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Nieuwe Bosch-condensatieketel Condens 8700iW vereenvoudigt 
installatiewerk van de installateur. 
 
Met de Condens 8700iW brengt Bosch een nieuwe 
condensatiegaswandketel met hoog verwarmings- en warmwatercomfort op 
de Belgische markt. Deze compacte verwarmingsketel bevat heel wat 
nieuwigheden en is een verderzetting van de brand switch van Junkers naar 
Bosch.  
 
 Condensatiegaswandketel met aantrekkelijk design 
 Zeer hoog verwarmings- en warmwatercomfort 
 Eenvoudige installatie dankzij montagevriendelijke verpakking  
 Unieke sifon met hevelfunctie 

 
De nieuwe Condens 8700iW is één van de energiezuinigste 
verwarmingsoplossingen van dit moment. Deze compacte gascondensatieketel 
beschikt over een geïntegreerde warmwaterbereiding en garandeert een hoog 
verwarmingscomfort. Bovendien is dit toestel zeer gebruiksvriendelijk. De 
Condens 8700iW is de opvolger van de Junkers CerapurComfort Deze nieuwe 
gascondensatieketel kadert in de overgang van het merk Junkers naar Bosch.  
 

 
Zeer energiezuinig 
Dankzij het groot modulatiebereik van 1 tot 10 past de 
Condens 8700iW zijn vermogen automatisch aan volgens de  
behoeften van de klant. Zo wordt de meest efficiënte en  
energiebesparende werking gegarandeerd, ook als je niet het  
volledige vermogen nodig hebt. 

 
 

 
 
Zeer hoog warmwatercomfort 
De Condens 8700iW is het enige combitoestel op de Belgische markt dat zo’n 
hoog comfort biedt. De geïntegreerde warmwaterbereiding voorziet niet minder 
dan 28 liter warm water per minuut. Kortom, meer dan voldoende warm water 

https://www.bosch-thermotechnology.com/be/nl/residentieel/meer-weten/nieuws-beurzen/persberichten/the-best-of-both-worlds/
https://www.bosch-thermotechnology.com/be/nl/residentieel/meer-weten/nieuws-beurzen/persberichten/the-best-of-both-worlds/
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voor een bad of douche. Je hoeft enkel de kraan open te draaien en te genieten 
van warm water op de gewenste temperatuur! 
 

 
 
Eenvoudig te installeren 
De Condens 8700iW is gemakkelijk te installeren en is bovendien zeer 
onderhoudsvriendelijk. De verwarmingsketel wordt geleverd in een slim bedachte 
en montagevriendelijke verpakking. Deze handige verpakking houdt rekening met 
de volgorde van de montagestappen. De ketel kan eenvoudig ingehaakt worden 
op de fixatieplaat, wat de installatietijd verkort. Bovendien zijn alle technische 
componenten snel en eenvoudig toegankelijk zonder gereedschap via het 
frontpaneel. Uniek in deze condensatieketel is de sifon met hevelfunctie. Het 
condensaat wordt in de sifon opgevangen en wordt vervolgens in één golf in de 
rioolbuis afgevoerd. 
 
Eenvoudig te bedienen 
Je bedient deze compacte verwarmingsketel eenvoudig via het interactieve 
touchscreen met kleurendisplay. Combineer de Condens 8700iW met de 
EasyControl CT 200 thermostaat en regel de verwarmingsinstallatie eenvoudig 
vanop afstand via de EasyControl applicatie op je smartphone of tablet. Hierdoor 
verhoog je niet enkel het comfort, maar ook het energielabel van het toestel naar 
A+! 
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Bosch is al sedert 1907 aanwezig in België. De Bosch Groep telt in België ongeveer 1.500 
medewerkers. De belangrijkste locaties bevinden zich in Tienen, Anderlecht en Mechelen. 
De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener. Er 
werken wereldwijd ongeveer 410.000 medewerkers (situatie op 31 december 2018). Het bedrijf 
genereerde in 2018 een omzet van 78,5 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier 
bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and 
Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve 
oplossingen voor slimme woningen, slimme steden, geconnecteerde mobiliteit en 
geconnecteerde industrie. Ze gebruikt haar knowhow op het vlak van sensortechnologie, 
software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud om aan haar klanten geconnecteerde, 
domeinoverschrijdende oplossingen aan te bieden vanuit één enkele bron. De strategische 
doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin innovaties aan te reiken voor een geconnecteerd 
leven. Bosch verbetert wereldwijd de levenskwaliteit met producten en diensten die innovatief 
zijn en enthousiasmeren. Op die manier biedt de onderneming wereldwijd "Technologie voor 
het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 460 
dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende 
partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van 
Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De basis voor de toekomstige groei van de 
onderneming is haar innovatiekracht. Verdeeld over 130 vestigingen over de hele wereld stelt 
Bosch ongeveer 68.700 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling.  
 
De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 
'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De bijzondere aandeelhoudersstructuur 
van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. 
Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te 
investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 92 procent van de aandelen van Robert 
Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH, een instelling van algemeen nut. De 
meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de 
ondernemingsfuncties. De overige aandelen zijn in handen van de familie Bosch en Robert 
Bosch GmbH.  
 
Meer informatie is te vinden online op www.bosch-press.be, www.bosch.be, www.bosch.com, 
www.iot.bosch.com, www.twitter.com/BoschBelgium, www.linkedin.com/company/bosch-
belgium/ en YouTube: Bosch Belgium 
  
 
  
 
 
 
 
 

http://www.linkedin.com/company/bosch-belgium/
http://www.linkedin.com/company/bosch-belgium/
https://www.youtube.com/channel/UCpDUveyA7F5j-aKXzuZArYw

