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Mimoriadne hospodárny
Pokročilá technológia vám uľahčí úsporu energie. 
Condens 8300i W vždy automaticky prispôsobuje 
svoj výkon skutočnej požiadavke na teplo a vďaka 
modulácii 1:10 pracuje maximálne efektívne. 
Vzhľadom k výkonovým prevedeniam 40 a 50 kW je 
vhodný predovšetkým pre komerčné využitie.

Jednoduchá obsluha
Prevádzka kotla je nenáročná. Obzvlášť komfortnú 
prevádzku ponúka spojenie s iteligentným reguláto-

Vysoký komfort a zodpovedajúci dizajn – kotol 
Condens 8300i W vám môže veľa ponúknuť.

rom Easy Control CT200, ktorý umožní ovládanie 
pomocou intuitívnej aplikácie vo vašom smartfóne 
alebo tablete.

Vysoká kvalita v každom detaile
S kotlom Condens 8300i W sa rozhodujete pre 
značkovú kvalitu od spoločnosti Bosch. Jej charak-
teristickými znakmi sú kvalitné materiály a dokonalé 
spracovanie. Regulácia podľa vonkajšej teploty ale-
bo možnosť využitia solárnej energie pre dôslednú 
úsporu energie, sú samozrejmosťou.

Bez námahy spája 
účinnosť a komfort



Prehľad výhod
▶  vysoká účinnosť vďaka modulácii 1:10
▶  intuitívne ovládanie pomocou dotykového displeja
▶  jednoduché bezdrôtové prepojenie s inteligentnou 

reguláciou Easy Control CT200 pomocou modulu 
Control Key

▶ vysoká kvalita od spoločnosti Bosch

Condens 8300i W

EasyControl Key

EasyControl
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Technické údaje
Technické údaje Jednotka GC8300iW 40 R GC8300iW 50 R

Farba čelného dizajnu biela biela

Max.menovitý tepelný výkon (50/30 °C) kW 41,2 49,8

Min.menovitý tepelný výkon (50/30 °C) kW 5,5 6,8

Hladina akustického výkonu podľa ErP15 dB (A) 54,9 55,0

Ročným obdobím podmienená účinnosť vykurovania priestorov podľa ErP15 % 94 94

Trieda energetickej účinnosti A A

Rozmery a hmotnosť

Výška mm 780 780

Šírka mm 440 440

Hĺbka mm 365 365

Hmotnosť netto kg 41 41
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