
Gasfyret til den 
moderne familie

Optimal komfort og 
lang levetid

Condens 5300i WM



Gasfyr er et trygt valg  
– for dig og miljøet

En nem løsning med stor effekt
Udskifter du dit gamle gasfyr med et nyt effektivt 
gasfyr fra Bosch, så sparer du ikke blot penge, du gør 
også en masse for naturen. Det moderne menneskes 
energiforbrug har i alt for mange år belastet miljøet, 
men det vil vi gerne lave om på. Med et gasfyr fra Bosch 
får du effektiv varme og lang levetid. Det giver mening 
for både din pengepung og miljøet.

Det er nemt at skifte til et nyt Bosch gasfyr. Bosch 
arbejder konstant på at forbedre alle produkter, så 
installation og betjening bliver så nem som mulig. Det 
nye gasfyr fra Bosch tilsluttes nemt dine eksisterende 
radiatorer eller gulvvarme. Det eneste der ændrer sig er 
en større besparelse på varmeregningen og en mindre 
belastning af miljøet.
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af det danske gasforbrug forventes 
at være biogas i løbet af 2025

40%

Hvis du allerede har et gasfyr, er det både nemmere 
og mere økonomisk at udskifte det med et nyt, end 
at installere helt andre opvarmningsformer. Der skal 
hverken graves, laves ny rørføring, laves om på dit 
anlæg eller dine radiatorer. Har du allerede et gasfyr, 
så ved du med sikkerhed, at dit nye gasfyr også vil passe 
til resten af din varmesintallation.

Nem hverdag med et Bosch gasfyr

Med et gasfyr fra Bosch:

 ▶ Får du en nem og økonomisk installation

 ▶ Får du en sikker og tryg varmeløsning

 ▶  Får du en billigere investering end ved 
andre varmeløsninger

I mange år er opvarmning med gasfyr foregået med 
gas fra undergrunden, men nu ændrer gassen sig til 
grøn biogas, som gør det mere miljørigtigt at have et 
gasfyr. Den miljøvenlige biogas bliver produceret af 
bl.a. organisk affald fra landbruget. I 2020 var andelen 
af biogas i gasnettet på 20%, men det forventes at være 

fordoblet i 2025*. Der skyder hele tiden nye biogasanlæg 
op, der er med til at gøre naturgas til en af de reneste 
og mest miljøvenlige energikilder. Et gasfyr fra Bosch er 
designet til fremtiden, så du får den optimale energi og 
varme ud af gassen i mange år fremover.

* Kilde: evida.dk/gron-gas
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Den perfekte varmeløsning til familien, der ønsker 
en høj komfort. Condens 5300i WM er en moderne 
løsning, der passer til langt de fleste behov.

Gasfyr og varmtvandsbeholder i én løsning
Condens 5300i VM er et komplet kombi-gasfyr med 
en indbygget varmtvandsbeholder designet til den 
stilbevidste dansker. Den 120 liter beholder sikrer, at du 
og din familie altid har rigeligt varmt vand, også selvom 
i har flere badeværelser.

Den indbyggede klimastyring tilpasser sig automatisk 
dit hjems behov og skruer op for energien, hvis det 
bliver koldt udenfor – og ned, når vejret bliver varmere.  
Du får intet mindre end et af markedets mest effektive 
gasfyr. Det er smart for både miljøet og din økonomi.

Dine fordele:

 ▶ Gasfyr og varmtvandsbeholder i én komplet løsning

 ▶ Tilpasser sig automatisk familiens behov

 ▶ Tidsvarende design til det danske hjem

 ▶ Nu enklere med trådløs opkobling til smartphone

 ▶ Brugervenligt og strømbesparende display

 ▶ Velkendt Bosch kvalitet

Få en komplet løsning 
med høj komfort 
– Condens 5300i WM
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ET MODERNE GASFYR TIL HELE FAMILLIEN

Condens 5300i WM er æstetisk designet med 
respekt for moderne indretning. Gasfyret er nemt 
at betjene via det brugervenlige display. Hvis du 
køber gasfyret sammen med Bosch EasyControl 
og ControlKey, kan du også betjene fyret med din 
smartphone.
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Det har aldrig været lettere
Du har mulighed for at kombinere dit nye gasfyr med 
Bosch EasyControl.  Det er varmestyring på den nemme 
måde. Med de smarte termostater på dine radiatorer 
og en central rumstyring med tilhørende app til din 
smartphone kan du nemt styre varmen individuelt i flere 
forskellige rum samtidig. Styringen monteres enkelt op 
på væggen, eller sættes i bordstanderen (tilbehør).

Dit gasfyr har aldrig været smartere 
Styringen registrerer, om du er hjemme og tilpasser 
automatisk opvarmningen til din dagligdag – uden at 
du skal gøre noget selv. Det har aldrig været lettere at 
finde den rigtige temperatur og  spare energi samtidig.

EasyControl – intelligent og effektiv varmestyring
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Med Bosch EasyControl:

 ▶ Kan du styre varmen via en app

 ▶ Kan du styre varmen i rum individuelt

 ▶  Får du optimal komfort på en 
økonomisk og miljøbevidst måde

 ▶  Bruger du kun varme, når du har 
behov for det

 ▶ Får du besked ved eventuelle fejl

 ▶ Får du en smart løsning i flot design
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Med Bosch HomeCom Pro 
er du i trygge hænder

Tryghed døgnet rundt
Med Bosch HomeCom Pro ved din servicepartner 
altid, om dit gasfyr kører som det skal. Systemet holder 
automatisk opsyn med driften og giver din servicepartner 
besked, hvis gasfyret ikke fungerer optimalt. Derfor kan 
din servicepartner straks reagere på fejl og advarsler. 

Undgå dyre teknikerbesøg
Med Bosch HomeCom Pro kan mange justeringer og fejl 
rettes online, uden at servicepartneren behøver komme 
på besøg. Og når de en sjælden gang kommer, varer 
besøget kortere tid, fordi opgaven kendes i forvejen. På 
den måde sparer du både tid og penge. 
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Du godkender selv den servicepartner, du vil have til at 
overvåge dit gasfyr over internettet. Servicepartneren 
kan se gasfyrets driftstilstand og indstillinger samt 

advarsler og fejl, der skal rettes. Med Bosch HomeCom 
Pro kan du trygt læne dig tilbage og stole på, at dit 
gasfyr og dine data er i gode hænder.

Sikker og automatisk overvågning

Hurtig og nem opsætning
Bosch HomeCom Pro er nem at betjene, og din Bosch 
servicepartner kan hjælpe dig med at sætte det op. 
Alle dine oplysninger bliver selvfølgelig krypteret og 
opbevaret sikkert.

Med Bosch Homecom Pro:

 ▶ Holdes der konstant opsyn med dit gasfyr

 ▶ Kan du spare teknikerbesøg og slipper for at være   
 hjemme

 ▶ Får du besked, hvis gasfyret skal justeres eller har fejl

 ▶ Vil din varmeløsning altid køre optimalt og  
 miljørigtigt
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Bosch er din garanti for 
kvalitet og tryghed
Er det lige meget, hvilket gasfyr du køber?
Det korte svar er nej. Vi designer gasfyr til de danske 
hjem, og du kan være sikker på, at hvis der står Bosch 
på gasfyret, så får du noget af det bedste på markedet. 
Vi har produceret varmeløsninger i over 135 år og er 
en af Europas største leverandører til både erhverv og 
private. Med et gasfyr fra Bosch får du en sikker, effektiv 
og velafprøvet løsning, der er god ved både miljøet og din 
varmeregning i mange år fremover.

Vi er med dig hele vejen
Det kan godt virke uoverskueligt at skifte varmeanlæg. 
Der er mange tal, fagudtryk og muligheder at forholde sig 
til. Men vi hjælper dig med at vælge det rigtige gasfyr, og 
vi har et stort netværk af certificerede installatører, der 
står klar til at hjælpe dig. Efter installationen har vi mange 
kompetente servicepartnere, der tilbyder at overvåge og 
servicere dit gasfyr. Vælger du Bosch, vælger du derfor 
en tryg, komplet kvalitetsløsning.  
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Tryghed døgnet rundt
Der er fire års garanti på et gasfyr fra Bosch, men hvis 
du får det installeret af en Bosch Climate Partner, stiger 
garantien til fem år. Derudover kan du forsikre dit fyr i 
helt op til 18 år. To-tre måneder efter du har købt dit nye 
gasfyr, modtager du et tilbud om en Tryghedsforsikring 
fra vores samarbejdspartner, Arctic. Du har mulighed for 
at tilkøbe Tryghedsforsikringen i hele garantiperioden. 

Du skal aktivt takke ja til at fortsætte forsikringen 
hvert år. Du er ikke tvunget til at beholde den i 18 år 
hvis du fortryder, flytter eller lignende. Du har derfor 
fuld fleksibilitet og frihed til at vælge lige præcis den 
servicepartner, som du ønsker skal servicere dit anlæg.  
Læs mere om forsikringen og se de aktuelle priser på: 
www.arctic.se/arctic-dk/bosch-dk

Vælg en Bosch Climate Partner og få 5 års 
fuld garanti på dit nye gasfyr

 ▶  Hvis dit nye gasfyr installeres af 
en vilkårlig autoriseret installa tør

 ▶  Hvis dit nye gasfyr installeres af 
en Bosch Climate Partner

 ▶  Hvis du tilkøber en Trygheds-
forsikring fra Arctic



Robert Bosch A/S

Telegrafvej 1 
2750 Ballerup 
Tlf. 44 89 84 70 
DANMARK

bosch-climate.dk

Beskrivelser, illustrationer og specifikationer i denne tryksag var korrekte, da den blev trykt. 
Robert Bosch foretager løbende produktudvikling. Vi forholder os derfor ret til, på ethvert tidspunkt, at ændre 
specifikationer og farver, som er beskrevet i denne tryksag. September 2021.

CONDENS 5300I WM 24/120

Energimærke A/A

Ydelse (varme) 3-24 kW

Ydelse (varmt vand) Op til 30 kW

Standby elforbrug 1,8 W

Lydeffektniveau 49 dB

Fordel
Passer både til huse med lavt varmebehov og huse med mere end et badeværelse. 
Fyret kan nemlig levere helt ned til 3 kW varme og op til 30 kW til varmt vand i den 
indbyggede 120 l spiralbeholder.

Type Gulvstillet kombi-gasfyr med indbygget varmtvandsbeholder med varmespiral.

Til huse op til Ca. 400 m² med flere badeværelser

Mål HxBxD 170 x 60 x 67 cm

Vægt 112 kg


