GC2300W
24/30 C 23

Единици
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

Максимална консумирана мощност (режим на готовност)

W

2,5

Ниво на шума в затворено помещение

dB (A)

44

Максимална температура на подаване на отоплението

°C

82

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
Концентрично хоризонтално

Концентрично вертикално
Двойна тръба

Новият Condens 2300 W

Технически данни

Ø (mm)

Дължина (m)

60/100

12

80/125

28

60/100

12

80/125

28

80/80

50 (обща дължина)
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Condens 2300 W – комфортно
отопление с атрактивно съотношение
цена-качество от Bosch –
най-големият производител на кондензни газови
котли в Европа за 2015, 2016 и 2017!*
Топлообменник с нанопокритие от ново поколение, конципиран и изработен в леярните на Bosch
в Девентер, Холандия. Просто наслада за Вас: котелът Condens 2300 W предлага комфорт и
ефективност за Вашия дом.
Лесно обслужване
Управлението на Condens 2300 W е интуитивно. Вие можете да се справите с него с лекота и без специално обучение. Ако искате, можете удобно да управлявате уреда
дистанционно и чрез стаен регулатор, тъй като уредът е
съвместим с всички управления на Bosch. Нашата препоръка: EasyControl CT 200. Разберете повече на
https://www.bosch-easycontrol.com/bg/bg/.
Просто ефективен
Модулиращата горелка на Condens 2300 W се адаптира
в диапазон от 10 до 100% от максималната мощност (3
до 30 kW) – автоматично към актуалната необходима

ви топлина. Чрез нея уредът работи ефективно и
тогава, когато не ви е необходима пълната мощност.
Резултатът: висока сезонна енергийна ефективност
до 94% на отоплението.
Просто тих
Можете да инсталирате Condens 2300 W и в жилищно помещение, тъй като отличната изолация осигурява ниско ниво на шума. С други думи: най-силният
шум при работеща отоплителна система във Вашия
дом ще остане шумът от електронния Ви часовник.
Така високото качество на Bosch се грижи за комфорта.

Лесно инсталиране и модернизиране
Благодарение на малките си размери, уредът
спестява място и така лесно ще намерите за него
подходящо място в дома си. Идеалните размери
правят възможна смяната на стар уред с новия
Condens 2300 W с лекота при модернизиране на
отоплението и осигуряват бързо инсталиране.
Лесна профилактика и висока надеждност
Благодарение на утвърдените материали и доказалите се през годините топлообменници, вложени в над 1 млн. котли само през 2017г., новият
Condens 2300 W надгражда технологията и се превръща в синоним на още по-висока надеждност и
издръжливост – с гаранция от Bosch.
Освен това, с добре конципираната конструкция
на уреда всяка профилактика може да се извършва бързо и спестява време. Достигането е бързо и

директно до всички важни компоненти през предната част на котела, а това пести време и средства
дори при регулярното обслужване на уреда преди
отоплителния сезон.
Просто висококачествен
Condens 2300 W печели точки с най-съвременната
техника и се отличава с трайни, здрави компоненти в идеално изпълнение.
Просто гъвкаво
Можете гъвкаво да адаптирате котела Condens
2300 W към много положения за вграждане. Как:
котелът Condens 2300 W може да се комбинира с
множество димоотводи за отвеждане на отработените газове. Дори особено дългото отвеждане
на отработените газове с този уред става много
лесно.
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XL

A→G

* Източник: независимо изследване на BRG Building Solutions за 2015, 2016, 2017 (Европа = 30 страни, вкл. Турция и Русия)
A++ → G

A
A

Предимствата накратко:
▶ Впечатляващ дизайн с актуалния външен вид
на кондензните уреди на Bosch
▶ Спестяващ място благодарение на компактните
размери
▶ Благодарение на широк диапазон на мощност,
уредът е с универсално приложение
▶ Висока ефективност чрез модулираща горелка,
която адаптира мощността си съобразно
потребностите
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Condens 2300 W отвътре:
1	Нов дизайн на корпуса с приятно усещане при
допир и без остри ръбове.
2 	Компактно разположение на компонентите
и особена ефективност, благодарение на
модулацията 1:10 (3 до 30 kW)
3 	Бързо свалящи се странични части за улеснен
монтаж, както и отличен достъп за лесно
обслужване

4 	Нов сифон и редица вътрешни компоненти с
нова концепция на де/монтаж – клипс система
5 	Хидравликата дава възможност за добър
достъп до пластинчатия топлообменник отпред.
6 	Управление на котела с нов дизайн и
интуитивни функционалности.

