
Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny 
Bosch Condens 7000i 
Po prostu. Rewolucyjny.



Bosch Condens 7000i do montażu naściennego to połączenie nowoczesnego designu oraz oszczędności energii. 
Urządzenie wyróżnia mały pobór gazu oraz wyjątkowo niskie zużycie energii elektrycznej.

Po prostu wydajny
Szeroki zakres modulacji do 1:8 (tj. od 2 kW dla 
GC7000iW 14P). Modulowany palnik płynnie dostosowuje 
moc urządzenia do aktualnego zapotrzebowania. Zakres 
modulacji wynosi od 14 do 100% mocy maksymalnej, co 
zapewnia wysoką efektywność urządzenia przez cały rok.

Nowoczesny design
Front urządzenia wykonany jest z niezwykle odpornego 
hartowanego szkła w kolorze białym lub czarnym (kotły  
o mocach 14, 35 i 42 kW dostępne są z obudową  w kolorze 
białym a model o mocy 24 kW w kolorze białym lub czarnym).

Idealny do nowych i modernizowanych obiektów
Dzięki kompaktowym wymiarom Bosch Condens 7000i 
zajmuje niewiele miejsca, a jego nowoczesny design 
sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem w przypadku 
modernizacji instalacji grzewczej (szczególnie, gdy  
urządzenie instalowane jest w widocznym miejscu).

Najwyższa jakość marki Bosch 
Najwyższą jakość marki Bosch potwierdzają m.in.  
materiały zastosowane do konstrukcji kotła oraz  
obudowa frontowa ze specjalnie wzmacnianego szkła.

Łatwa obsługa oraz konserwacja  
Na czytelnym wyświetlaczu LCD z łatwością można
ustawić podstawowe funkcje urządzenia. Pokrywa  
z zamknięciem magnetycznym zapewnia niezwykle
wygodną obsługę sterownika. Komponenty wewnętrzne 
urządzenia są łatwo dostępne, dzięki czemu prace 
konserwacyjne można wykonać bardzo szybko.

Bosch Condens GC7000iW
Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny
Ogrzewanie
Zakres mocy: od 2 do 42 kW

Najważniejsze korzyści:
XX oszczędność gazu i energii elektrycznej 

- zakres modulacji do 1:8 (od 2,0 kW)
XX nowoczesny design

 -  front z niezwykle odpornego hartowanego szkła w kolorze 
białym lub czarnym

 - panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD
XX zapłon elektroniczny
XX pompa z elektroniczną modulacją EEI≤0,23
XX naczynie przeponowe 12 l (wyposażenie standardowe  

w zależności od modelu)
XX  praca niezależna od powietrza w pomieszczeniu i od ciągu 

kominowego
XX możliwość współpracy z zasobnikiem c.w.u.
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Dane ErP

Model
GC 

7000iW 
14P

GC 
7000iW 

24P

GC 
7000iW 
24PB

GC 
7000iW 

35P

GC 
7000iW 

42P
Kocioł kondensacyjny TAK TAK TAK TAK TAK

Ogrzewacz wielofunkcyjny NIE NIE NIE NIE NIE
Znamionowa moc cieplna  
Prated [kW] 14 24 24 33 40

Sezonowa efektywność  
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń [%]

93 93 93 93 93

Klasa efektywności  
energetycznej A A A A A

Poziom mocy akustycznej  
Lwa [dB] 47 50 50 52 52

Dodatkowe informacje dotyczące ogrzewaczy wielofunkcyjnych

Deklarowany profil obciążeń - - - - -
Efektywność energetyczna  
podgrzewania wody ηwh [%] - - - - -

Klasa efektywności energetycznej 
podgrzewania wody - - - - -

Dane techniczne

Model
GC 

7000iW 
14P

GC 
7000iW 

24P

GC 
7000iW 
24PB

GC 
7000iW 

35P

GC 
7000iW 

42P
Zawór trójdrogowy do wsp.  
z zasobnikiem + + + + +

Nominalna moc cieplna  
40/30°C [kW] 2,3-15,2 3,4-25,1 3,4-25,1 5,6-35,0 5,9-42,0

Nominalna moc cieplna  
80/60°C [kW] 2,0-14,0 3,0-24,0 3,0-24,0 5,0-33,0 5,3-39,9

Maksymalna moc dla c.w.u. [kW] 14 24 24 34,7 41,7

Pompa obiegowa elektroniczna

Naczynie wzbiorcze 12 l/ 
0,75 bar

12 l/ 
0,75 bar

12 l/ 
0,75 bar opcja opcja

Króciec spalin Ø [mm] 80/125 80/125 80/125 80/125 80/125
Wymiary (wys. x szer. x dł.) 
[mm]

840x 
440x360

840x 
440x360

840x 
440x360

840x 
440x360

840x 
440x360

Masa [kg] 43 43 43 46 46

Po prostu. Rewolucyjny.


