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Condens 7000 W.
Безшумне рішення від Bosch
Його «коник» – робота за програмою. Condens 7000 W працює надзвичайно тихо та 

одночасно пропонує максимальний комфорт теплового балансу та гарячого водо-

постачання на базі найсучаснішої конденсаційної техніки. Звідси – цінна властивість 

цього котла: Ви маєте змогу спокійно відпочивати вдома та завжди відчувати ефект 

економії енергії.

Спокій містить силу

Створення комфорту – головна ціль цього апарата. 

Це означає також комфортність життя та, як наслі-

док, збереження спокою. Дійсно, Condens 7000 W 

має найнижчий рівень шумності у всьому сімействі 

котлів. Спеціальна ізоляція надає йому майже повну 

звуконепроникність – вирішальний плюс для якості 

активного життя та відпочинку! 

Переваги:

  Ідеальний варіант для великих квартир та будинків.

  Постачається як котел опалення з можливістю 

підключення до бойлера (накопичувача гарячої 

витратної води; ємнісного водонагрівача). 

  Особливо тихий під час роботи завдяки спеціальній 

шумоізоляції.

  Простий для керування за допомогою 

мультифункціонального дисплея. 

  Сумісний з геліотермічною установкою завдяки новій 

програмі регулятора.

  Для досягнення великої потужності котли можна 

використовувати в каскаді.

Condens 7000 W 

28, 42 кВт

Ширина х Висота х Глибина: 

440 мм х 850 мм х 350 мм

Майже універсальний помічник

Котел Condens 7000 W уможливлює перехід тільки на 

опалювання квартири у будь-який час. Якщо Ви бажає-

те ще більше комфорту, Condens 7000 W може комбі-

нуватись з окремим додатковим бойлером. Так само 

приємним шансом є комбінування цього котла з геліо-

термічною системою Bosch. Безкоштовна сила сонця 

містить у собі надзвичайний потенціал економії: 60% 

для гарячого водопостачання протягом року.

Технічні характеристики

Номінальна 
теплопродуктивність (кВт) 28, 42

Варіант виконання Одноконтурний

Приготування гарячої води За умови підключенні 
бойлера

Димохід (мм) 80/125

Габаритні розміри (ВхШхГ, мм) 440х850х350

Вага (кг) 50

Камера згоряння Закрита



Переконливість системи
Якісні високопродуктивні інновації, втілені в окремому виробі,  
є зразком для всього спектру продукції Bosch. Але це ще не все: 
наші вироби можуть раціонально доповнюватись, компонуватись 
один з одним, працювати разом. Звідси виникають цілісні системи, 
які пропонують оптимальну енергоефективність та тепловий ком-
форт. Одним із найцікавіших прикладів є сполучення конденсаційної 
техніки з геліотермією. Завдяки такому вибору Ви отримуєте пере-
ваги за всіма параметрами – наші системні рішення забезпечують 
це з упевненою легкістю!

Переконливість аргументів
Максимальний тепловий комфорт та ресурсозберігаючий підхід до 
енергії копалин не повинен створювати протиріччя: комбінування 
енергоощадливої конденсаційної техніки та екологічно дружньої 
сонячної енергії відповідає обом вимогам в одному сучасному 
теплотехнічному рішенні питання опалення та гарячого водопоста-
чання. З допомогою сили сонця Ви маєте змогу заощаджувати  
в середньому за рік до 60% енергії на приготування гарячої води.

Переконливість регулювання
Конденсаційно-геліотермічне рішення Bosch відкриває Вам багато 
можливостей: завдяки новому поколінню регуляторів всі апарати 
серії Condens повністю придатні для комбінування  
з геліотермічними системами. 

Не тільки насолоджуватись променями сонця, але  
й ефективно вловлювати їх та розумно використовувати! 
З допомогою наших високопродуктивних геліоколекто-
рів  ці завдання виконуються досить просто: наші колек-
тори дуже продуктивно перетворюють сонячну енергію 
в тепло.

Геліотермія плюс вища теплота згорання. 
Ефективне поєднання

Геліоколектори

Газовий  
конденсаційний котел

Комплексна 
розподільна 
геліостанція, 
геліорегулятор, 
мембранний 
компенсаційний бак

Геліобойлер для 
приготування 
гарячої води

Вища теплота згорання  

плюс геліотермія – два в одному 

Системне конденсаційно-геліотермічне рішення 

від Bosch: ресурсозберігаюче, енергоефективне 

та екологічно дружнє.



Бош Термотехніка Україна
Інфолінія: 0 800 300 73 37
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів 
по Україні)

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


