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Газов кондензен котел
Condens 5300i WM

Толкова е лесно  
да бъдеш модерен



Просто ефективен
Condens 5300i WM адаптира мощността си в 
съотношение 1:10 към актуалните ви топлинни 
потребности и пести енергия през цялата година. 
Това гарантира ниска консумация на газ и висока 
енергийна ефективност!

Висок комфорт на топлата вода, който убеждава
Насладете се на големия комфорт на топлата вода, 
който ще почувствате навсякъде в дома си:

Вана Душ

Стандарт

7 Min. (20l/min)

140 l /38° C

Комфорт

10 Min. (20l/min)

200 l /38° C

Танц под дъжда

(20l/min)
20 Min. / 38° C

Тези данни са валидни за уреди със 100 л бойлер със слоесто пълнене.
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Стандарт

(14 l/min)
неограничено 38° C

Голям комфорт на топлата вода
Открийте как можете лесно и просто да се погрижите за отоплението  

и топлата вода в дома си.



Лесно и просто обслужване
Condens 5300i WM е готов за свързване с 
интернет. Просто комбинирайте уреда с нашия 
смарт контролер EasyControl с WiFi – и можете 
да регулирате отоплението си чрез интуитивно 
приложение от вашия смартфон или таблет. 
Интелигентните функции като откриване на 
присъствие не само са удобни, но и ви помагат да 
пестите енергия.
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Condens 5300i WM

Всички предимства с един поглед
f Просто идеален за модернизиране на отоплението
f С вграден бойлер за топла вода от 100 л
f Напълно оборудван соларен вариант с бойлер от 210 л за комбинация със соларна система
f Спестява много място, защото всички компоненти са интегрирани в уреда
f Атрактивен дизайн
f Благодарение на оптимизираната си технология Condens 5300i WM постига 98% енергийна

ефективност клас A+ в комбинация със смарт регулатор EasyControl CT200

Condens 5300i WM Condens 5300i WM (Solar)

Просто пести място
Благодарение на модулния компактен дизайн, 
Condens 5300i WM спестява изключително много  
място. Всички компоненти са комбинирани в един 
уред. 

*Класификацията показва енергийната ефективност на продукта 
Condens GC5300i WM в комбинация с контролер. Класификациите за други 
системи могат да варират.
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8 737 710 034 (11.19) Запазваме си правото на грешки и технически промени.

За контакти:

Роберт Бош ЕООД
1407 София
бул. Черни връх 51Б
FPI бизнес център, сграда 2
 
тел. 0700 11 494
www.bosch-thermotechnology.com/bg

Газов кондензен котел Condens 5300i WM Condens 5300i WM 
(Солар)

С бойлер 100 l С бойлер 210 l

Технически данни на GC5300i Мерна 
единица GC5300i WM 24/100S 23 GC5300i WM 24/210 SO 23

Клас на сезонна отоплителна енергийна ефективност A A

Номинална топлинна мощност при 80/60 °C kW 24 24

Сезонна отоплителна енергийна ефективност % 94 94

Ниво на шумовите емисии в помещенията dB 45 45

Клас на сезонна енергийна ефективност – топла вода A A

Енергийна ефективност на загряването на топла вода  
при средни климатични условия % 85 85

Товаров профил XL XL

Мин. номинална топлинна мощност – Отопление kW 3,1 3,1

Макс. номинална топлинна мощност – Отопление kW 24,5 24,5

Макс. номинална топлинна мощност – Топла вода kW 30 30

Макс. температура на подаване °C 82 82

Димоходни системи Ø mm
80/125 
60/100
80/80

80/125 
60/100
80/80

Електрозахранване V 230 230

Електрическа честота Hz 50 50

Нето тегло kg 112 162

Размери (В х Ш х Д) mm 1.531 x 669 x 600 1.878 x 669 x 600

Технически данни


