Kleine ketel.
Groot effect.
De ROTEX GW gecombineerde gascondensatieketel biedt de meest
geschikte technologie op de kleinst mogelijke ruimte, met een
maximaal rendement voor warm water en verwarming.

www.rotex.be

Wandgemonteerde gascondensatieketel ROTEX GW
Maximale efficiëntie in de kleinst mogelijke ruimte.
De ROTEX GW gecombineerde gascondensatieketel biedt de meest geschikte technologie op de kleinst
mogelijke ruimte, met een maximaal rendement voor warm water en verwarming. Het warm water wordt
op een uiterst hygiënische manier geproduceerd via het directe verwarmingsprincipe (versie C). Dankzij de
energiebesparende condensatietechnologie haalt de ROTEX GW een rendement tot 109%. De ROTEX GW wordt
gekenmerkt door zijn installatiegemak en zijn eenvoudige en stille werking.
Eenvoudig, handig, uniek.
De ROTEX GW is beschikbaar in twee vermogensklassen en met diverse installatiemogelijkheden voor de
rookgastechnologie, met het oog op diverse toepassingen. Hij werkt zowel met aardgas als vloeibaar gas
uit flessen. De ROTEX GW valt op door zijn vele handige functies. Alle informatie over de bedrijfstoestand en
-temperaturen kan zeer eenvoudig worden opgeroepen – met de afstandsbediening op de ROTEX GW en zelfs
via een aanvraag op afstand. Elektronische weersafhankelijke regeling kan op vraag worden voorzien. Verder
beschikt het apparaat over een weekprogramma (tot 4 verwarmingsfases per dag, individueel in te stellen), een
bewegingssensor en een vakantiefunctie, diverse eco-functies en een automatische zomer/winter-omschakeling.
"De ROTEX GW doet z'n werk in onze gastenflat in het nieuwe
bijgebouw. We hoefden hem niet in ons centrale verwarmingssysteem
te integreren, wat heel duur zou zijn geweest. Hij biedt heel wat gemak
en werd probleemloos achteraf geïnstalleerd."
Stephanie Claeren, over de installatie van de ROTEX GW

ROTEX GW wandgemonteerde gascondensatieketel

ROTEX GW kamerthermostaat
Met de kamerthermostaat kunnen alle functies van
de ROTEX GW intuïtief worden geregeld. Een helder
tekstscherm en een vooraf geconfigureerde bedrijfsknop
staan garant voor een maximaal gebruiksgemak. Met
de weektimer kunnen tot vier
verwarmingsfases per dag
worden ingesteld. Heel wat extra
functies, zoals het van op afstand
raadplegen van de bedrijfsstatus
en -temperatuur, maken deze
thermostaat nog handiger.

De voordelen van de ROTEX GW gecombineerde
gascondensatieketel op een rijtje.
• Meest comfortabele technologie in de kleinst
mogelijke ruimte met een maximale efficiëntie
voor warm water en verwarming
• Rendement tot 109% dankzij de ingebouwde
roestvrijstalen platenwarmtewisselaar voor
productie van warm water via het directe
doorstroomprincipe (versie C)
• Extreem geluidsarme werking
• Met ingebouwde driewegsklep voor het laden van
de opslagtank (versie T)
Meer informatie vindt u in onze brochures en op
www.rotex.be.
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Een echte krachtpatser.
De ROTEX GW wordt gekenmerkt
door zijn grote warmwater-output
en hoog drinkwatercomfort. De
modulatieverhouding van 1: 5
(100% : 20%) zorgt voor een perfecte
aanpassing aan de individuele
prestatievereisten. De unit heeft NOx
klasse 5 en wordt onafhankelijk van
de lucht in de kamer bediend voor
een maximale efficiëntie. Verder is
het apparaat ook uitgerust met een
geïntegreerde veiligheidsgroep en
een rookgastest-adapter.

