Gaz 4000 W
Компактний і надійний

Gaz 4000 W –
компактний і надійний
У Вас не вистачає місця у квартирі, але Вам потрібні опалення і гаряча вода?
Тоді рекомендуємо Gaz 4000 W. Невеликий за розміром, він здатний повністю
забезпечити потреби у теплі – чудове опалення та високий рівень комфорту
у приготуванні гарячої води.
Малий та непомітний
Маючи висоту всього 740 мм і ширину 400 мм,
Gaz 4000 W ідеально підходить для будь-якої оселі.
Завдяки компактним розмірам його можна
встановити навіть у дуже маленькі місця. Звідти він
непомітно забезпечить Вашу домівку потрібною
теплотою для опалення та гарячою водою.
Класичний вигляд дозволяє встановлювати котел
у будь-якому інтер’єрі. Gaz 4000 W працює
настільки тихо, що Ви навіть не почуєте його.

Найвищий рівень комфорту, тривалий термін служби
Gaz 4000 W використовує перевірену технологію, що
гарантує найвищий рівень комфорту. Вбудований
двотрубний теплообмінник буде безвідмовно готувати
гарячу воду протягом багатьох років. Теплообмінник
запобігає передчасному накопиченню накипу, таким
чином збільшуючи термін служби котла.
Очевидні переваги Gaz 4000 W:
Простий монтаж завдяки компактним габаритам та
невеликій вазі.
Новітня гідравлічна система забезпечує практично
безшумну роботу (39 дБ).
Гаряча вода з високим комфортом завдяки
двотрубному теплообміннику.
Простий в управлінні завдяки новому електронному
блоку (cotronic), ергономічної панелі управління і
функції самодіагностики.
Призначений для опалення та постачання гарячої
води приміщень до 240 м2.
Надійна спеціальна конструкція теплообмінника
зменшує інтенсивність утворення накипу.
Заощаджує енергію — під час приготування гарячої
води не працює циркуляційний насос
Повністю мідний теплообмінник виробництва Bosch

Технічні характеристики
Номінальна
теплопродуктивність (кВт)

24

Варіант виконання

двоконтурний (ZWA)

Приготування гарячої води
(л/хв)

10

Димохід (мм)

60/100 (A), 130 (K)

Габаритні розміри
(ВхШхГ, мм)

750х400х355

Вага (кг)

32 (ZSA 24-2 К),
33 (ZWA 24-2 K),
37.9 (ZWA/ZSA 24-2 A)

Камера згоряння

закрита(А), відкрита(K)

Gaz 4000 W
24 кВт
ВхШхГ: 750 мм x 400 мм x 355 мм

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

Кімнатні регулятори температури

температурою. У разі потреби регулятор температури

Використовуються переважно у квартирах та

направляє сигнал контролеру для збільшення чи

будинках. Вони встановлюються у приміщенні,

зменшення теплової потужності.

в якому вони постійно вимірюють температуру
і порівнюють її із запрограмованою цільовою

TR12: Регулятор температури в приміщенні,
двопозиційний, діапазон 5–30°С

TRZ 12-2: Двопозиційний регулятор
температури в приміщенні
і
і
з тижневим програмуванням.
Економічний режим, цифровий
дисплей, діапазон 5–30°С
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