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Thermotechnology

New System Controls NSC
Нови системни управления Bosch
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Нови системни управления

Thermotechnology

Наименование Функционалност

CR 10
наследник на 
FR 10, FB 10

• 1 несмесен отоплителен контур
• Управление без седмична програма
• Функция за дистанционен контрол  
• Функция за зонален контрол
• Управление за OT и EMS-BUS

CR100
наследник на 

FR 100, FR 120
FB 100

• 1 отоплителен контур
• Управление по стайна температура със седмична програма
• Функция за дистанционен контрол  
• Функция за зонален контрол
• Соларна функция за производство на БГВ

CW 100
нов

• 1 отоплителен контур
• Управление по външна температура със седмична програма
• Функция за дистанционен контрол  
• Функция за зонален контрол
• Соларна функция за производство на БГВ

CW 400
наследник на 

FW 200

• 4 отоплителни контура
• 2 отделни бойлера за БГВ
• 2 времеви програми за отоплителен контур
• Управление на каскади
• Соларна функция за подпомагане на отоплението и производство на БГВ

Характеристики
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Нови системни управления

Thermotechnology

Наименование Функционалност

MM100
наследник на 

IPM 1

• Модул за 1 отоплителен, 1 охладителен контур или 1 бойлер за БГВ
• Датчик за хидравличен изравнител
• Свързване на температурен ограничител
• Свързване на 3-пътен смесител
• Свързване помпа 

MS100
наследник на 

ISM 1

• Соларен модул за соларни системи
• Соларно подгряване на БГВ
• 4 допълнителни функции
• За приложения с високоефективни помпи (клас A)
• Соларна оптимизация

MS200
наследник на 

ISM 2

• Соларен модул за комплексни соларни системи
• Соларно подгряване на БГВ и подпомагане на отоплението
• 16 допълнителни функции
• Второ колекторно поле
• Втори и трети приоритет (напр. буфер, басейн и т.н)

CS 200
наследник на    

B-sol300 
в комбинация с 

MS200

• Соларно управление за комплексни соларни системи
• Независимо управление, без подвързване на газов котел
• Соларно подгряване на БГВ и подпомагане на отоплението
• 16 допълнителни функции
• Второ колекторно поле, 2-ри и 3-ти приоритет (напр. буфер, басейн)

Характеристики
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Нови системни управления

Thermotechnology

Наименование Функционалност

MZ 100
нов модел

• Поддържа до 3 отделни зони
• Възможност за комбиниране с до 3 допълнителни модули MZ100 за 
повече контури
• Управление чрез CR10 или CR100

MC400
наследник на 

ICM

• Каскаден модул до 4 уреда, възможност за 5 модула в система
• Входен сигнал EMS 2, 0 – 10V, on/off
• Изходен сигнал 0 – 10 V в допълнение към EMS 2
• Индикация за грешки, свързване на външен сензор

Характеристики
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Нови системни управления

Thermotechnology

Възможни комбинации за модули

CR 100, CW 100        CW 400

CW 400

MS200
Каскада

MM100
MS100

MZ100

CR 10 CR 100
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MS200 задължително

CS 200MS100 допълнително 
разширение
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Нови системни управления

Thermotechnology

Възможни комбинации за дистанционни 
управления 

+CW 400CW 400

УправлениеУправление

CR 10CR 10

CR 100CR 100

Дистанционен контролДистанционен контрол

Възможно:

Невъзможно:

+CW 100CW 100 CR 10CR 10
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Среден: +3%
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Нови системни управления

Thermotechnology

Енергиен клас

Клас Управление ErP %
V: Стайно управление CR10, CR 100 3

VI: По външна температура
и стайна компенсация

CW100, CW400 4

VIII: Зонално стайно
управление

MZ100 & 3x CR10
MZ100 & 3x CR100

5

Енергиен клас: 

Много висок: +5%

Висок: +4%
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Нови системни управления

Thermotechnology

Каталожни цени
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Наименование Артикулен 
номер

Каталожна
цена без ДДС

Каталожна 
цена  с ДДС

CR 10 стайно управление On/Off 7 738 110 078 91,67 лв 110,00 лв

CR 100 стайно управл. със седмична програма 7 738 111 058 195,83 лв 235,00 лв

CW 100 управление по външна температура за 
един отопл. контур

7 738 111 042 249,17 лв 299,00 лв

CW 400 управление по външна температура за 
до четири отопл. контура

7 738 111 076 365,83 лв 439,00 лв

ММ 100 отоплителен модул 7 738 110 139 315,00 лв 378,00 лв

МS 100 модул за соларни системи за БГВ 7 738 110 123 291,67 лв 350,00 лв

МS 200 модул за комплексни соларни системи 7 738 110 125 404,17 лв 485,00 лв

CS 200 управление за независими соларни 
системи в комбинация с MS200

7 738 111 125 224,17 лв 269,00 лв

МZ 100 зонов модул 7 738 110 132 374,17 лв 449,00 лв

МС 400 каскаден модул 7 738 111 003 483,33 лв 580,00 лв


