
Стенен кондензен газов котел

Condens 7000i W

Стъклен дизайн и стил 
от бъдещето още днес

Технически данни Condens 7000i W

Роберт Бош ЕООД
Термотехника
бул. Черни връх 51Б, сграда 2
1407 София
тел. 0700 11 494

Характеристики GC7000iW 24 GC7000iW 35 GC7000iW 42 GC7000iW  
24 C (Combi)

GC7000iW  
28 C (Combi)

GC7000iW  
35 C (Combi)

Артикулен номер 7736901318 7736901321 7736901322 7736901317 7736901319 7736901320

Клас на сезонна енергийна 
ефективност на отопление A A A A A A

Сезонна енергийна ефективност  
на отопление % ErP 93% (110% съгл. Hi)

Макс. номинална топлинна мощност 
при 80/60 ° C kW 24 33 39,9 20 24 33

Мин. номинална топлинна мощност 
(80/60 ° C) kW 3 5 5.3 3 3.7 5

Ниво на шума в затворено 
помещение dB(A) 50 52 52 49 50 52

Макс. номинална топлинна мощност 
(40/30 ° C) kW 25.1 35 42 21.3 25,1 30,3

Мин. номинална топлинна мощност 
(40/30 ° C) kW 3.4 5,6 5.9 3.4 4.1 5.6

Клас на енергийна ефективност при 
подготовка на топла вода – – – A A A

Енергийна ефективност на 
подготовката на топла вода % – – – 83 83 81

Макс. номинална топлинна мощност 
(топла вода) kW 24 35 42 24 28 35

Макс. номинална топлинна мощност
(отопление) kW 24.6 34,7 41,7 20.5 24,6 33.8

Макс. температура на подаване °C 82 82 82 82 82 82

Електрическо свързване /честота V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Консумация на електроенергия W 98 120 153 98 100 120

Тип защита (EN 60529) IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D

Нето тегло kg 43 46 46 43 43 52
Размери на уреда 
Височина х Дължина х Ширина mm 840 x 440 x 360



Напълно оборудван
За лесен монтаж с разширителен съд, предпазен 
клапан, помпа и 3-пътен вентил (с изключение на 
Condens 7000iW 42kW)

Тръба на Вентури за газа
Осигурява голям диапазон на модулацията и лесно 
регулиране на типа газ

Изпитани топлообменници
Доказали се милиони пъти топлообменници, вложени 
в почти 7 млн уреда в Европа и превърнали ни в 
най-големия производител на кондензни газови котли

Лесен за обслужване
Лесен за инсталиране, настройка и следене на 
показателите (температурни стойности, сервизни 
функции и автодиагностика) чрез интегрирания 
LCD-дисплей
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Condens 7000i W
Стенен газов котел

Лесно управление 

От дисплея може да настройвате функциите на 
отоплителната Ви система само чрез натискането на 
един бутон. Освен това Condens 7000i W се свързва 
изключително лесно към интернет чрез смарт 
контролер, като така управлявате удобно уреда с 
интуитивно приложение - от всяко място и по всяко 
време. 

Изключително красив

Няма да ви се налага да криете този уред: неговият 
завладяващ дизайн привлича всички погледи. С 
атрактивния си дизайн (в черен или бял цвят) Condens 
7000i W се вписва идеално в интериора, монтиран 
както в коридора, така и в банята или кухнята. 
Избирайки Condens 7000i W, Вие избирате технология, 
която заслужа да се види.

Изключително красив 
пример за перфектно 
съотношение цена-качество 

Искате да модернизирате Вашата газова отоплителна система, но нямате 
достатъчно място? Можете лесно да направите това с Condens 7000i W. 
Той съчетава висока ефективност с елегантен дизайн (в черен или бял 
цвят) и авангардна технология.

Подходящо решение за модернизиране на 
отоплението

Стенният газов котел има изключително компактни 
размери и заема много малко пространство. Това го 
прави подходящо решение не само за ново 
строителство, но и при реконструкции. Просто 
заменяте старата Ви газова отоплителна система с 
Condens 7000i W - и сте готови!

Висока ефективност 

Пестите енергия, без да се налага да правите 
абсолютно нищо, благодарение на вградената 
модулираща горелка на Condens 7000i W. В широк 
диапазон от 12,5 до 100% от максималната 
отоплителна мощност, той автоматично се адаптира, за 
да отговори на Вашите текущи потребности от 
отоплителна енергия. Това е предпоставка за 
ефективната му работа, дори когато не се нуждаете от 
работата му на пълна мощност.  


