
Просте рішення  
в одному корпусі

Газовий конденсаційний котел

Condens 5300i WM



Просто ефективно
Condens 5300i WM завжди підлаштовується під ваші 
потреби завдяки широкому діапазону модуляції 
потужності 1:10. Це забезпечує низькі витрати газу та 
високу енергоефективність протягом усього року!

Високий комфорт приготування гарячої води
Велика кількість гарячої води в одній або декількох 
точках водорозбору. 

Ванна Душ
Стандарт

7 хв. (20 л/хв)

140 l/38° C

Комфорт

10 хв. (20 л/хв)

200 l/38° C

Комфорт

(20 л/хв)
20 хв./38° C

Високий рівень комфорту гарячого 
водопостачання
Компактне та просте рішення для забезпечення опалення та приготування гарячої води у вашому домі.

Ці дані зазначені для пристроїв з водонагрівачем з пошаровим завантаженням 100 л
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Стандарт

(14 л/хв)
Необмеж. 38° C
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Condens 5300i WM

З першого погляду
▶ Kомпактний опалювальний котел потужністю 24 кВт на опалення, 30 кВт для гарячого водопостачання.
▶ Вбудований бак запасу гарячої води: 100 л з пошаровим завантаженням або 120 л ємнісний водонагрівач.
▶  Сумісний з розумним регулятором EasyControl для інтуїтивно зрозумілого керування за допомогою 

мобільного додатку.
▶ Легке поєднання з регуляторами CW400 та CW100.

*   Класифікація відображає енергоефективність продукту Condens GC5300i WM в 
комбінації з погодозалежним регулятором та регулятором системи CW400. 
Класифікація для інших систем може відрізнятися.

Можливість розумного керування
Condens 5300i WM має можливість доступу
до мережі Інтернет. Просто використовуйте котел 
разом з розумним регулятором EasyControl або 
CW400/CW100 разом з модулем ProControl Gate-
way – і ви зможете керувати системою опалення 
за допомогою інтуїтивно зрозумілого додатка зі 
смартфона або планшета. Розумні функції EasyControl, 
такі як розпізнавання присутності, не тільки зручні, 
але і допомагають економити енергію.

Компактність
Завдяки модульній та компактній конструкції 
Condens 5300i WM можна встановити навіть  в 
обмеженому просторі. Котел легко впишеться у ваш 
інтер’єр та вдало доповнить його.
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Condens 5300i WM

A+++ → G

A+

AL

*

 1  Сумісний з найновішими регуляторами  
Bosch та зв‘язком WLAN

2  Високоефективний тепловий модуль з 
модуляцією 1:10 (у режимі роботи ГВП)

3  Оптимізована модульна конструкція для 
легкого монтажу та економії часу

4  Вбудований бак 100 л з пошаровим 
завантаженням або ємнісний моновалентний 
водонагрівач об‘ємом 120 літрів



Бош Термотехніка Україна

Інфолінія: 0 800 300 733
(безкоштовно зі стаціонарних
телефонів по Україні)
tt@ua.bosch.com

www.bosch-climate.com.ua

Газовий конденсаційний котел Condens 5300i WM

з баком на 100 л з баком на 120 л

Технічні характеристики GC5300i Од. вимір. WM 24/100S WM 24/120 

Клас енергоефективності для опалення приміщення в залежності від пори року A A

Діапазон класів енергофективності A+++ -> D A+++ -> D

Номінальна теплова потужність при 80/60 °C кВт 24 24

Середньорічна ефективність опалення % 94 94

Рівень шуму дБ 49 49

Клас енергоефективності для приготування гарячої води A A

Діапазон класів енергофективності A+ -> F A+ -> F

Середньорічна ефективність приготування гарячої води % 85 81

Комфорт гарячого водопостачання XL XL

Діапазон ном. теплової потужності (40/30 °C) кВт 3,4 - 25,4 3,4 - 25,4

Діапазон ном. теплової потужності (80/60 °C) кВт 3,0 - 23,8 3,0 - 23,8

Діапазон ном. теплове навантаження - опалення кВт 3,1 - 24,5 3,1 - 24,5

Макс. ном. теплова потужність (гаряча вода) кВт 30 30

Макс. температура теплоносія °C 82 82

Приєднання до електромережі В 230 230

Електрична частота Гц 50 50

Клас захисту (EN 60529) IPX2D IPX2D

Вага нетто кг 112 134

Габарити  (В x Ш x Г) мм 1531 x 669 x 600 1638 x 669 x 600

Технічні характеристики




