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Class 6000 W
Hayata konfor ve değer katan 
teknolojik çözüm

Yetkili Satıcı
10

/2
01

5



Sıcaklık şimdi daha sessiz, daha tasarruflu, 
daha konforlu ve ideal boyutlarda...
Hayatın her anına sıcaklık ve değer katan Bosch, alışılan kalitesini Class 6000 W ile sürdürüyor. A’dan Z’ye 
konfor, verimlilik ve tasarruf sağlamak için üretilen Class 6000 W, tüm beklentileri kusursuz bir şekilde 
karşılayacaktır. İhtiyaçlarınız doğrultusunda maksimum verimlilik  sağlaması için 24, 28 ve 35 kW’lık kapasitedeki 
modellerinden dilediğinizi seçerek konforu hayatınıza taşıyabilirsiniz. Kısacası Bosch Class 6000 W,
bir kombiye ait tüm beklentilerinize  cevap vermek için en ideal çözümdür.
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Class 6000 W

 Kullanıcı avantajları:
 24, 28 ve 35 kW’lık kapasite seçenekleri
 Plakalı eşanjör sayesinde konforlu sıcak su kullanımı
 Az yer kaplayan kompakt boyutlar
 On/Off (açma/kapama) veya modülasyonlu oda              
    kumandaları ile kullanım imkanı
  Arkadan aydınlatmalı LCD ekran ve butonlu arayüzü 

sayesinde kullanım kolaylığı
 Düşük ses seviyesi
  Hızlı, basit montaj ve kolay bakım imkanı

Sabit sıcak su konforuyla tanışın
Class 6000 W, plakalı eşanjör 
sayesinde yüksek kullanım suyu 
konforu sunarken su tasarrufu 
sağlar. İhtiyacınız olan her an yüksek 
sıcak su konforu sağlar. Üstelik Class 
6000 W sıcak su üretimini hızlı 
olduğu kadar güvenli bir şekilde 
gerçekleştirir.

Kurulumdan bakıma kadar kolaylığı 
hissedin
Class 6000 W, konforu ve kolaylığı 
kurulumundan itibaren yaşamanızı 
sağlar. Yeni nesil hidrolik bağlantılara 
sahip Class 6000 W kolay ve güvenli 
montaj imkanı sunarken, bakımı da 
en az montajı kadar kolaydır. 
Kompakt, minimal ve şık tasarıma 
sahip Class 6000 W, en dar alanlarda 
bile özgürce ve kolayca kullanım 
imkanı sunar.

Enerjinizi teknolojimizle koruma 
altına alın
Eviniz için kaliteli ve konforlu ısıtma 
çözümleri sunan Class 6000 W, oda 
termostatları ile konforlu oda 
sıcaklığı kontrolünde kolaylık sunar. 
Class 6000 W, güneş enerjisi 
sistemleri ile kombine edilebilmesiyle 
sıcak kullanım suyu hazırlamanın 
yanı sıra daha fazla enerji tasarrufu 
sağlar. Oda termostatları ile 
tasarrufu kolaylıkla buluşturan Class 
6000 W, kombinizi oda sıcaklığına 
göre çalıştıran program saatli oda 
termostatı ve kablosuz oda 
termostatı gibi geniş aksesuar 
yelpazesiyle kullanım özgürlüğünü ve 
çeşitliliği bir arada sunar. Ayrıca 
Class 6000 W gereğinden fazla ısı 
üretimini engellemek amacıyla 
kapasitesini, ayarladığınız ısıtma ve 
sıcak su ihtiyaçlarınızı karşılayacak 
şekilde kademesiz olarak ayarlar; daha 
uzun ömürlü kullanım imkanı sağlar.

Konforu her koşulda yaşayın 
Class 6000 W, uzun süre 
kullanılmadığında pompa ve üç yollu 
vanada meydana gelebilecek 
sıkışmaları önlemek için anti-blokaj 
sistemine sahiptir. Böylece Class 
6000 W, elektrik olduğu sürece 
kendini korur.

Yıllarca güvenle kullanın 
Class 6000 W, diğer tüm Bosch 
kombiler gibi ücretsiz keşif ve ilk 
çalıştırma imkanı ile sunulur. CE 
Belgesi’ne sahip olan Class 6000 W, 
3 yıllık fabrika garantisi ile konforu ve 
sıcaklığı güvenle yaşamanızı sağlar. 

Sizinle aynı dili konuşmasının
rahatlığını yaşayın
Kolay arıza tespit özelliğine sahip 
Class 6000 W arıza durumunda 
sorunun ne olduğunu LCD ekranında 
göstererek kolay ve hızlı bakım 
imkanı sunar.
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Bosch Class 6000 W kombiler ile kullanılabilen oda termostatları

TR15-1 TR21RF TRZ130 TRZ200

Sıcaklığı, konforu ve
şıklığı dar alanlara taşıyın
Class 6000 W kompakt boyutları 
sayesinde en dar mekanlara bile 
kolayca uyum sağlayarak sığarken, 
modern tasarımı ile bulunduğu 
mekana şıklık katar. Böylece konfor 
ve sıcaklığı farklı özellikte 
mekanlarda yaşamanıza olanak verir. 
Üstün teknolojik donanıma sahip
Class 6000 W, düşük ses seviyesiyle 
mükemmel performansı size 
hissettirmeden sunar. Yeni 
aydınlatmalı LCD ekranı ile 
maksimum seviyede kullanım 
kolaylığı sunan Class 6000 W’nun 
opsiyonel programlanabilir oda 
kumandası ile konforun ve sıcaklığın 
kontrolü daima sizde olur.

Sirkülasyon pompası ile rahat edin
Pompa kademesi tesisattaki basınç 
kaybına göre ayarlanabilir. Bu sayede
düzgün sirkülasyon sağlanır, yerel 
ısınmama ve su gürültüsü 
problemleri engellenir.

* Teknik verilerin tamamı doğalgaz yakıt için verilmiştir.

Teknik Özellikler* Birim WBN6000-24C RN WBN6000-28C RN WBN6000-35C RN

Kullanılabilir yakıtlar                      Doğalgaz / LPG   

Maksimum nominal ısıl güç 80 / 60ºC kW 24 28 35

Minimum nominal ısıl güç 53 / 47ºC kW 7.2 8.4 10,8

Maksimum nominal ısıl yük, ısıtma kW 25.9 30 37,6

Maksimum nominal ısıl yük, sıcak kullanım suyu kW 25.9 30 37,6

Sıcak Kullanım Suyu     

Maksimum sıcak kullanım suyu miktarı l/min 8 10 14

Maksimum sıcak kullanım suyu basıncı bar 10 10 10

Minimum akış basıncı bar 0.3 0.3 0.3

Maksimum işletim basıncı bar 3 3 3

Gidiş suyu sıcaklık aralığı ºC 35 - 60 35 - 60 35-60

Atık Gaz     

Atık gaz bağlantısı mm 60 / 100 60 / 100 60 / 100

NOx sınıfı  3 3 3

Genel

Elektrik gerilimi AC… V 230 230 230

Frekans Hz 50 50 50

Çekilen maksimum güç (ısıtma) W <150 <150 <160

Genleşme tankı l 8 8 10

Gidiş suyu sıcaklık aralığı, ısıtma ºC 40 - 82 40 - 82 40 - 82

Ses basıncı seviyesi dB(A) <38 <38 <38 

İzin verilen ortam sıcaklığı ºC 0 - 50 0 - 50 0 - 50

Koruma sınıfı IP X4D X4D X4D

Ağırlık kg 29 31 40

Yükseklik mm 700 700 700

Genişlik mm 400 400 485

Derinlik mm 299 299 315
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