
Простий, тихий  
та ефективний

Condens 2300i W

Газовий конденсаційний котел



Прогресивна технологія від Bosch, 
що надає високу ефективність та 
безшумну роботу 
Просто відпочивайте: котел Condens 2300i W забезпечить комфорт та ефективне споживання 
енергії для вашого дому

Просте управління
Управління котлом Condens 2300i W зрозуміле та не 
потребує додаткових пояснень.
Разом з розумним регулятором EasyControl можна 
керувати температурою у кожному окремому 
приміщенні, використовуючи смартфон.

Просто ефективний
Модульний пальник котла Condens 2300i W 
автоматично адаптує потужність у діапазоні 10-100% 
відповідно до ваших поточних потреб у теплі. Як 
результат: коефіцієнт використання енергії досягає 
109%. Разом з розумним регулятором EasyControl 
відповідає класу енергоефективності А+.
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Просто тихий
Котел Condens 2300i W не стане на заваді вашому 
спокійному життю, оскільки посилена ізоляція 
гарантує низький рівень шуму. Іншими словами: 
робота пристрою відбувається безшумно. Це 
означає, що обладнання Bosch гарантує високу 
якість життя у вашому домі. 

Просто висока якість
Котел Condens 2300i W розроблено з 
використанням передових технологій та він 
демонструє бездоганну якість, завдяки своїй 
довговічності та надійності компонентів. 



Простий, тихий та ефективний | 3

1

2

3

4

5

6

7

1  Новий зручний корпус без гострих 
кутів.

2  Новий пальник, що забезпечує 
модуляцію потужності у діапазоні 1:10. 

3  Швидкозйомні бокові панелі для 
оптимальної доступності під час 
обслуговування.

4  Новий сифон з фіксатором положення 
для додаткової безпеки.

5  Гідравлічні компоненти зі зручним 
доступом до теплообмінника з передньої 
панелі котла.

6  Енергоефективний насос заощаджує кошти
7  Кольорове кодування електронних 

компонентів, що спрощує процес 
встановлення.

8  Новий дизайн панелі керування з чітким та 
зрозумілим управлінням.

A
A++ → G

A
A → G

XL



Бош Термотехніка Україна

Інфолінія: 0 800 300 73 37
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)
tt@ua.bosch.com
www.bosch-climate.com.ua

Залишаємо за собою право на внесення технічних змін

Ключові переваги та технічні дані

Технічні характеристики Од. GC2300iW 24/30 C 23

Середньорічний клас енергоефективності (ErP) A

Клас енергоефективності (опалення) A+ + → G

Клас енергоефективності (ГВП) A → G

Коефіцієнт використання енергії % 109

Максимальна потужність опалення у режимі 80/60°C кВт 24

Мінімальна потужність опалення у режимі 80/60°C кВт 3

Максимальна потужність ГВП у режимі 80/60°C кВт 30

Максимальна продуктивність приготування гарячої води л/хв 14

Діапазон модуляції 1:10

Максимальне енергоспоживання (у режимі очікування) Вт 2.7

Максимальний рівень шуму дБ (А) 44

Максимальна температура теплоносія °C 82

Розміри (В х Ш х Г) мм 710 x 400 x 300

Вага кг 36

Ключові переваги:
▶  Енергоефективність класу А+ разом з розумним регулятором EasyControl
▶  Висока ефективність завдяки автоматичній адаптації приладу до ваших потреб у теплі
▶  Вражаючий сучасний дизайн настінних конденсаційних котлів від Bosch
▶  Економія простору завдяки компактним розмірам
▶  Безшумна робота завдяки гідроакустичним резонаторам
▶  Енергоефективний насос

Технічні дані


