
Ефективність на підставі якості 
Bosch Gaz 5000 FТехнічні дані

Модель: K 32-9 K 44-9 K 55-9 K-73-9 K 94-9

Кількість секцій в котлі 5 5 6 8 10

Об’єм води в котлі, літрів 13 23 27 35 43

Максимальна температура 
опалення, °C

90 (STB100) 90 (STB100) 90 (STB100) 90 (STB100) 90 (STB100)

Номінальний робочий тиск, 
бар

4 4 4 4 4

Електроживлення, Вольт/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Номінальна теплова по туж-
ність при повному / част-
ковому навантаженні, кВт

32 44 55 73/41.6 94/52.1

Номінальна потужність паль-
ни ка при повному / част ко-
во му навантаженні, кВт

34.8 48.2 60 79.5/45.4 102.6/57.0

Температура димових газів 
при повному / частковому 
навантаженні, °C

102 103 109 111/94 118/92

Масовий потік димових газів 
при повному/частковому 
навантаженні, кг/с

0.0268 0.041 0.0441 0.0562/0.0458 0.0726/0.0621

Підключення димоходу, мм 150 180 180 200 225

CO2 при повному / 
частковому навантаженні, %

5.1 4.6 5.4 5.7/3.9 5.7/3.6

Необхідна тяга димової 
труби, Па

3 3 3 3-10 3-10

Типи газу G20, G30, G31 G20, G30, G31 G20, G30, G31 G20, G30, G31 G20, G30, G31

Вага, кг 151 221 255 344 422

Габаритні розміри

Ширина в мм 600 650 740 880 1060

Висота в мм 845 983 983 1034 1034

Довжина в мм 788 711 711 711 711
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Надійність і комфорт 
Зроблено в Німеччині

Надійна технологія

Атмосферний пальник з попереднім змішуванням 

забезпечує стандартний коефіцієнт використання 

тепла до 92%. Це, в свою чергу, гарантує чудову 

вихідну потужність та низький рівень викидів. Цей 

пальник працює без вентилятора, це також означає 

мале споживання струму. Високоякісні компоненти, 

включаючи, наприклад, чавунні теплообмінники, 

мають надзвичайно довгий термін експлуатації. 

Робота котла відбувається тихо і просто. Його також 

можна переобладнати під інший тип газу.

Ідеальний котел для будь-яких вимог

Gaz 5000 F виробляється у різній комплектації. 

Це дозволяє Вам задовольнити індивідуальні вимоги 

Ваших клієнтів, причому зробити це з привабливим 

коефіцієнтом економічної ефективності. Базова кон-

фігурація має одне коло опалювання без водогрійного 

бака. Комплектація Comfort передбачає підключення 

водогрійного бака. Комплектація Excellence дозволяє 

використовувати температурний регулятор і має різні 

можливості для розширення: один модуль для двосту-

пеневого пальника, модуль змішувача для другого кола 

опалювання або сонячний модуль для підключення 

сонячної системи.

Швидка інсталяція, просте обслуговування

Надійний котел не тільки ідеально підходить для 

нових будівель, але також і для переобладнання 

існуючих систем. Стандартні гідравлічні 

підключення на задній панелі забезпечують просту 

заміну котла існуючих систем опалення. 

Налаштований і перевірений на заводі пальник 

постачається у готовому до встановлення стані. 

Це спрощує і прискорює процес інсталяції. З точки 

зору обслуговування Gaz 5000 F ідеально 

задовольнить Ваші вимоги. Наприклад, пальник 

практично не забруднюється, а тому вимагає 

мінімальне обслуговування. Сам процес 

обслуговування проходить швидко, тому що до всіх 

компонентів можна отримати безпосередній доступ 

спереду або зверху.

Секції теплообмінника з високо-

якіс но го евтектичного чавуну.

Очевидні переваги Gaz 5000 F:

  Ідеально підходить для особняків, багатоквартирних 

будинків, а також будинків рядової забудови.

  Індивідуальні вимоги можна задовольнити завдяки 

п’яти рівням потужності від 32 до 94 кВт і трьом 

варіантам комплектації:Basic, Comfort та Excellence 

  Чудовий коефіцієнт економічної ефективності

  Надійність і тривалий термін експлуатації завдяки 

якості Bosch

  Економічний атмосферний пальник з попереднім 

змішуванням і стандартним коефіцієнтом 

використання тепла до 92%

  Економія електроенергії завдяки відсутності 

вентилятора

  Швидка і нескладна заміна котла у існуючих котельнях 

завдяки стандартним з’єднанням на задній панелі

  Швидка інсталяція попередньо зібраного та 

перевіреного на заводі пальника

  Просте, швидке обслуговування завдяки наявності 

прямого доступу до компонентів спереду чи зверху.

  Наявність комплектів для переобладнання під різні 

типи газу (G20, G30, G31)

Котел Gaz 5000 F пропонує Вашим клієнтам одну річ понад усе: надійність. Німецька 

фірмова якість Bosch гарантує це. Цей довговічний котел постачається в п’яти різних 

рівнях потужності від 32 до 94 кВт.

Gaz 5000 F

Вихідна потужність Розмір: Ш x В x Д мм

32 кВт 600 x 845 x 788

44 кВт 650 x 983 x 711

55 кВт 740 x 983 x 711

73 кВт 880 x 1034 x 711

94 кВт 1060 x 1034 x 711


