
Preprosto tih in 
vedno učinkovit

Condens 2300 W

 Plinski kondenzacijski kotel 



Prihranek energije in tiho obratovanje 
so odraz visoke kakovosti Bosch
Za popoln užitek: Condens 2300 W za udobje in učinkovitost vašega doma.

Preprosto upravljanje
Upravljanje kotla Condens 2300 W je zelo enostavno. 
Zlahka se boste znašli tudi brez navodil. Če želite, lah-
ko napravo upravljate tudi preko spletne aplikacije.

Preprosto učinkovit
Modulacijski gorilnik naprave Condens 2300 W samo-
dejno prilagaja največjo moč vašim trenutnim toplot-
nim potrebam, območje modulacije je 1:8. Pri tem de-
luje učinkovito tudi takrat, kadar ne potrebujete polne 
zmogljivosti. Rezultat: visoka energetska ogrevalna 
učinkovitost do 94 %, odvisna od letnih časov.

Preprosto tiho
Napravo Condens 2300 W lahko namestite tudi v bival-
nih prostorih. Odlična izolacija namreč poskrbi za nizko 
raven hrupa. Drugače povedano: naprava ogreva šepetaje 
tiho. Visoka kakovost Bosch skrbi za popolno udobje 
bivanja v vašem domu.
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Posebnosti
▶ Visoka učinkovitost, ker se naprava samodejno 
 prilagaja vašim toplotnim potrebam.
▶ Osupljiv dizajn v podobi aktualnih plinskih kotlov  
 Bosch
▶ Prihranek prostora zaradi kompaktnih mer

Nepovratna dimniška loputa
Funkcija nepovratne lopute je preprečiti vstop di-
mnih plinov iz dimnika, na katerega je priključenih 
več naprav za ogrevanje, v napravo za ogrevanje, 
ki trenutno ni v pogonu. Ta varnostni element je 
zato obvezen del sistemov za razbremenitev tlaka, z 
možnostjo priklopa večjega števila plinskih naprav 
na en dimnik. Kondenzacijske naprave Bosch vklju-
čujejo tovarniško vgrajeno dimniško loputo, zato so 
že pripravljene za sanacijo, za uporabo sistema, za 
razbremenitev tlaka oziroma sistema, z možnostjo
priklopa večjega števila naprav na en dimnik.
Naprave Bosch so preizkušene in certificirane skupaj 
z izvirnim dimniškim sistemom tako, da se certifi-
kat v skladu z direktivo o plinu nanaša na napravo z 
dimniškim sistemom pa tudi na celoten sistem. Velja 
torej za napravo, loputo in dimnik.
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Tehnični podatki

Preliminarne specifikacije GC2300W 24/28 C 23

Razred sezonske energetske učinkovitosti za centralno 
ogrevanje A

Sezonska učinkovitost centralnega ogrevanja % 94

Maks. vhodna nazivna toplotna moč 80/60 °C kW 24

Min. izhodna nazivna toplotna moč 80/60 °C kW 3,5

Razpon modulacije 1:8

Maks. vhodna nazivna toplotna moč 80/60 °C (gretje 
vode) kW 27,4

Maks. lastna poraba (ogrevanje) W 110

Raven hrupa dB(A) 44

Maks. temperatura toka °C 82

Dimenzije (D x Š x V) mm 700 x 400 x 300

Neto teža kg 36

Maks. dolžina dimovodnega sistema

Koncentrični vodoravni
60/100 9

80/125 23

Koncentrični vertikalni
60/100 14

80/125 23

Dvocevni 80/80 25
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