
Първият  
изцяло свързан  
газов котел Bosch

Condens 2300i W
 ▶  Първият интернет свързан котел от Bosch благодарение 
на слот за безжичен ключ 

 ▶  Здрави, висококачествени компоненти за дълъг живот и 
ефективност 

 ▶  Атрактивен дизайн и лесно обслужване

Кондензни газови котли



Интернет свързаност  
на Вашето отопление –
Иновация от Bosch - нов газов кондензен котел
Condens 2300i W

Перфектно контролиран от Вашия телефон
Можете лесно да свържете Condens 2300i W към ин-
тернет с помощта на слота на уреда. Идеалната комби-
нация: безжичен ключ и смарт регулатор EasyControl 
СТ 200 с активиран Wi-Fi. Това ви позволява удобно 
да контролирате отоплението си чрез приложение от 
телефона и от всяка точка на света. Възможно е дори 
да се регулира независимо отоплението в отделни 
помещения чрез смарт термоглави за радиатор. Има 
и още: само с Condens 2300i W и смарт регулатор 
Вашата система постига ненадминат клас А+ на ефек-
тивност. Заслужава си!
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Лесна работа
Работата с Condens 2300i W е интуитивна. Използването 
на уреда е лесно и можете да изберете необходимите 
настройки без усилия.

Изключително ефективен
Модулиращата горелка на Condens 2300i W автоматич-
но се адаптира към вашите текущи нужди от топлинна 
енергия в диапазон от 10 до 100% (3 до 30 kW) от 
максималната мощност. Това означава, че уредът също 
работи ефективно, дори ако не се нуждаете от пълната 
мощност. Резултатът: Висока сезонна енергийна ефек-
тивност на отопление на помещенията.

Комфортна тишина
Можете също да инсталирате Condens 2300i W в жилищ-
на зона. Благодарение на добрата си изолация, нивото на 
шум е изключително ниско. Високото качество на Bosch 
гарантира високо качество на живот във Вашия дом.

Лесна инсталация
Благодарение на малките си размери, уредът е особе-
но пестящ място. Компактните размери означават, че 
уредът може да замени стария Ви котел без усилие по 

време на модернизация на отоплението и да се гаранти-
ра бърз монтаж.

Безпрепятствено обслужване
Благодарение на добре обмисления дизайн на уреда, 
всяка работа по поддръжката може да се извърши из-
ключително бързо, като по този начин се спести време. 
Страничните панели са демонтируеми, a уредът е с ле-
сен фронтален достъп. Това позволява бързо и директ-
но да се достигне до всички важни компоненти.

Тишината,  
която търсехте
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Високофункционален
Condens 2300i W е изключително впечатляващ с най-но-
вите технологии и показва перфектна изработка бла-
годарение на издръжливите си, здрави компоненти и 
модерните технологии, вградени в него. Уредът може да 
бъде свързан с мобилният Ви телефон, само с помощта 
на безжичен ключ и интелигентния регулатор EasyControl 
СТ200 - перфектната комбинация за тези, които искат да 

Съсредоточете се  
върху важните неща

са в крак с тенденциите за интелигентен дом.

Решение за различни инсталации
Можете гъвкаво да адаптирате Condens 2300i W към 
много инсталационни ситуации. Това е така, защото 
Condens 2300i W може да се комбинира с множество 
различни димоотводни системи. Дори особено дългите 
димоотводи стават лесна работа с този уред.  

A++

A+

A
B
C
D
E
F
G

dB

2015 811/2013

A
B
C
D
E
F
G

24
kW

XL

44

A +
A

с безжичен ключ и 
EasyControl СТ 200

Condens 2300i W

+

+



Имате въпроси:  очакваме Ви

0 700 11 494

Това знаете ли го:

Гаранция 3 години -  
безплатна и безусловна

Модулация 1:10 за  
по-висока ефективност

Кондензна технология  
от Bosch - лидерът в кондензната 
технология в Европа

Снимките са илюстративни и характеристиките на продукта важат към момента на издаване на този материал, 3.2.2020. 
Bosch - лидер в кондензната технология, е твърдение, основано на независимо изследване на BRG Building Solutions за 2015, 2016, 2017, 2018 год,   
в което марката Bosch запазва водещата си позиция 4 поредни години (Европа = 30 страни, вкл. Турция и Русия).
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 ▶  алуминият е с изключително добра топлопро-
водимост;

 ▶  при изработка на топлообменниците с дебели 
стени се гарантира дълъг живот, а с термич-
ните им характеристики се гарантира изклю-
чително висока ефективност;

 ▶  проектирането на топлообменници с високо 
оребрение води до повишаване на ефектив-
ността и по-равномерен топлообмен;

 ▶  формата, сечението и геометрията на во-
дните канали са оптимално адаптирани и се 

променят по цялата дължина на топлообмен-
ника, осигурявайки увеличена площ на топло-
обмен, равномерен и бърз поток от вода;

 ▶  алуминиевите сплави са изключително устой-
чиви на широк спектър на стойности на pH на 
котелната вода.

 ▶  изготвени са от една отливка, като така 
липсват податливи на корозия места, 
например заварки или спойки;

 ▶  избегнати са потенциални шумове, 
причинени от локално прегряване на водата.

Алуминиеви сплави за отлична топлопроводимост
Bosch e пазарен лидер в Европа в кондензната газова технология от години. Tоплообменниците от 
алуминиева сплав от ново поколение са конципирани и изработени от Bosch и са вложени в повече 
от милион котли в Европа само през 2017! Защо алуминиеви сплави? Алуминиевата сплав се е 
доказала като изключително добър материал за топлообменници, защото: 

Технически данни
Единици Condens 2300i W

Клас на сезонната отоплителна ефективност A
Сезонна ефективност на отоплението съгл. ErP % 94 (110% съгл. Hi)
Максимална номинална топлинна мощност производство на топла вода kW 30
Максимална номинална топлинна мощност 80/60 °C kW 24
Минимална номинална топлинна мощност 80/60 °C kW 3
Максимална номинална топлинна мощност 40/30 °C kW 25.2
Минимална номинална топлинна мощност 40/30 °C kW 3.4
Модулация 1:10
Ниво на шума в затворено помещение dB (A) 44
Максимална температура на подаване на отоплението °C 82
Температура на топлата вода °C 35-60
Размери (Височина х Дължина х Ширина) mm 710 x 400 x 300
Нето тегло kg 36

Максимална дължина и размери на отвеждането на отработените газове  Ø  (mm) Дължина (m)

Концентрично хоризонтално
60/100 9
80/125 23

Концентрично вертикално
60/100 14
80/125 23

Двойна тръба 80/80 50 (обща дължина)


