
Condens 2500 W
Enerji tasarrufu ve konforu
bir arada sunan teknoloji

İki kat daha fazla güç ve konfor 
Condens 2500 W yoğuşmalı kombi 24 kW‘ye varan 
ısıtma ve sıcak kullanım suyu konforu sağlayarak, 
evinizin gereksinimlerini eksiksiz bir şekilde karşılar.

Cazip fiyat/performans oranı sunan Bosch yoğuşma 
teknolojisi
Avrupa‘nın önde gelen termoteknoloji markası Bosch, 
yoğuşma teknolojisinde onlarca yıla dayanan uzmanlığı 
ile öne çıkmaktadır. Yoğuşmalı kombileri ısıtma 
konforu açısından en yüksek standartları karşılarken, 
yüksek enerji verimliliğini ve çevreye uyumluluğu da 
garantilemektedir. Bunun en iyi örneklerinden biri de 
Bosch markasının kalitesini, kusursuz bir fiyat/
performans oranıyla sunan Condens 2500 W‘dir.

Enerji tasarrufu sağlayan birçok özellik 
Condens 2500 W‘de, gaz tüketiminizi her zaman 
mümkün olan en düşük seviyede tutan kanıtlanmış 
Bosch yoğuşma teknolojisi bulunur. Brülör, 
maksimum gücünün %30’u ile %100‘ü arasındaki 
geniş bir aralıkta modülasyon yapar. Böylece, tam 
kapasite gerekmediği zaman bile verimliliği korur. 
Cihaz, ilkbahar ve sonbahar ayları gibi, talebin 
düştüğü durumlarda kendini otomatik olarak ayarlar. 
Sistem, yeni hidrolik sayesinde kullanım sırasında 
basınç düşüşünün asgari düzeyde kalmasını 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Verimli ısı geri kazanımı için yoğuşma teknolojisi 
Yoğuşma teknolojisi, ısıyı geri kazanmanın son 
derece ekonomik bir yoludur. Temel ilke aşağıdaki 
şekildedir: Doğal gazın yanması sırasında açığa 
çıkan su buharı, ısı enerjisi içerir. Klasik ısıtma 
sistemlerinde bu ısıl enerji, bacadan çıkarak 
kaybolur. Yoğuşmalı bir kombide ise ısı eşanjörü, 
su buharını soğutarak tekrar suya dönüşmesini 
sağlar. Böylece, baca gazındaki yoğuşma ısısı da 
ısıtma sistemine aktarılır. Daha az gazla daha fazla 
ısı üretildiği için, siz kazanırsınız.

Yaşam alanlarında çok yönlü
Bosch kalitesi 

Güvenilir marka kalitesi söz konusu olduğunda, Condens 2500 W yoğuşmalı kombi
mükemmel bir seçim. Güvenilir ve verimli bir şekilde evinize ısıtma ve sıcak kullanım suyu 
sunarken, aynı anda enerji tasarrufu yapmanıza da yardımcı olur. Yüksek kalite, sağlam Bosch 
teknolojisi ve cazip fiyat/performans oranı kombinasyonu ile birlikte kazançlı bir formül ve 
eviniz için ideal bir çözümdür.
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Teknik Özellikler Birim WBC 24-1 DC

Genel

Ölçüler mm 815x400x300

Ağırlık kg 35

Genleşme Tankı l 8

Ses seviyesi (%100 CH/DHW) dB(A) 38

Koruma Sınıfı - IPx4D

Voltaj AC…V 230

Frekans Hz 50

Durma kaybı W < 8

Max. işletim basıncı bar 3

Isıtma (Doğal gaz ile kullanımda)

Güç max. (40/30 °C) kW 24,1

Güç min. (40/30 °C) kW 7,3

Güç max. (80/60 °C) kW 23

Güç min. (80/60 °C) kW 6,7

Standart verim (40/30 °C) % 103

Standart verim, kısmi yükte (40/30 °C) % 109

Isıtma gidiş suyu sıcaklık aralığı °C 30-82

Sıcak Kullanım Suyu  

Güç max. kW 24

Güç min. kW 6,9

Kullanım suyu konforu - ***

Max. debi l/min 10

Kullanım suyu sıcaklık aralığı °C 40-60

Atık Gaz

NOx Sınıfı - 5

Bağlantı Ø 80/125

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ankara Asfaltı üzeri, Acıbadem Mahallesi,
Onur Sokak, No: 18/A, Koşuyolu, Kadıköy / İSTANBUL
Tel: (216) 544 11 44 Faks: (216) 325 80 70
 
Ankara Bölge Müdürlüğü
Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, Alacaatlı Caddesi, No: 9/K,
Hilmi Barlas Park City, 06810, Çayyolu, Yenimahalle / ANKARA
Tel: (312) 418 32 20  Faks: (312) 417 92 55
 
bosch.isisistemleri@tr.bosch.com
www.bosch-climate.com.tr

Üretici firmanın, broşürün basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini geliştirmek 
amacıyla yaptığı değişiklikleri ve baskıdan doğabilecek farklılıkları size en yakın
Bosch Isı Sistemleri Bayisi’nden öğrenebilirsiniz.



Bosch‘tan enerji tasarruflu teknoloji
Yoğuşma teknolojisi, gaz tüketimini azaltır ve 
ısıtma ile sıcak su maliyetlerinizi azaltmaya 
yardımcı olur.

Yerden tasarruf sağlayan tasarım
Condens 2500 W‘ye evinizde uygun bir yer 
bulmak, sandığınızdan daha kolaydır. Modern, 
kompakt tasarımlı bu kombi, şık görünmesinin 
yanı sıra aynı zamanda az yer kaplar. Kombi, 
duvara yakın standart dikey hidrolik bağlantılara 
sahiptir. İlave bir montaj plakasına gerek yoktur.

Kullanımı kolay
Condens 2500 W‘nin LCD kullanıcı arayüzü açık ve 
net bir şekilde yapılandırılmıştır, kullanımı çok 
kolaydır. Kullanımı, sadece birkaç tuş ve 
sembollerle kolaylaştırılmıştır. Arka aydınlatmalı 
ekran sayesinde, karanlıkta bile kolayca 
kullanabilirsiniz.

3 yıldızlı konforla sunulan sıcak kullanım suyu
Condens 2500 W, anlık su ısıtıcısı ilkesini 
kullanarak suyu ısıtır ve son derece konforludur. 
Musluğu her açtığınızda, sabit sıcaklıkta sıcak 
suyunuz hemen kullanıma hazırlanır.

Kontrol ünitenizle uyumlu kumanda cihazları
ve kontrol modülleri
BUS tabanlı elektronik kontrol ünitesi, Bosch‘un 
mevcut kumanda cihazları ve kontrol modülleri 
yelpazesi ile esnek bir şekilde birleştirilebilir. 
Böylece, Condens 2500 W ile ısıtma sistemini, 
ihtiyaçlarınıza göre tam istediğiniz gibi 
özelleştirebilirsiniz. Dış hava sıcaklığına göre 
çalışan kumanda cihazlı kombinasyon ise özellikle 
yüksek verimlidir. Bu kontrol ünitesi türü, ısıtma 
sisteminizi dış sıcaklığa göre düzenleyip, evinizin 
her an sıcak ve konforlu olmasını sağlar. Sabit 
sıcaklık değeri olan klasik ısıtma kontrol 
ünitelerine kıyasla bu özellik, daha fazla enerji 
tasarrufu sağlayarak; kombinizi kısa zamanda 
masrafını çıkaran akıllı bir yatırıma dönüştürür.

Bosch güneş enerjisi sistemli kombinasyon da 
son derece yararlıdır ve uygulaması kolaydır. 
Sıcak kullanım suyu ve ısıtma yedeklemesi için 
bedava güneş enerjisinden faydalanmanıza olanak 
sağlar.

Zamandan tasarruf eden kurulum ve montajla 
işçilik maliyetlerinden tasarruf
Condens 2500 W‘nin kurulumu hızlı ve kolaydır. 
Kombinin önemli bileşenlerinin tümüne önden 
erişim sunulduğu için, daha sonraki bakım 
işlemleri de hızlı olacaktır. Condens 2500 W, size 
güvenebileceğiniz Bosch kalitesini sunar.

Tüm beklentilerinizi eksiksiz karşılayacak 
özellikler bütünü
Condens 2500 W yoğuşmalı kombi, evinize üstün bir konfor sağlar. Cihaz dar alanlara sığar, 
kurulumu kolay ve kullanımı eşit derecede basittir. Başka bir deyişle teknolojisi, 
ihtiyaçlarınızı eksiksiz karşılamak üzere tasarlanmıştır.
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Kullanıcı avantajları:

▶ 24 kW ısıtma ve sıcak kullanım suyu gücü 
▶  Yoğuşma teknolojisi ve modülasyonlu fan sayesinde 

yüksek verim
▶ 3 yıldızlı sıcak kullanım suyu konforu
▶ Açık ve net LCD kullanıcı arayüzü ile kolay kullanım
▶ Daha az alan gereksinimi için kompakt boyutlar
▶ Hızlı ve kolay montaj
▶ İç parçalara önden erişilebildiği için kolay bakım
▶ Mevcut Bosch kumanda cihazlarını ve kontrol 
 modüllerini destekleyen gelişmiş elektronik kontrol 
 ünitesi
▶ Elektronik kontrol ünitesindeki patentli solar 
    optimizasyon sayesinde, sıcak kullanım suyu için    
    Bosch güneş enerjisi sistemleri ile kolay ve etkili 
 kombinasyon

Bosch Oda Termostatları
Termostatlar ve kumanda cihazları sayesinde, ısıtma 
sisteminizi rahat bir şekilde gereksinimlerinize 
uyarlayabilirsiniz. Dahası, Bosch termostatları ve 
kumanda cihazları, enerji tasarrufu yapmanıza da 

yardımcı olur. Kısaca, evinizin enerji maliyetlerini 
mümkün olduğunca düşük tutmaya yardımcı 
olurken eşzamanlı olarak çevreyi ve kaynakları 
korur.

Ortam sıcaklığını kontrol etmek için bir oda 
termostatının kullanılması, %10‘a kadar yakıt 
tasarrufu sağlar. Bu oran, konutun ortam 
koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Bir oda 
termostatı, hem kısa sürede maliyetini karşılar 
hem de kullanım ömrü boyunca sürekli tasarruf 
etmenizi sağlar.

Uygulanabilir Baca Mesafeleri

Atık Gaz Tahliyesi

C13’e göre Ø80/125 Yatay Konsantrik Baca ile Atık Gaz Tahliyesi

Cihaz Tipi Lmax [mm]

WBC 24-1 DC 10000

C33’e göre Ø80/125 Dikey Konsantrik Baca ile Atık Gaz Tahliyesi

Cihaz Tipi Lmax [mm]

WBC 24-1 DC 10000

Not: Tek cidarlı baca hesaplamaları için 
firmamıza danışınız. Her bir 90º’lik dirsek 
konsantrik bacalarda 2 metreye eşdeğer boru 
uzunluğundadır.

C33’e uygun olarak
dikey atık gaz tahliyesi C13’e uygun olarak yatay atık gaz tahliyesi


