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Bosch konsekwentnie 
realizuje swoją 
strategię i wprowadza 
na polski rynek nowe 
urządzenie grzewcze. 
Po premierach kotłów 
kondensacyjnych 
Bosch Condens 
9000i oraz 7000i, 
pomp ciepła Bosch 
Compress 7000i 
Aw, nadszedł czas 
na debiut nowego 
typoszeregu kotłów 
kondensacyjnych 
dedykowanego 
do szerokiej 
gamy obiektów 
mieszkalnych. 

Kondensacyjny Wiszący  
Bosch condens 2300i 
idealny do oBiektów 
mieszkalnych
Bezprzewodowa komunikacja
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300 mm) oraz szeroki zakres modulacji mocy na-
wet 1:8,5 (dla GC2300iw 15P), Bosch Condens 
2300i jest dedykowany zarówno do niewielkich 
mieszkań, jak i większych apartamentów, domów 
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej lub 
wolnostojących. Obie wspomniane cechy umoż-
liwiają jego łatwy montaż w nowych budynkach 
lub już istniejących, w których zachodzi koniecz-
ność wymiany starego kotła na nowy. 

EkologicznE i łatwE w montażu

Bosch Condens 2300i to typoszereg przyjazny 
środowisku naturalnemu, więc niezwykle ekolo-

giczny. Nowe rozwiązania techniczne między in-
nymi wymiennik ciepła i automatyka, dbają rów-
nież o czystość procesu spalania, dzięki czemu 
Bosch Condens 2300i osiąga bardzo wysoką, bo 
aż 6. klasę NOx. Te niewielkie kotły kondensacyj-
ne znacznie lepiej chronią środowisko natural-
ne niż wynika to z najnowszych, zaostrzonych 
norm emisji tlenków azotu narzuconych przez 
dyrektywę ErP. 
Dzięki zastosowaniu nowych kotłów kondensacyj-
nych marki Bosch zyskuje nie tylko użytkownik, 
ale także fachowiec poprzez ułatwiony montaż, 
uruchomienie i konserwację. w standardzie kotły 
wyposażone są w podwójną kontrolę ciśnienia 

nowoczEsny dEsign w każdym wnętrzu

Najnowsze gazowe kotły kondensacyjne Bosch 
Condens 2300i to w znaczącym stopniu konty- 
nuacja designu nowatorskich linii Bosch Condens  
i Bosch Compress. Charakterystyczny okrągły 
panel sterowania oraz zaokrąglone narożniki 
nie pozostawiają wątpliwości, że Bosch Condens 

2300i to kolejne urządzenie marki Bosch. Podob-
nie jak w przypadku urządzeń wcześniej wpro-
wadzanych do oferty Bosch, również najnowsze 
kotły cechuje wiele rozwiązań charakterystycz-
nych dla tej sprawdzonej marki, od zawsze koja-
rzonej z niezwykle wysoką jakością. 
Ze względu na wyjątkowo niewielkie wymiary (wy-
sokość 713 mm, szerokość 400 mm, głębokość  

typoszereg kotłów Bosch condens 2300i składa się z dwóch modeli jednofunkcyjnych 
gc2300iw 15P i gc2300iw 20P o mocach znamionowych odpowiednio 15 kw i 20 kw oraz 
jednego modelu dwufunkcyjnego gc2300iw 24c o mocy znamionowej 24 kw i maksymal-
nej mocy dla c.w.u. 25 kw. modele jednofunkcyjne przeznaczone są do ogrzewania i fa-
brycznie wyposażone w zawór przełączający do współpracy z zasobnikami ciepłej wody 
użytkowej. model dwufunkcyjny do ogrzewania i ciepłej wody wyposażony jest w wymien-
nik płytowy o dużej powierzchni wymiany ciepła i wydajności ciepłej wody użytkowej.
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1  Nowa obudowa w wyjątkowym designie
2  Nowy wymiennik ciepła wykonany  

z nierdzewnego stopu aluminiowo-krzemowego 
umożliwia modulację do 1:8,5

3  Możliwość szybkiego zdjęcia bocznych 
ścianek ułatwia montaż i konserwację

4  Nowy syfon z blokadą dla zwiększonego  
bezpieczeństwa

5  Układ hydrauliczny zapewnia łatwy dostęp 
do płytowego wymiennika ciepła od przodu

6  Kolorowe oznaczenia podłączeń 
elektrycznych znacznie ułatwiają montaż 
i eliminują ryzyko pomyłki

7  Nowy intuicyjny panel sterowania  
z siedmioma przyciskami i czytelnym  
wyświetlaczem LCD

8   Port do montażu modułu Control-Key 
do bezprzewodowej komunikacji  
z systemem sterowania mobilnego Bosch 
EasyControl

9   Podwójny pomiar i kontrola ciśnienia 
dwa manometry: analogowy i elektroniczny

10  Zawór antyskażeniowy 
model dwufunkcyjny wyposażony w dopust 
wody zgodny z EN1717

AXL

A+++  D

A+  F

Bosch Condens 2300i | 3 

MiniMalne koszty eksploatacji, MaksyMalna efektywność 
energetyczna

Kolejną korzyścią wynikającą z wyboru i zastosowania kotła typu Bosch Condens 2300i jest 
minimalizacja kosztów zużycia gazu i energii elektrycznej. 
Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technicznych, takich jak np. nowy wymiennik ciepła wy-
konany z nierdzewnego stopu aluminium-krzem o znakomitej przewodności cieplnej oraz nowa 
automatyka, kotły osiągają znakomite parametry techniczne, maksymalną sprawność powyżej 
109%, efektywność energetyczną w zależności od modelu 93% lub 94% i klasę ErP A dla celów 
ogrzewania. Dodatkowo system grzewczy z kotłami Bosch Condens 2300i może osiągnąć jesz-
cze wyższą klasę ErP A+. w przypadku kotłów o mocach znamionowych 20 kw i 24 kw jest to 
możliwe poprzez współpracę z regulatorem Cw400 lub w przypadku wszystkich modeli kotłów 
Bosch Condens 2300i tj. o mocach 15 kw, 20 kw i 24 kw poprzez dodanie zestawu regulatora 
EasyControl CT200 z minimum trzema elektronicznymi głowicami termostatycznymi Bosch. Po-
nadto model dwufunkcyjny przy profilu XL osiąga efektywność podgrzewania wody klasy ErP A. 
Urządzenie zostało wyposażone również w energooszczędną elektronicznie modulowaną pom-
pę c.o. o współczynniku efektywności energetycznej EEI ≤ 0,23, ma wbudowaną automatykę 
pogodową (czujnik temperatury zewnętrznej stanowi wyposażenie dodatkowe), a jego sta-
bilna i oszczędna praca jest możliwa w szerokim zakresie, dzięki modulacji mocy ponad 1:8.
Znakomite parametry gazowego dwufunkcyjnego kotła kondensacyjnego Bosch Condens 
GC2300iw 24C osiągane są z zachowaniem bardzo wysokiego komfortu użytkowania ciepłej 
wody  (maks. wg EN 13203-1) i wydajności do 12,2 l/min (wg EN 13203-1, dla ΔT=30 K). 
Stabilna temperatura wody dostarczanej do instalacji c.w.u. przez model dwufunkcyjny, zarów-
no przy niewielkich przepływach, jak i przy jego maksymalnych osiągach, to efekt uzyskiwany 
dzięki zastosowaniu wbudowanego w kocioł wymiennika płytowego o dużej powierzchni wy-
miany ciepła oraz szerokiej modulacji mocy kotła zaczynającej się w tym przypadku od 3 kw.
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w niezwykle łatwy sposób sprawdzić dopuszczal-
ną długość systemu, w zależności od potrzebnej 
konfiguracji i średnic przewodów.
Bosch Condens 2300i może współpracować z sys-
temami powietrzno-spalinowymi o różnych średni-
cach (np. Ø 80/125 mm, Ø 60/100 mm, Ø 80/80 mm)  
oraz w wielu różnych konfiguracjach systemów do-
prowadzania powietrza i odprowadzania spalin. 
w standardzie z kotłem dostarczany jest adapter 
powietrzno-spalinowy z króćcami pomiarowymi 
Ø 80/125 mm. Natomiast adaptery Ø 60/100 mm, 
Ø 80/80 mm stanowią wyposażenie dodatkowe. 

na gaz ziEmny E, lw, ls luB Płynny 

Fabrycznie kotły są dostarczane jako gotowe do 
zasilania najbardziej popularnym w Polsce gazem 
ziemnym typu E (GZ50). Niemniej jednak zgodnie 
z Certyfikatem Badania Typu wydanym przez unij-
ną Jednostkę Notyfikowaną urządzenie po zasto-
sowaniu dedykowanego zestawu przezbrojenio-
wego i wykonaniu odpowiednich regulacji może 
być zasilane gazem ziemnym Lw lub LS lub gazem 
płynnym. Dostosowanie rodzaju gazu ziemnego lub 
płynnego powinno być wykonane przez serwis po-
siadający odpowiednie uprawnienia i autoryzację.
Bosch Condens 2300i to wysokiej klasy urządzenia 
z bogatym wyposażeniem standardowym i opcjo-
nalnych możliwościach ponadstandardowych. Przy-
jazny środowisku naturalnemu i oferujący niezwy-
kle wysoki standard bezprzewodowej komunikacji  
i mobilnego zarządzania instalacją grzewczą.

w instalacji tj. manometr analogowy oraz czuj-
nik z elektronicznym pomiarem ciśnienia wody 
grzewczej z jego odczytem na wyświetlaczu ko-
tła. Dodatkowo model dwufunkcyjny dostarcza-
ny jest z wbudowanym antyskażeniowym dopu-
stem wody zgodnie z normą EN1717. 

nowa automatyka z oPcją stErowania 
BEzPrzEwodowEgo 

Nowa automatyka z nowym panelem sterowa-
nia, wyposażonym w wygodne i umożliwiają-
ce intuicyjną obsługę przyciski, dedykowane in-
dywidualnym funkcjom zarządza bezpieczną, 
ekonomiczną i zapewniającą odpowiedni kom-
fort użytkowania pracą kotłów Bosch Condens 
2300i. wprowadzone nastawy oraz informacje  
o pracy urządzania można odczytać na czytelnym 
wyświetlaczu LCD. w celu zapewnienia maksy-
malnie intuicyjnej obsługi, logika menu i funkcjo-
nalności nowej automatyki zostały opracowane  
w oparciu o opinie i oczekiwania użytkowników indy-
widualnych, jak i specjalistów instalujących, urucha-
miających oraz przeprowadzających konserwacje. 
Kotły Bosch Condens 2300i mają również możli-
wość pełnej współpracy z regulatorami pokojowymi 
i pogodowymi w komunikacji EMS2. Chodzi oczy-
wiście o systemy dobrze już znane i sprawdzone na 

naszym rynku, czyli o regulatory serii Cx oraz mo-
duły wykonawcze np. MM100, MS100, MB-LAN2 itd. 

wsPółPraca z systEmami PowiEtrzno-
-sPalinowymi

Pomimo niewielkich gabarytów możliwości no-
wych kotłów Bosch Condens 2300i są zadziwia-
jąco duże. Dotyczy to również współpracy z sys-
temami powietrzno-spalinowymi. Kocioł może 
współpracować zarówno z systemami koncen-
trycznymi („rura w rurze”) poziomymi i pionowy-
mi, jak i z systemami rozdzielczymi, pojedynczymi 
lub z wykorzystaniem wielokrotnym (kilka kotłów 
podłączonych do jednego komina). Oczywiście 
może również pracować w układzie najbardziej 
popularnym w naszym kraju, tj. z zasysem powie-
trza z szachtu kominowego, co w przypadku ko-
tłów kondensacyjnych marki Bosch jest standar-
dem. Natomiast niezwykle pozytywnie zaskakują 
maksymalne długości systemów powietrzno-spa-
linowych, z którymi może współpracować ten nie-
wielki kocioł. I tak w przypadku systemów kon-
centrycznych maksymalna długość przewodów 
może wynosić nawet 23 metry (dla Ø 80/125 mm), 
 a dla systemu rozdzielczego nawet do 50 me-
trów (dla Ø 80/80 mm). Oczywiście w dokumen-
tacji kotła znajdują się informacje pozwalające  

Gazowy kocioł kondensacyjny
Bosch Condens 2300i
Po prostu. Bezprzewodowo.

jednak to, co czyni automatykę kotłów Bosch con-
dens 2300i wyjątkową, to opcjonalna możliwość 
bezprzewodowej komunikacji z systemem regula-
cji Easycontrol ct200. dzięki wbudowanemu, spe-
cjalnemu portowi, kocioł można doposażyć w opcjo-
nalny moduł control-key k20rF. Bezprzewodowa 
wymiana danych między kotłem z modułem k20rF  
a regulatorem ct200 odbywa się radiowo, natomiast 
bezprzewodowa komunikacja ct200 z routerem i za-
rządzanie z poziomu mobilnej aplikacji Easycontrol 
poprzez wlan, czyli „Po prostu. Bezprzewodowo”.

Robert Bosch Sp. z o.o., 
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, 
junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Przejdź  Więcej informacji  
o Bosch Condens 2300i

PoBierz  Prospekt  
o Bosch Condens 2300i
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