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Bosch kondenzációs készülékek - teljes a csapat 

 
 

 

 

     

 

    

Forradalom zajlik, illetve zajlott a magyar fűtéstechnikai piacon. A fali 
készülékek szinte teljes egészében kiszorították az álló kazánokat, 
majd a kéményes fali kazánok fújtak visszavonulót a zárt égésterű biz-
tonságosabb társaik előtt, végül pedig ezek adják át a stafétát a már 
nemcsak biztonságosabb, de jóval takarékosabb kondenzációs társaik-
nak. 
 
A Bosch Termotechnika a 2010-es évben Junkers helyett Bosch már-
kanéven forgalmazza gázkészülékeit, termékeit. A termékválaszték jó-
részt azonos az előző modellekével, azonban a palettán már olyan új 
készülékek is megtalálhatók, mint a beépített rétegtárolóval szerelt mo-
dul kazán, vagy a megújult nagyteljesítményű fali kazán sorozat. Az 
előző modellsorozat legnagyobb sikerű tagjai jelenleg a Condens 3000 
W név alatt találhatóak.  
 
 
 
Bosch Condens 3000 W, ZSB 22-3 C és ZWB 28-3C: 

 
 
A beépített váltószeleppel rendelkező 21,8 kW névleges teljesítményű 
fűtőkészülék családi házak kompakt hő központjainak kazánja, melynek 
modulációs teljesítménye 8,1-21,8 kW-ig (40/30) terjed. A gázkazán 
kompatibilis a Bosch időjáráskövető szabályozócsaládjával, melyek se-
gítségével a készülék egy valóban intelligens rendszer része lesz. A 
szabályozók a fűtési rendszer minden paraméterét kézben tartják és 
gondoskodnak a lehető legideálisabb gázfelhasználásról. A Bosch kí-
nálatában a jól megszokott „németes” rendet és komplettséget találjuk, 
mely az égéstermék elvezetés, a szabályozás, és melegvíz-tárolók tel-
jes rendszerét jelenti. 
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A cikkekben található adatok és 

információk csak tájékoztató 

jellegűek és nem helyettesítik a 

műszaki tervezést. 

 

Minden jog fenntartva. A Bosch 

kollégái által írt cikkekben 

található szövegek és képek 

szerzői jogvédelem és más 

vonatkozó törvények védelme 

alatt állnak. 

 

A Bosch Condens 3000 W modellsorozat másik nagy sikerű modellje a 
piacon egyedülálló melegvíz mennyiséggel büszkélkedő ZWB 28-3 C 
kombi kazán. A kazán az újépítésű és felújításra váró lakások fűtési és 
melegvíz feladatait képes megoldani. A 13 l/perc melegvíz mennyiség 
még a legigényesebb felhasználókat is meggyőzi. A gázkészülék a fű-
tőkazánhoz hasonlóan 21,8 kW névleges teljesítményű, ha fűtési fel-
adatokról van szó, és 27,4 kW teljesítményű, ha melegvizet szolgáltat. 
A kombi kazán is kompatibilis a Bosch szabályozócsaládjával, mely se-
gítségével a kombi kazán melegvíz üzemmódjait (comfort, eco) is prog-
ramozhatjuk. Ezek a programozási lehetőségek biztosítják, hogy a 
kombi kazán ***-os melegvíz komforttal szolgálja ki használóját.   
 
 
 
Bosch Condens 7000 WT, ZWSB 22/28-3 A 
 

 
 
Kondenzációs és kondenzációs gázkazánok között is vannak különb-
ségek. Ezek a különbségek és szolgáltatási szintek érhetők tetten a 
Bosch kazánok megnevezéseiben. A 7000-es sorozat bővített szolgál-
tatási szintje, elektronikai paneljének bővíthetősége sok lehetőséget 
hordoz magában. A 7000 WT-ben egyedülálló melegvíz-készítési meg-
oldást találunk. A kazán két részletben kerül szállításra. Először a táro-
ló blokkot, majd a tároló blokkra a kazánblokkot kell felszerelni így egy 
hasonló kazánhoz képest a kivitelező, egyszerre csak feleannyi súlyt 
emel fel ezért egyszerűbb és gyorsabb kivitelezés valósítható meg. A 
kazánban helyet kapott 42 liternyi melegvíz-tároló 3x12 literes elrende-
zésben, mely páratlanul gyors, és rugalmas melegvíz-készítést tesz le-
hetővé. A kompaktságnak itt még nincs vége, hiszen a tárolótöltő szi-
vattyú, cirkulációs szivattyúként is használható, így nincs szükség még 
egy drága külső szivattyúra. Az így kialakított kompakt fali hő központ 
210 l/10 perc melegvíz mennyiséggel nagyobb melegvíz igények ki-
szolgálására is képes. 
 
 
Robert Bosch Kft., Termotechnika üzletág 


