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Gaz 7000 W –
особливий продукт для
винятково великих вимог
Висока потужність та швидка інсталяція

використано. Звичайно температура на виході

Gaz 7000 W пропонує користувачам щось

залишається завжди постійною, навіть якщо

особливе. Залежно від їхніх потреб, це може бути

одночасно відкрити декілька кранів. Дійсно рівень

гаряча вода, економічність або зручність у роботі.

комфорту у користуванні гарячою водою відповідає

Компактні габарити та невелика вага роблять

3 зіркам.

монтаж швидким та простим.
Якісне керування і регулювання
Трьохзірковий комфорт

Gaz 7000 W укомплектований електронним блоком

при використанні гарячої води

Heatronic 3, що дозволяє підключати котел до

Gaz 7000 W відомий своїм швидким стартом подачі

терморегуляторів серії FR/FW. Це надає багато

гарячої води завдяки потужному пластинчастому

переваг: починаючи з автоматичного визначення

теплообміннику. Це означає, що декілька літрів

компонентів системи і закінчуючи спрощенням

гарячої води відразу ж готові у будь-який час для

монтажу завдяки 2-провідній шині із захистом від

використання. Система нагріву гарячої води

переполюсування завдяки інтегрованій системі та

працює на повну потужність, перш ніж цю воду буде

інтуїтивному меню.

Очевидні переваги Gaz 7000 W:
Простий монтаж завдяки компактним габаритам та
невеликій вазі.
Економія коштів завдяки економній роботі.
Сумісний з терморегуляторами серії FR/FW завдяки
передовому контролеру Heatronic 3.
Просте обслуговування завдяки новій гідравлічній
системі та багатофункціональному дисплею.
Максимально комфортне приготування гарячої води –
система «швидкий старт».

Технічні характеристики

Gaz 7000 W
24, 28 і 35 кВт

Технічні характеристики

24 (MFK/MFA), 28 (MFA)

Номінальна
теплопродуктивність (кВт)

24 (MFK/MFA), 28 (MFK/MFA),
35 (MFA)

Варіант виконання

Двоконтурний (ZWC),
одноконтурний (ZSC)

Приготування гарячої води
(л/хв, ∆T=300C)

12 (28 кВт)/ 14 (35 кВт)

Димохід (мм)

60/100 (MFA), 130 (MFK)

Габаритні розміри
(ВхШхГ, мм)

850x400x370 (24 кВт)

850 x 440 x 370 (28 кВт)

42,5 (MFA)/ 38 (MFK)

850 x 480 x 370 (35 кВт)

Закрита (MFA), відкрита (MFK)

ВxШxГ: 850 мм x 440 мм x 370 мм (28 кВт)

Вага (кг)

43-48 (MFA); 35-39 (MFK)

ВxШxГ: 850 мм x 480 мм x 370 мм (35 кВт)

Камера згоряння

Закрита (MFA), відкрита (MFK)

ВxШxГ: 850 мм x 400 мм x 370 мм (24 кВт)

Регулятори температури,
що спрощують життя
Нове покоління інтелектуальних регуляторів Bosch дозволяє Вам відчувати максимальний
комфорт від опалення з мінімальним використанням енергії.
Два типи контролерів, універсальне застосування

температурою. У разі потреби регулятор температури

Bosch пропонує два основні типи регуляторів

направляє сигнал контролеру для збільшення чи

температури. Вони регулюють опалення залежно від

зменшення теплової потужності.

температури у приміщенні або від погодних умов.
Обидва типи регуляторів можуть застосовуватися у

Погодозалежний регулятор FW

різних проектах. Ми надаємо оптимальний

Їх можливо вбудувати в котел або встановити

контролер для всіх типів систем.

у приміщенні. Погодозалежні регулятори вимірюють
зовнішню температуру, а котел змінює свою потуж-

Кімнатні регулятори температури FR

ність залежно від переважних погодних умов. Для

Використовуються переважно у квартирах та

оптимізації точності управління можливо використо-

будинках. Вони встановлюються у приміщенні,

вувати погодозалежний регулятор разом

в якому вони постійно вимірюють температуру

з кімнатним регулятором, при цьому враховується

і порівнюють її із запрограмованою цільовою

температура зовні та всередині приміщення.

FR 10: Компактний і зрозумілий завдяки
рідкокристалічному дисплею

FW 100: Просте обслуговування
і експлуатація завдяки
відображенню помилок та
текстовому меню

Бош Термотехніка Україна
Інфолінія: 0 800 300 7337
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)

tt@ua.bosch.com
www.bosch-climate.com.ua

