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Date tehnice

Tip aparat UM ZWE24-5MFA  ZWE28-5MFA  

Tiraj Forţat Forţat

Putere nominală utilă kW 24,0 28,1

Putere maximă utilă pentru preparare acm kW 24,0 28,1

Domeniul de reglare a puterii utile de încălzire kW 7,3 - 24,0 8,6 -28,1

Consumul de gaz metan la putere maximă m3/h 2,8 3,2

Consumul de GPL la putere maximă kg/h 2,0 2,4

Vasul de expansiune l 8 8

Temperatura maximă pe tur la încălzire °C 82 82

Presiune maximă în instalaţie bar 3 3

Temperatură acm la  poziţia maximă termostat °C 60 60

Debit min/max acm l/min 13,8 16,1

Temperatură acm la  poziţia minimă termostat °C 40 40

Domeniul de reglare a temperaturii °C 2,5 -10 2,5 -12

Dimensiuni centrală (înălţime x lăţime x adâncime) mm 850 x 400 x 370 850 x 440 x 370

Masă (fără ambalaj) kg 36 37

2 variante de puteri
Bosch Gaz 5000 W este o centrală termică murală, 
combi, cu tiraj forţat, disponibilă în 2 variante : 
modelul ZWE24-5MFA la 24 kW şi modelul ZWE28-
5MFA la 28 kW. Asigură, în acelaşi aparat, încălzirea 
locuinţei şi apă caldă pentru consum casnic. 
Datorită camerei de ardere îmbunătăţite, eficienţa 
la încălzire e maximă. Centrala funcţionează 
silenţios (maximum 37 dB) datorită blocului 
hidraulic cu izolaţie fonică. 
 
Dispozitiv de protecţie suplimentar
O combinaţie specială de taste permite menţinerea 
şi fixarea reglajelor dorite de utilizator. Doar 
cunoscând combinaţia de taste, se pot modifica 
setările efectuate în prealabil. Astfel se evită 
neplăceri, cum ar fi duşurile reci sau prea fierbinţi 
cauzate de modificarea, nedorită de utilizator, a 
reglajelor centralei.
 
Compatibilitate cu o instalaţie solară
Centrala Bosch Gaz 5000 W poate fi racordată la o 
instalaţie solară prin intermediul unui kit solar. 
Astfel, utilizând şi energia soarelui pentru 
prepararea apei calde şi aport la încălzirea locuinţei 
se pot realiza economii substanţiale de gaz metan, 
în medie cu 30% până la 60% pe an. 
 
Panou de comandă inteligent Heatronic 3
Utilizarea centralei este extrem de simplă, datorită 
panoului ergonomic. Tasta COM / ECO permite 
alegerea regimului de preparare a apei calde, 
confort sau economic, în funcţie de opţiunea 
utilizatorului, realizându-se astfel economie de 
energie. 
 
Automatizarea FR100 ( accesoriu opţional, se 
comandă separat)
Aceasta se poate monta pe panoul de comandă al 
centralei sau pe perete şi optimizează funcţionarea 
centralei: realizează adaptarea puterii de încălzire 
prin modulare; are afişaj iluminat, cu indicarea orei, 
zilei şi temperaturii ambiante; oferă 3 nivele liber 
programabile pentru încălzire, economie şi 
antiîngheţ; afişează coduri de eroare şi service în 
text clar. 

FR 100

Heatronic 3


