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miejsca do pracy: każdy element urządzenia jest ła-
two dostępny. Przykładowo - blok cieplny jest dostęp-
ny od góry i od przodu, co ułatwia jego czyszczenie.
Kocioł Bosch Condens 9000iW będzie dostępny  
w czterech wariantach mocy: 20, 30, 40 i 50 kW. Nowa 
zwężka Venturiego zapewnia wysoką modulację tej 
linii urządzeń (do 1:10). Najbardziej uniwersalnym 
urządzeniem w nowej generacji kotłów jest model 
stojący Bosch Condens 9000iWM. W jego obudowie 
zmieszczą się zasobniki różnej wielkości, armatu-
ra kilku obiegów grzewczych lub instalacja hydrau-
liczna do podłączenia OZE. Wszystkie komponenty 
urządzenia stojącego są wstępnie skonfigurowane  
i wyjątkowo łatwe w instalacji. Nie trzeba wiercić 
otworów ani układać przewodów. Także wariant  
z możliwością wspomagania ogrzewania przez insta-
lację solarną jest nieskomplikowany i wyposażony  
w zaledwie trzy przewody: przewód powrotny opcjo-
nalnie zintegrowanej stacji solarnej oraz dwa prze-

wody do podłączenia zasobnika buforowego. Jeśli 
chodzi o funkcję podgrzewania wody, kocioł stoją-
cy Bosch Condens 9000iWM dostępny w mocach 20  
i 30 kW, z zasobnikami o pojemnościach 100, 150 lub 
210 l. W nowej generacji urządzeń, Junkers udosko-
nalił także algorytm doładowania i zamontował sa-
moregulujący system pomp, dzięki czemu nowe za-
sobniki dwa razy szybciej uzupełniają ciepłą wodę.
Litera „i“ w nazwie nowej linii kotłów Bosch Condens 
9000i oznacza możliwość komunikacji za pośrednic-
twem internetu. Właściciel domu i jego mieszkańcy 
instalując opcjonalny moduł internetowy, mogą wy-
godnie obsługiwać kocioł za pomocą aplikacji Jun-
kersHome zainstalowanej na smartfonie lub tablecie. 
W przyszłości partnerzy Bosch będą mieli dostęp do 
urządzeń grzewczych swoich klientów za pośrednic-
twem platformy internetowej HomeComPro. 
Rozpoczęcie sprzedaży nowej generacji kotłów pla-
nowane jest na jesień tego roku.  

  Z tarasu klubu rozciąga się niesamowity widok 
na panoramę miasta. Na Premierę zaproszeni zo-
stali najważniejsi partnerzy i marki Junkers – insta-
latorzy i serwisanci wraz z osobami towarzyszącymi.  
Pokaz nowego urządzenia został przeprowadzony 
przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod 
techniki świetlnej, wizualnej i dźwiękowej. Uczestni-
cy Premiery mieli też okazję zapoznać się z nowymi 
urządzeniami i poznać więcej szczegółów technicz-
nych. Spotkanie poprowadził Tomasz Kammel, a jed-
ną z atrakcji wieczoru był koncert zespołu Blue Cafe.
Kocioł Bosch Condens 9000i jest ucieleśnieniem in-
teligentnego, atrakcyjnego wzornictwa oraz intuicyj-
nej koncepcji obsługi. Zaokrąglony kształt kotła wy-

różnia go na tle dotychczas stosowanych urządzeń. 
Do wyboru mamy wersję z czarnym lub białym fron-
tem ze szkła hartowanego. 
Kocioł Bosch Condens 9000i to urządzenie stworzo-
ne praktycznie od nowa. Głównym zamiarem kon-
struktorów kotła było ułatwienie instalacji, podłącze-
nia, uruchomienia oraz serwisowania urządzenia. Przy 
otwartym urządzeniu da się dostrzec wysoką jakość 
wykonania i dużą ilość metalowych komponentów, 
a także nowy, bardziej przejrzysty układ wszystkich 
elementów i kabli. Wszystkie przyłącza elektryczne są 
kodowane kolorem. Uchwyty kablowe rozmieszczo-
no ukośnie, aby nie trzeba było zginać kabli przy ich 
przeprowadzaniu. Instalator ma wystarczającą ilość 

Premierowa prezentacja nowej linii kotłów Bosch Condens 9000i odbyła się  
w warszawskim klubie THE VIEW, znajdującym się na 28. i 32. piętrze jednego  
z najnowocześniejszych budynków biurowych w Polsce. 

Premiera Roku: urządzenia grzewcze Bosch
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