm

520

520

520

520

Dziļums

mm

425

425

425

425

kg

48

48

42

47

Neto svars

Pie sienas stiprināmais Bosch Condens 9000i ir jūsu mājokļa spilgta iezīme. Augstvērtīgā stikla virsma ne
tikai labi izskatās, bet arī atvieglo lietošanu, pateicoties skārienjutīgā ekrāna funkcijai.
Bosch Condens 9000i piedāvā klientam visas iespējas, kādas vien savienotai mājsaimniecībai ir
iespējamas - ieskaitot apkures sistēmas mobilo tālvadības regulēšanu ar viedtālruni vai planšetdatoru,
izmantojot Bosch ProControl aplikāciju.

Robert Bosch SIA
Mūkusalas iela 101
Rīga, LV-1004
Tālrunis: +371 67802080

viedtālruņa vai planšetdatora
Aplikācija nodrošina svarīgākās jūsu apkures iekārtas
attālinātas regulēšanas funkcijas. Intuitīvā saskarne ļaus
jums mainīt iekārtas darba režīmu, temperatūru, apkures
programmu, kā arī saņemt paziņojumus par darbības

traucējumiem. Regulēšanas koncepts ir pavisam vienkāršs
un ērts - viegls pieskāriens jūsu viedtālrunī vai
planšetdatorā ir viss, kas nepieciešams, lai veiktu
vajadzīgo funkciju.

www.junkers.lv
www.condens9000i.lv

TT 1605 LV

Bosch ProControl aplikācija: attālināta vadība no

Kondensācijas tipa
gāzes apkures iekārta
Condens 9000i
Jaunas tendences
gāzes apkurē

