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В полза на 
ефективността
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Пакети кондензни газови котли с 
термоуправление

Вече и в пакет.
Най-тихата система 
от Bosch

Condens 7000W

Високо инженерно ниво, интелигентна 
система за диагностика Bosch Heatronic III. 
Високо инженерно ниво, интелигентна 
система за диагностика Bosch Heatronic III. 

Control CT100 - 
Умен и изглежда страхотно
Модерен дизайн и удобно управление 
на отоплението и топлата вода в дома 
ви от смартфон или таблет: Control CT 
100. Състои се от атрактивен и лесен за 
монтиране стенен тъчскрийн панел и 
удобен App с множество смарт функ-
ции. А най-добрата новина е, че контро-
лерът работи с почти всички стенни 
газови кондензни котли Bosch, произ-
ведени след 2007 г. 
Предимствата с един поглед
1.  Концепция за управление с 

тъчскрийн и безплатно приложение 
за дистанционен мобилен контрол

2.  Индикация на консумацията за 
енергийно ефективно ползване на 
природния газ за отопление и топла 
вода

3.  Интелигентен контрол: регулира-
не на стайната температура в 
комбинация с датчик за външната 
температура или на базата на 
локалната метеорологична прогноза 
от Интернет

4.  Атрактивен, модерен дизайн
5.  Функция „някой е вкъщи“: прило-

жението превключва автоматично на 

икономичен режим, ако вкъщи няма 
никой и преминава в комфортен, ако 
регистрира присъствие

6.  Таймер за къпане: за автоматично 
ограничаване на времето за вземане 
на душ 

CR100 - 
програмирана топлина
Bosch CR100 служи за управление на 
един смесен или несмесен отоплителен 
кръг и подгряване на битова вода с 
програма за рециркулация. Той има 
седмична програма с до шест отделни 
времеви периода и включена соларна 
функция за инсталации със соларно 
подгряване на водата. Благодарение на 
интегрирания си сензор, CR100 може 
да се използва като регулатор по стайна 
температура, за зонов контрол или като 
управление за отдалечен достъп и 
контрол на допълнителни отоплителни 
кръгове. Към него може да бъде присъ-
единен сензор за външна температура 
(арт. № 7716780263) за допълнителна 
икономия на енергия. Bosch CR100 има 
дисплей на български език и може да 
отчита ориентировъчна стойност на 
консумацията на енергия.



Всичко от една ръка 
Модерната отоплителна система е важен фактор за постигане на осезаемо 
намаление на използваната енергия и на разходите. За да може тя да 
изпълнява потребностите на конкретния обект, отделните ú компоненти като 
котел, обемен бойлер, терморегулатор и димоотвод, трябва да са оптимално 
оразмерени едни към други. За това Bosch предлага цялостно решение, 
обединяващо немско качество на продукта с атрактивна сервизна и 
търговска оферта.

Сега добавяме още една добра причина в полза на комплексно 
решение от Bosch. Разгледайте гамата пакетни предложения и открийте 
най-подходящото за Вас!

Двуконтурни газови котли
При двуконтурните газови котли топлата 
вода не се съхранява, а подгряването 
започва при необходимост през интегри-
рания вторичен пластинчат топлообмен-
ник. По отношение на икономичността 
този тип котли са на челни позиции, тъй 
като се спестяват загубите на енергия, 
които иначе биха възникнали при съхра-
нението на топлата вода.

Едноконтурни газови котли
Топла вана през зимата, освежаващ 
сутрешен душ – топлата вода олицетворя-
ва комфорта и домашния уют. 
С Bosch можете да му се насладите 
спокойно: комбинацията от отоплителен 
котел с обемен бойлер дава изключител-
но висок комфорт при използването на 
топла вода. Тя е на разположение веднага 
при практически константна температура.

Комфортът е въпрос на нагласа
В комбинация с модерните системи за 
отопление на Bosch, новите регулатори 
не само осигуряват превъзходна ефек-
тивност на системата, но и впечатляват с 
логическата концепция за управление и 
лесно боравене. Възползвайте се от 

предимствата на модерната ни техноло-
гия и уникалните функции на контролери-
те от EMS 2 поколението.

Нашето ново пакетно предложение 
- Condens 7000W
Компактно устройство
 Уредът обединява отоплението и произ-
водството на БГВ в един компактен 
корпус. Освен това, Condens 7000 W 
може да се комбинира с външен обемен 
бойлер за БГВ, за да ви осигури още 
по-голям комфорт.
Удобен и икономичен
Condens 7000 W е господарят на иконо-
миите. Кондензната технология извлича 
максимума полезна енергия от горивото, 
като същевременно намалява консумаци-
ята на газ до минимум. Освен това 
Condens 7000 W пести енергия и благода-
рение на своята специална икономична 
помпа. Причината е, че  неуправляваните 
помпи на отоплението винаги работят с 
максимално натоварване, а това не е 
нужно през повечето време. Condens 
7000 W автоматично напасва мощността 
на специалната си помпа към мощността 
на отоплението, така че консумацията на 
енергия спада значително.

Пакети с едноконтурен газов котел Пакети с двуконтурен газов котел
Пакет Описание Цена с ДДС

Condens 3000W ZWB28-3 CE 23
Двуконтурен котел с мощност БГВ 7,3 - 27,4 
kW стайно термоуправление CR100 и базов 
димоотвод AZB916

2 923,00 лв

Арт. № 
8 731 650 017

Condens 3000W ZWB28-3 CE 23
Двуконтурен котел с мощност БГВ 7,3 - 27,4 
kW смарт управление Control CT100 и базов 
димоотвод AZB916

3 189,00 лв

Арт. № 
8 731 650 018

Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23
Двуконтурен котел с мощност 3,7 - 28,2kW, 
стайно термоуправление CR100 и базов 
димоотвод AZB916

3 083,00 лв

Арт. № 
8 731 650 015

Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23
Двуконтурен котел с мощност 3,7 - 28,2kW, 
смарт управление Control CT100 и базов 
димоотвод AZB916

3 349,00 лв

Арт. № 
8 731 650 016

Condens 2000W ZWB 24-1 AR23
Двуконтурен котел с мощност 7,0 - 24,0kW, 
стайно термоуправление TRZ12-2 и базов 
димоотвод AZB916

2 349,00 лв

Арт. № 
8 731 650 023

Пакет Описание Цена с ДДС
Condens 2500W WBC 24-1 DE 23
Едноконтурен котел с мощност 3,0 - 24,1kW, датчик 
NTC за бойлер, стайно термоуправление CR100 и 
базов димоотвод AZB916

2 942,05 лв
Арт. № 
8 731 650 019

Condens 2500W WBC 24-1 DE 23
Едноконтурен котел с мощност 3,0 - 24,1kW, датчик 
NTC за бойлер, смарт управление Control CT100 и 
базов димоотвод AZB916

3 208,05 лв
Арт. № 
8 731 650 020

Condens 2500W WBC 14-1 DE 23
С бойлер Tronic 1500T ES 150-5 2000W BO L1C-
NTWVL
Едноконтурен котел с мощност 2,0 - 14,0kW, стенен 
бойлер 150 литра с леви връзки и ел. нагревател, дат-
чик NTC за бойлер, стайно термоуправление CR100 и 
базов димоотвод AZB916

3 142,05 лв
Арт. № 
8 731 650 021

Condens 2500W WBC 14-1 DE 23
С бойлер Tronic 1500T ES 150-5 2000W 
BO L1C-NTWVL
Едноконтурен котел с мощност 2,0 - 14,0kW, стенен 
бойлер 150 литра с леви връзки и ел. нагревател, дат-
чик NTC за бойлер, смарт управление Control CT100 
и базов димоотвод AZB916

3 408, 05 лв
Арт. № 
8 731 650 022

Condens 7000W ZSBR16-3 E 23
Едноконтурен котел с мощност 3,7 -
15,9kW, датчик NTC за бойлер, смарт
управление Control CT100 и базов димоот-
вод AZB916

3 768,05 лв
Арт. № 
8 731 689 525

Condens 7000W ZSBR16-3 E 23 С бойлер Tronic 
1500T ES 150-5 2000W BO L1C-NTWVL
Едноконтурен котел с мощност 3,7 -
15,9kW, стенен бойлер 150 литра с леви
връзки и ел. нагревател, датчик NTC за
бойлер, стайно термоуправление CT100
и базов димоотвод AZB916

4 198,05 лв
Арт. № 
8 731 689 526

2 923,00 лв2 942,05 лв
Арт. № 
8 731 650 019

3 083,00 лв

3 142,05 лв
Арт. № 
8 731 650 021

3 349,00 лв

2 349,00 лв

3 408, 05 лв
Арт. № 
8 731 650 022

3 768,05 лв
Арт. № 
8 731 689 525

4 198,05 лв
Арт. № 
8 731 689 526

3 189,00 лв

3 208,05 лв
Арт. № 
8 731 650 020

Пакетна цена

2 619,- лв

(-304 лв)

Пакетна цена

2 349,- лв

(-593,05 лв)

Пакетна цена

2 899,- лв

(-290лв )

Пакетна цена

2 629,- лв

(-579,05 лв)

Пакетна цена

2 539,- лв

(-544лв)

Пакетна цена

2 599,- лв

(-543,05 лв)

Пакетна цена

2 819,- лв

(-530лв)

Пакетна цена

1 939,- лв

(-410лв)

Пакетна цена

2 879,- лв

(-529,05 лв)

Пакетна цена

3 229,- лв

(-539,05 лв)

Пакетна цена

3 599,- лв

(-599,05 лв)

Посочените цени са в български лева с включен ДДС, но не включват монтаж, тръб-
на мрежа и аксесоари, които се остойностяват след извършване на оглед на място.
Пакетните предложения важат до изчерпване на наличните количества.

Посочените цени са в български лева с включен ДДС, но не включват монтаж, тръб-


