Свързаността е възможна –
дори за по-стари системи
Интелигентният терморегулатор Bosch EasyControl
CT 200 e съвместим с различни котли от редица
марки и редица генерации отоплителни системи. Ще
Ви трябва просто адаптер, ако искате да ползвате
EasyControl с по-стари отоплителни модули.
Адаптерът се предлага за модулиращи отоплителни
системи с OpenTherm протокол и за Оn/off уреди и
централизирано топлоснабдяване. EasyControl СТ200

прави Вашата отоплителна система интелигентна –
дори и да е стара. Свържете EasyControl CT200 чрез
адаптера с лекота – и Вашата отоплителна система е
вече част от мрежата. Bosch ЕasyControl CT200 поддържа модулиращи горелки: контролерът без усилие
ще гарантира най-високата възможна ефективност и
ще удължи експлоатационната пригодност на Вашите
котли за отопление.

Интелигентно управление на различни зони
22 ºС в дневната, 24 ºС в банята, 22 ºС в детската
стая и 18 ºС в спалнята – само въвеждате желаната
температура за всяка стая, а EasyControl ще се погрижи за останалото. Всичко, което Ви е необходимо,
е безжичен интелигентен терморегулатор за радиатор (термоглава) Smart Home на Bosch. Така лесно
ще постигнете оптимален комфорт на отопление за
до 16 термоглави или помещения! Чрез постоянен

достъп до информацията във Вашето приложение,
ЕasyControl СТ200 Ви осигурява идеален преглед на
Вашето потребление на енергия. За постоянно спестяване на енергия трябва да използвате «eco» режим
или да изключите помещенията, които не се обитават.
Отоплителната система автоматично превключва на
„eco“ режим, когато се активира разпознаването на
присъствие, щом напуснете дома си.

Всички тези предимства не стигат? Нека добавим и:
▶▶3 години пълна гаранция за газови котли:
удължено покритие чрез гаранцията за всички
компоненти в уреда, надхвърлящо законовите
изисквания;
▶▶3 години пълна гаранция за газови котли или
по-голяма сигурност за Вас: не се налага да

заплащате ремонти и повреди, освен ако не са
резултат от погрешен монтаж, небрежност или
умишлени действия;
▶▶3 години пълна гаранция за газови котли:
надежден и бърз контакт със сервизен специалист
през 0700 11 494.

3 години безусловна гаранция
за кондензни газови котли Bosch

Кондензни
газови котли
3 годишна гаранция
▶▶Удължено покритие чрез гаранцията за
всички компоненти в уреда, надхвърлящо
законовите изисквания;
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▶▶Не се налага да заплащате ремонти и
повреди, освен ако не са резултат от
погрешен монтаж, небрежност или
умишлени действия;
▶▶Надежден и бърз контакт със сервизен
специалист през 0700 11 494.

www.bosch-thermotechnology.com/bg/bg/

Bosch: Най-големият производител на стенни
кондензни котли и доказали се милиони пъти
топлообменници, вложени в над 7 милиона уреда
в Европа*. Сега и с 3 години пълна гаранция.
С дългогодишните разработки на компанията
в областта на кондензната технология, Bosch
заслужено заема първото място като найголемия производител на кондензни газови
котли в Европа за 2015, 2016 и 2017!*. С
вложени само през 2017 година над 1 млн
топлообменника, немската марка Bosch
се окичва с поредния приз в направление
Термотехника. Bosch групата оперира
в 4 бизнес сектора - Мобилни решения,
Индустриална техника, Енергийна & Сградна
техника и Потребителски стоки – и запазва
водещата си позиция във всяко направление, в
което предлага продукти.

Алуминиеви сплави за отлична топлопроводимост
Bosch e пазарен лидер в Европа в кондензната газова технология от години. Tоплообменниците от алуминиева сплав от ново поколение са конципирани и изработени от Bosch и са вложени
в повече от милион котли в Европа само през 2017! Защо алуминиеви сплави? Алуминиевата
сплав се е доказала като изключително добър материал за топлообменници, защото:
▶▶алуминият е с изключително добра топлопроводимост;

нят по цялата дължина на топлообменника,
осигурявайки увеличена площ на топлообмен,
равномерен и бърз поток от вода;

▶▶при изработка на топлообменниците с дебели
стени се гарантира дълъг живот, а с термичните им характеристики се гарантира изключително висока ефективност;

▶▶алуминиевите сплави са изключително устойчиви на широк спектър на стойности на pH на
котелната вода.

▶▶проектирането на топлообменници с високо
оребрение води до повишаване на ефективността и по-равномерен топлообмен;

▶▶изготвени са от една отливка, като така липсват
податливи на корозия места, например
заварки или спойки;

▶▶формата, сечението и геометрията на водните
канали са оптимално адаптирани и се проме-

▶▶избегнати са потенциални шумове, причинени
от локално прегряване на водата.

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

Газовите котли Bosch
имат подходящото решение за всеки.
Базов или най-модерен кондензен газов котел - Bosch
предлага богат избор от стенни и подовостоящи уреди
за бита и редица модификации и мощностни варианти,
които да удовлетворят всяка индивидуална нужда
от отопление и битова гореща вода. Bosch уредите
се предлагат като отоплителни или комбинирани
изпълнения, респ. могат да се комбинират с бойлери
за вода за битови нужди. Кондензните котли в

комбинация с управление по външна температура са
много ефективни на базата на годишна ефективност
от над 98% съгласно ErP. Това е възможно, тъй като
кондензната технология за производство на топлина
използва допълнително освобождаващата се енергия
от кондензацията на образуващата се водна пара.
Сега и с 3 години пълна гаранция!

Образцова,
ненадмината
ефективност А+
+

Condens 2300 W e първият котел от
Bosch с енергиен клас А+ при добавяне
на смарт регулатор или такъв по външна
температура. Модулиращата горелка
на котела автоматично се адаптира
към актуалните топлинни потребности
в диапазона от 3 до 30 kW. Така
ефективността се повишава, дори и когато
не се изисква пълна топлинна мощност.
Резултатът е котел от енергиен клас A
със сезонна енергийна ефективност на
отоплението от 94% съгласно ErP (до
110% спрямо Hi). Енергийният клас се
повишава до А+ (революционна стойност
в термотехнологичния бранш) с добавяне
на смарт регулатор или такъв по външна
температура. Сега и с 3 години пълна
гаранция за котела!

3 годишната пълна и безусловна гаранция за кондензни газови котли Bosch за битово приложение (мощност до 42kW) важи за уреди, закупени след 1 юни 2019г.
Покупката трябва да се удостовери с гаранционна карта за удължена гаранция и оригинален документ за покупка: фактура/фискален бон.

Представяме Ви и универсалния
талант – новото интелигентно
управление EasyControl CT200
Забравете всичко, което сте научили
за терморегулаторите. Защото Bosch
EasyControl CT200 е революция.
Интелигентното управление,
придружено от приложение, Ви
дава възможност да регулирате
отделни помещения с радиатори
от разстояние и много улеснява
управлението на Вашето отопление.
Предимствата накратко
▶▶Благодарение на предварителното разпознаване на присъствие и индивидуалното
регулиране на температурата, отоплението
работи само тогава, когато е необходимо
▶▶Регулира отделни помещения с радиатори:
с EasyControl СТ200 и безжични интелигентни термоглави на Bosch за радиатор
задавате различна температура във всяка
стая и осигурявате индивидуален комфорт
за всеки удома
▶▶Повърхност от черно или бяло стъкло със
сензорен екран и обкръжаваща го светлина в плоска и елегантна опаковка. Със своя
елегантен дизайн EasyControl впечатлява с
лекота дори журита от специалисти.

EasyControl CT200 повече от управление

▶▶Съвместим дори с по-стари отоплителни
системи
3 годишната пълна и безусловна гаранция за кондензни газови котли Bosch за битово приложение (мощност до 42kW) важи за уреди, закупени след 1 юни 2019г.
Покупката трябва да се удостовери с гаранционна карта за удължена гаранция и оригинален документ за покупка: фактура/фискален бон.

