
Άνεση και αξιοπιστία σε 
µικρές διαστάσεις
Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch



Gaz 4000 W. 
Αξιοπιστία και υψηλή απόδοση.

Ο επίτοιχος λέβητας Gaz 4000 W της Bosch είναι µικρός σε διαστάσεις, δυνατός σε ισχύ και αξιόπι-
στος στη λειτουργία. Ο λέβητας προσφέρει υψηλή απόδοση στη θέρµανση και άνεση στο ζεστό νερό 
χρήσης και είναι ιδιαίτερα οικονοµικός στην κατανάλωση αερίου. Οι διαστάσεις του, από τις µικρότε-
ρες στην κατηγορία του, επιτρέπουν την τοποθέτηση του λέβητα και σε ένα απλό ντουλάπι κουζίνας.

Gaz 4000 W
24 kW
Y x Π x Μ: 740 x 400 x 355 mm

Τα πλεονεκτήµατα µε µια µατιά:

 Απόδοση 2 αστέρων στη θέρµανση

 Απόδοση 2 αστέρων στο ζεστό νερό χρήσης

 Νέα, λειτουργική και όµορφη εµφάνιση

 Εξοικονόµηση χώρου χάρη στις µικρές διαστάσεις

 Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία (39 dBA)

 Συµβατός σε παράλληλη λειτουργία µε ηλιακό
 θερµοσιφωνικό σύστηµα µε το ηλιακό ΚΙΤ της
 Bosch

Η νέα και όµορφη εµφάνιση του λέβητα καθώς και η αξιοπι-
στία του, τον καθιστούν µια από τις καλύτερες προτάσεις της 
αγοράς στην κατηγορία του.

Επιπλέον µέσω του ειδικού εναλλάκτη θερµότητας διπλού 
σωλήνα (pipe in pipe heat exchanger) παρέχει ευχάριστη 
2 αστέρων απόδοση στο ζεστό νερό χρήσης. Ο εναλλάκτης 
θερµότητας έχει επίσης ένα άλλο πλεονέκτηµα, εµποδίζει 
την επικάθηση αλάτων, επεκτείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής 
του λέβητα.

Μικρό και ισχυρό
Με ύψος 700 mm και πλάτος 400 mm, ο νέος
λέβητας Gaz 4000 W της Bosch έχει το ιδανικό
µέγεθος για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
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∆υνατό και ασφαλές
Ο νέος λέβητας Gaz 4000 W φθάνει σε ισχύ τα 24kW µε δυνατότητα ρύθµισης από 8 kW έως 24 kW στη θέρµανση και αυτό-
µατη ρύθµιση από 7 kW έως 24 kW στο ζεστό νερό χρήσης. Θερµοστάτης ασφαλείας, βαλβίδα ασφαλείας, έλεγχος φλόγας 
µε ιονισµό, ηλεκτρονικούς αισθητήρες στα µοντέλα κλειστού φλογοθαλάµου καθώς και επιτηρητής επιστροφής καπναερίων 
στα µοντέλα ανοιχτού φλογοθαλάµου είναι στο βασικό εξοπλισµό ασφαλείας.
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Συστήµατα απαγωγής καυσαερίων.
Σε µια κατοικία ο ωφέλιµος εσωτερικός χώρος είναι πολύτιµος και συνήθως δε θέλουµε να σπαταλήσουµε
αυτόν τον χώρο για τις ανάγκες ενός λεβητοστασίου. Επιλέγοντας έναν επίτοιχο λέβητα της Bosch µπορείτε να
εξασφαλίσετε την βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου σας επειδή µαζί µας, µπορείτε να εγκαταστήσετε όλο τον
απαραίτητο εξοπλισµό για θέρµανση και ζεστό νερό µόλις σε µισό τετραγωνικό µέτρο.

Ο χώρος εγκατάστασης µιας επίτοιχης µονάδας εξαρτάται
συνήθως από τη δυνατότητα και τον τρόπο απαγωγής των
καυσαερίων. Κατά την ανακαίνιση παλαιών κτιρίων µπορεί
να χρησιµοποιηθεί η υπάρχουσα καµινάδα. Στις νεόκτιστες 
κατοικίες µπορεί να αποφευχθεί η κατασκευή καµινάδας 
τοποθετώντας απλά έναν επίτοιχο λέβητα της Bosch µε 
οµόκεντρο καπναγωγό από τον οποίο γίνεται η απαγωγή 
των καυσαερίων και ταυτόχρονα εισαγωγή του αέρα 
καύσης.
Η τελική επιλογή του χώρου εγκατάστασης του επίτοιχου
λέβητα είναι στο χέρι σας. Η εταιρία µας διαθέτει µια πλή-
ρη γκάµα οµοκέντρων και απλών καπναγωγών οι οποίοι 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις ακόλουθες διαστάσεις:

> Οµόκεντροι καπναγωγοί Φ 60/100 mm
> Απλοί καπναγωγοί Φ 80 mm

Το µέγιστο επιτρεπόµενο µήκος του καπναγωγού για τον 
αέρα καύσης και των καυσαερίων εξαρτάται από την ισχύ 
του επίτοιχου λέβητα και τον συνολικό αριθµό των γωνιών 
που θα χρησιµοποιηθούν.
Ο συνεργάτης σας της Bosch θα αναλάβει να διεκπεραιώσει 
όλους τους απαραίτητους υπολογισµούς του συστήµατος 
απαγωγής καυσαερίων για τη συγκεκριµένη θέση του λέβητα 
που επιλέξατε. Τα εξαρτήµατα καυσαερίων αποτελούν αναπό-
σπαστο µέρος της αδείας λειτουργίας του συστήµατος θέρ-
µανσης βάση των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συνεπώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο τα εγκεκριµένα 
και πιστοποιηµένα εξαρτήµατα καπναγωγών.

Επιλογές συστηµάτων απαγωγής καυσαερίων:

Α Ι Κάθετος οµόκεντρος καπναγωγός

Β Ι Οριζόντιος οµόκεντρος καπναγωγός

C I Εκτός κτιρίου οµόκεντρος καπναγωγός

D I Κλειστού τύπου σε υπάρχουσα καµινάδα

E I Ανοιχτού τύπου σε υπάρχουσα καµινάδα

F I Καµινάδα φυσικού ελκυσµού 

G I Αέρας καύσεως
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Επίτοιχοι λέβητες αερίου.

 Μέγιστη άνεση για θέρµανση και ζεστό νερό    15

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο Gaz 4000W Gaz 7000W Gaz 7000W Gaz 7000W Gaz 7000W

Τύπος ZW24-2 AD ZWC 24-3 ZWC 28-3 ZWC 35-3 ZSC 35-3

Τύπος συσκευής κλειστού
φλογοθαλά-

µου

κλειστού
φλογοθαλά-

µου

κλειστού
φλογοθαλά-

µου

κλειστού
φλογοθαλά-

µου

κλειστού
φλογοθαλά-

µου

Ονοµαστ. θερµική ισχύς kW 9,3-24 7,3-24,0 8,6-28,1 10,6-34,9 10,6-34,9

Ονοµαστ. θερµικό φορτίο kW 10,7-26,3 8,4-26,7 9,8-31,3 12,1-38,3 12,1-38,3

Ονοµαστ. θερµική ισχύς
ζεστού νερού χρήσης

kW 9,3-24 7,3-26,7 8,6-31,3 10,6-38,3 10,6-38,3

Καύσιµο Φυσικό αέριο / Υγραέριο

Μεγ. Καταναλ. Φυσικού
αερίου (ΗuB=9,5 kWh/
m3)

m3/h 2,72 2,8 3,2 4,0 4,0

Μέγιστη θερµοκρασία
προσαγωγής

°C <82 88 88,00 88 88

Μέγιστη παροχή ζεστού
νερού ∆Τ= 30 Κ

l/min 11,4 11,5 13,4 16,7 -

Θερµοκρασία ΖΝ στην
έξοδο

°C 40-60 40-60 40-60 40-60 -

∆οχείο διαστολής
(Περιεχόµενο)

Ltr 8 8 8 10,5 10,5

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

Μεγ. στάθµη θορύβου ≤dB(Α) 38,0 36,0 36,0 38,0 38,0

Ηλεκτρική σύνδεση VAC 230 230 230 230 230

Ηλεκτρική κατανάλωση
ισχύος

W 130 121 153 158 158

Κατηγορία προστασίας ΙΡ ΙΡ Χ4D ΙΡ Χ4D ΙΡ Χ4D ΙΡ Χ4D ΙΡ Χ4D

Βάρος (χωρίς συσκευασ.) kg 38 41 44 46 46

∆ιαστάσεις Υ x Π x Β mm 750/400/355 850 /400 / 370 850 /440 / 370 850 /450/ 370 850 /450/ 370



Bosch Thermotechniki A.E.

Αθήνα Τηλ.: 210 5701 410
Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 780 560

Γραµµή εξυπηρέτησης πελατών: 
801 11 26 000 (αστική χρέωση)
www.bosch-climate.gr

∆ιατηρούµε το δικαίωµα αλλαγής των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του παρόντος εντύπου.


