
Ζεστασιά για το σπίτι σας
Επίτοιχοι λέβητες αερίου με τεχνολογία 
συμπύκνωσης από τη Bosch



Αξιοποιώντας την 
Τεχνολογία
Συμπύκνωσης.
Η τεχνολογία συµπύκνωσης παράγει θερµότητα µε 

ένα ιδιαίτερα οικονοµικό τρόπο. Κατά την καύση 

του φυσικού αερίου δηµιουργούνται υδρατµοί στα 

καυσαέρια. Οι συµβατικοί λέβητες δεν αξιοποιούν 

αυτήν την θερµική ενέργεια, η οποία διαφεύγει 

ανεκµετάλλευτη από την καπνοδόχο.

Στο λέβητα συµπύκνωσης αυτοί οι υδρατµοί 

ψύχονται, συµπυκνώνονται και αποδεσµεύουν ένα 

πρόσθετο ποσοστό θερµότητας, τη λεγόµενη 

θερµότητα συµπύκνωσης ή λανθάνουσα θερµότητα, 

στο σύστηµα της θέρµανσης. Το αποτέλεσµα: 

περισσότερη θερµότητα µε µικρότερη κατανάλωση 

ενέργειας. Οι σύγχρονες µονάδες συµπύκνωσης της 

Bosch το αποδεικνύουν µε έναν συνολικό βαθµό 

απόδοσης έως 109%.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Η αλματώδης άνοδος των τιµών των καυσίμων καθιστούν 
επιτακτική την ανάγκη της αποδοτικής χρήσης τους. Χάρη 
στην προηγµένη τεχνολογία οι λέβητες συµπύκνωσης της 
Bosch προσφέρουν οικονοµική και υψηλών αποδόσεων 
λειτουργία, διότι εκµεταλλεύονται σχεδόν πλήρως το 
ενεργειακό περιεχόµενο του χρησιµοποιούµενου καυσί-
µου. Η θερµική ενέργεια η οποία απελευθερώνεται από 
την καύση φυσικού αερίου σε µορφή υδρατµών, µπορεί 
να ανακτηθεί σε µορφή νερού (συµπυκνώµατα) και να 
διοχετευθεί στο σύστηµα θέρµανσης. 

Σε κάθε περίπτωση, μια έξυπνη λύση
Η τεχνολογία συμπύκνωσης είναι συνώνυμη με την σύγ-
χρονη θέρμανση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε νέες κατοικί-
ες καθώς και σε σπίτια που ανακαινίζονται. Είτε σε μονο-
κατοικίες είτε σε διαμερίσματα, με την τεχνολογία συμπύ-
κνωσης της Bosch έχετε όλα τα πλεονεκτήματα με το
μέρος σας.

Συμβατικός 
λέβητας

Λέβητας 
συμπύκνωσης

Επίτοιχος λέβητας 
αερίου με θερμοκρασίες 
λειτουργίας 70/50°C

Επίτοιχος λέβητας συμπύ-
κνωσης αερίου με θερμο-
κρασίες λειτουργίας 40/30°C

Προσδιδόμενη ενέργεια Προσδιδόμενη ενέργεια

11%
Θερμότητα
συμπυκνωμάτων100% Κατώτερη 

Θερμογόνος Δύναμη Hu   
100% Κατώτερη 
Θερμογόνος Δύναμη Hu     

11%
Θερμότητα
συμπυκνω-
μάτων

100%     

 96%     

 94%     

Συνολικός βαθμός 
απόδοσης

Συνολικός βαθμός 
απόδοσης

110%     

 109,5%     

 109%     

11% Ανεκμετάλλευτη 
θερμότητα συμπυκνωμάτων

4% Απώλειες
καυσαερίων  

2% Απώλειες 
επιφάνειας

1% Ανεκμετάλλευτη
θερμότητα
συμπυκνωμάτων

0,5% Απώλειες    

0,5% Απώλειες
επιφάνειας λέβητα

111% = Ανώτερη 
Θερμογόνος Δύναμη Hs       

111% = Ανώτερη 
Θερμογόνος Δύναμη Hs       



Condens 3000 W. 
Η έξυπνη λύση της Bosch.

Condens 3000
ZWB 28-3C

Ο Condens 3000 W προσφέρει όλα όσα μπορείτε να περιμένετε από έναν σύγχρονο 

επίτοιχο λέβητα αερίου με την τεχνολογία συμπύκνωσης. Ο λέβητας διακρίνεται για τις 

μικρές του διαστάσεις, ελέγχεται εύκολα μέσω της οθόνης πολλαπλών λειτουργιών 

ενώ µπορεί να συνδεθεί και µε ηλιακό σύστηµα.

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά: 

 Ιδανικός λέβητας για μονοκατοικίες και διαμερίσματα

 Αυτόνομη μονάδα για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

 Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία

 Εύκολο στη χρήση μέσω ψηφιακής οθόνης

 Συμβατός σε παράλληλη λειτουργία με ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα με το

 ηλιακό Solar Kit της Bosch

Condens 7000 W.
Η αθόρυβη πρόταση της Bosch.
Ο Condens 7000 W προσφέρει άνεση, μέγιστη απόδοση και αθόρυβη λειτουργία. O 

εργονομικός σχεδιασμός με την LCD οθόνη, ο ηλεκτρονικός κυκλοφορητής με ελάχιστη 

κατανάλωση ενέργειας, καθώς και η κάλυψη θερμικών αναγκών πάνω από το 

συνηθισμένο (41 kW), είναι μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της επίτοιχης 

μονάδας που θα σας εντυπωσιάσουν.

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά:

 Ιδανικός λέβητας για μονοκατοικίες και διαμερίσματα

 Διατίθεται ως μονάδα θέρμανσης

 Απόδοση 109% με εναλλάκτη συμπύκνωσης από κράμα αλουμίνιου - πυριτίου

 Ηλεκτρονική πλακέτα Bosch Heatronic 3® και δίαυλο επικοινωνίας BUS

 Αυτόματη προσαρμογή ισχύος του καυστήρα στις θερμικές απαιτήσεις

 του χώρου (Modulation)

 Εύκολο στη χρήση μέσω της ψηφιακής οθόνης

 Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής για εξοικονόμηση ενέργειας (ZSBR 28-3)

 Ενισχυμένη ηχομόνωση και σχεδόν αθόρυβη λειτουργία

 Σύνδεση με έμμεσα θερμαινόμενα δοχεία SΤ120-2 και ST160-2

 Άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ZWBR 35-3)

Condens 7000
ZSBR 28-3
ZWBR 35-3
ZBR 42-3



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Robert Bosch A.E.

Αθήνα - Θεσσαλονίκη Τηλ.: 210 5701 410
Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών:
801 11 26 000 (αστική χρέωση)

www.bosch-climate.gr

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του παρόντος εντύπου.

Επίτοιχοι λέβητες αερίου.

Μοντέλο Condens 3000 W Condens 7000 W Condens 7000 W Condens 7000 W

Τύπος ZWB 28-3C ZSBR 28-3 ZWBR 35-3 ZBR 42-3

Ονομαστ. θερμική ισχύς (40/30°C) kW 8,1— 21,8 7,1-27,7 10,2-35,3 10,2-40,8

Ονομαστ. θερμική ισχύς (80/60°C) kW 7,3– 20,3 6,4-26,1 9,3-34,1 9,3-39,2

Ονομαστ. θερμικό φορτίο kW 7,5—20,8 6,5-26,6 9,5-34,8 9,5-40,0

Ονομαστ. θερμική ισχύς ζεστού 
νερού χρήσης

kW 28,00 26,0 34,8 39,1

Καύσιμο Φυσικό αέριο/
Υγραέριο

Φυσικό αέριο/
Υγραέριο

Φυσικό αέριο/
Υγραέριο

Φυσικό αέριο/
Υγραέριο

Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής °C 90 90 90 90

Μέγιστη παροχή ζεστού νερού ΔΤ= 
30 Κ

l/min 12,00 - 15,3 -

Θερμοκρασία ΖΝ στην έξοδο °C 40-60 - 40-60 -

Δοχείο διαστολής (Περιεχόμενο) Ltr 8 12 12 -

Σύνδεση καπναγωγού Φ 60/100 & 80/80 60/100 , 80/80,
80/125

60/100 , 80/80,
80/125

60/100 , 80/80,
80/125

Μεγ. ποσότητα συμπυκνώματος Ltr/h 1,7 2,2 3,5 3,5

Στάθμη θορύβου ≤dB(Α) 36 36 38 40

Ηλεκτρική σύνδεση VAC 230 230 230 230

Ηλεκτρική κατανάλωση ισχύος W 125 119 163 92

Κατηγορία προστασίας ΙΡ Χ4D Χ4D Χ4D Χ4D

Βάρος (χωρίς συσκευασία) kg 44 50 50 40

Διαστάσεις Υ x Π x Β mm 850/400/370 850/440/350 850/440/350 850/440/350


