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Модерна, ефективна и икономична 
отоплителна система 
Лесен монтаж, бърза поддръжка и безкабелна връзка

Опростена монтажна концепция, висока модулация, перфектно изработени висококачествени 

компоненти и безжична връзка с Control-Key (K20 RF) - новият кондензен котел Condens 

5300i WM е разработен заедно със специалистите в бранша и предлага убедителни аргументи 

за вашите клиенти. Подходящ е за еднофамилни къщи и е идеален за модернизация на 

отоплението.
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Лесен монтаж
Уредът се доставя на две части. Благодарение на новата опростена монтажна концепция, 

устройството се транспортира, сглобява, пуска в експлоатация и се поддържа много лесно. 

Освен това, Condens 5300i WM може да се свърже към нашия контролер EasyControl чрез 

радио модула K20 RF, без да са необходими кабели или външен датчик.
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Control-Key
K20 RF

Монтаж

Основният модул се   
монтира директно върху 

бойлера.

Инсталиране и поддръжка

С директното свързване на Cont-
rol-Key K20 RF към Condens 5300i 
WM инсталирането става бързо и 
лесно, тъй като не са необходими 

окабеляване към контролера и 
външен датчик.

Модулен дизайн пестящ място

Condens 5300i WM се състои от две части. 
Благодарение на новата си 

висококачествена пластмасова 
конструкция, котелът може лесно да се 

постави върху бойлера.

Свързване на уреда

Condens 5300i WM може да се свърже 
гъвкаво към съществуващата домашна 
инсталация на вашите клиенти. (С 
присъединителния комплект CS 10 
връзките могат да се правят както 
отляво, така и отдясно на уреда.)

Сглобяване

След прокарване на 
електрическата връзка 
устройството се сглобява.



*  Класификацията показва енергийната ефективност на продукта
Condens GC5300i WM в комбинация с контролер . 
Класификациите за други системи могат да варират.

Condens 5300i WM 
Изглед отвътре и отвън

 1  Съвместим с най-новата WiFi комуникация на 
Bosch само с включване на Key модула.

2  Топлинен блок с висока енергийна ефективност 
и модулация от 1:10 (загряване на топла вода).

3  Оптимизирана монтажна концепция за лесно 
инсталиране и пестене на време.

4  Бойлер със слоесто пълнене с обем 100 л с 
мощност 30 kW за висок комфорт на топлата 
вода или 210-литров със слоесто пълнене и 
соларна серпентина.

Всички предимства с един поглед
f 24 kW топлинна мощност и 30 kW

мощност за топла вода
f Размери на бойлера за топла вода:

100 l бойлер със слоесто пълнене
или 210 l бойлер със слоесто
пълнене и соларна серпентина

f Комбинира се лесно със смарт
контролера EasyControl за
интелигентни функции и интуитивно
обслужване

f Алтернатива: Лесно се интегрират
и други Bosch управления

f Condens 5300i WM (Солар) е
напълно оборудван със соларна
станция и соларен разширителен съд
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Просто лесна поддръжка
Всички елементи на уреда, които се нуждаят от поддръжка, 

са лесно достъпни. Освен това те са маркирани в зелено за 

бърз и безпогрешен монтаж и леко сервизно обслужване.
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Сифон

Сифонът се сваля лесно и се 
почиства.

За улеснение на нашите партньори

Новият Condens 5300i WM е разработен не 
само с оглед на ефективността и комфорта 
за вашите клиенти, но и за улесняване на 
инсталирането и поддръжката. Обратната 
връзка от инсталаторите на място бе взета 
предвид при разработката на уреда. 
Резултатът е великолепна конструкция, която 
позволява удобен, пестящ време монтаж и 
поддръжка с много работно пространство в 
устройството.

Почистване

на топлинния блок с новия 
инструмент за почистване като 

приставка за стандартна 
акумулаторна отвертка.

Пластинчат топлообменник

Пластинчатият топлообменник е 
оптимално достъпен. Ако е 
необходимо, може да се отвори само 
с развиване на един винт.



 

Всичко е безжично: 
Ефикасно управление за бърз и лесен монтаж

1.  Control Key K20 RF:  
При пускане в експлоатация на EasyControl се 
обучава като „компонент“ и се включва в уреда. 
Установява радиовръзка между GC5300 WM и 
EasyControl.

2.  Настолна поставка DS-1: 
Предлага се със захранващ блок за мобилно 
приложение на EasyControl.

3.  Радиаторни термостати:  
За отопление на отделни помещения в желани 
часове със зададена температура.

4.  Онлайн метеорологични услуги: 
Осигуряват данни за външната температура 
и спестяват инсталирането на жичен външен 
датчик.

5.  Обслужване със смарт приложение: 
Възможно е отвсякъде благодарение на 
автоматичното разпознаване на присъствие.

Просто идеална свързаност
Свържете Condens 5300i WM с нашия WiFi контролер EasyControl от Bosch и предложете на 

клиентите си комфортен старт в интелигентния дом. 

6 | Модерна, ефективна и икономична отоплителна система

EasyControl Аксесоари за радиовръзка

1.  Интелигентен 

WiFi контролер 

EasyControl 

(със захранващ 

блок за 

настенен 

монтаж)

2.  Control-Key  

K20 RF

Интернет 

метеороло-

гични услуги 

вместо 

външни 

датчици

Control-Key

K20 RF

EasyControl

с DS-1

Интернет рутер

Икономично и удобно 

индивидуално управление 

на помещенията (до 18)

3. Настолна 

поставка DS-1 

(опция за 

мобилно 

приложение)

W-LAN RF868



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.

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!

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

Вана

Душ

Стандарт

7 Min. (20 l/min)

Комфорт

10 Min. (20 l/min)

140 l/38° C 200 l/38° C

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

Висок комфорт на топлата вода, 
който убеждава
Вдъхновете клиентите си с големия комфорт на топлата 
вода, на който ще се наслаждават навсякъде в дома си:

Важна информация за Вашите клиенти
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Стандарт Танц под дъжда

(20 l/min)
неограничено 
38° C (14 l/min)

20 Min./38° C



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


