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WarstWoWo lub pojemnościoWo 

Condens 5300i wM daje możliwość wyboru za-
sobnika ciepłej wody użytkowej. Pierwsza opcja 
to zasobnik warstwowy zapewniający najwyż-
szy komfort. Druga to zasobnik pojemnościowy 
z wężownicą grzewczą jako idealne rozwiazanie 
w przypadku wody o wysokiej twardości. Nieza-
leżnie od wersji zasobnika Condens 5300i wM 
zapewnia komfortową wydajność ciepłej wody 
powyżej 22 l/min.

mobilnie lub stacjonarnie

System sterowania dopasowany do potrzeb użyt-
kownika? Z Condens 5300i wM to możliwe. Można 
skorzystać z opcji zarządzania systemem grzew-
czym za pomocą smartfona lub tabletu z aplika-
cją EasyRemote lub EasyControl. Dzięki opcjo-
nalnemu modułowi Control-Key montowanemu  
w kotle, jest możliwość bezprzewodowej komu-
nikacji kotła z regulatorem EasyControl CT200. 

Bosch prezentuje kocioł kondensacyjny Condens 5300i wM – idealny do modernizacji. Kocioł występuje 
w wersji ze zintegrowanym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. o pojemności nominalnej 100 l  
lub 120 l – zajmuje więc wyjątkowo mało miejsca.

Gazowe kotły kondensacyjne Bosch condens 5300i WM
Dane techniczne:

Moc na cele c.o.: 3-25,4 kw
Moc na cele c.w.u.: 3-30 kw
Sprawność: do 109%
wydajność c.w.u. (specyficzny przepływ 
wg EN 13203-1 dla △T = 30 K:): 22,2 l/min 
(z wężownicą) i 22,9 l/min (warstwowy)
Klasa efektywności energetycznej:  
A (c.o.) / A (c.w.u.)
Profil obciążeń: XL

http://www.instalreporter.pl
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automatyka pogodowa umożliwiają oszczęd-
ną pracę zarówno w budynkach słabo ocieplo-
nych, jak i w nowych budynkach o niewielkich 
stratach ciepła. Połączenie kotła i podgrzewa-
cza w jednym urządzeniu pozwala zaoszczę-
dzić powierzchnię potrzebną do montażu. Dzię-
ki sterowaniu bezprzewodowemu (dostępnemu 
opcjonalnie) można uniknąć prac budowlanych 
związanych z montażem instalacji elektrycznej 
w budynku. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza 
w przypadku modernizacji. 

super Wydajny i ekonomiczny

Każdy z modeli Condens 5300i wM oferuje nieza-
leżne zakresy modulacji na cele ogrzewania i cie-
płej wody oraz wysoką wydajność ciepłej wody 
dzięki mocy podwyższonej do 30 kw. Oba mo-
dele cechuje również wysoka efektywność ener-
getyczna ogrzewania 94% i klasa efektywności  
energetycznej A. Znacząco przyczynia się to do 
optymalizacji zużycia gazu. Dodatkowo, przy 
współpracy z regulatorem Cw400 lub CT200, 

klasa efektywności energetycznej może zostać 
podwyższona do A+, a w przypadku współpracy 
kotła z systemem EasyControl CT200 i bezprze-
wodowymi głowicami termostatycznymi efek-
tywność energetyczna systemu to nawet 99%.

Zarządzaj indywidualnie temperaturą w każdym 
pomieszczeniu dzięki bezprzewodowym elek-
tronicznym głowicom termostatycznym Bosch.  
Jeśli jednak preferujesz bardziej klasyczne roz-
wiązania, zastosuj jeden z systemów sterowania 
z regulatorami serii CR lub Cw. 

ŁatWy montaż

Połączenie kotła i zasobnika ciepłej wody w jed-
nym urządzeniu sprawia, że zdecydowana więk-
szość elementów instalacji hydraulicznej ukryta 
jest pod estetyczną obudową kotła. Dzięki temu 
są one niewidoczne dla użytkownika. w Con-
dens 5300i wM mogą być zainstalowane nawet 
trzy naczynia wzbiorcze – jedno 12-litrowe jako 
wyposażenie standardowe oraz dwa dodatko-
we: 17 litrów do c.o. i 8 litrów do c.w.u. 
Dzięki opcjonalnym zestawom montażowym 
podłączenie instalacji hydraulicznych można 
wykonać w zależności od potrzeb: z prawej lub 
z lewej strony lub od góry kotła. Szeroki wybór 
zestawów montażowych sprawia, że montaż Con-
dens 5300i wM jest jeszcze szybszy i łatwiejszy. 

do modernizacji lub budoWy 

Condens 5300i wM to znakomite rozwiązanie 
zarówno do modernizowanych, i jak nowych 
obiektów. Szeroki zakres modulacji i wbudowana  
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NajważNiejsze cechy:

•	Condens	5300i	WM	dostosowuje	swoją	moc	grzewczą	automatycznie	w	zakresie	między	10	
a 100% mocy maksymalnej. Dlatego pracuje w sposób szczególnie energooszczędny przez 
cały rok i zapewnia niskie zużycie gazu i wysoką efektywność energetyczną.
•	Condens	5300i	WM	jest	kompatybilny	z	Internetem.	W	połączeniu	z	inteligentnym	regulato-
rem EasyControl można ustawiać ogrzewanie za pomocą intuicyjnej aplikacji na smartfonie 
lub tablecie. Inteligentne funkcje, takie jak wykrywanie obecności, są nie tylko wygodne, ale 
także pomagają oszczędzać energię.
•	Dzięki	modułowej	kompaktowej	konstrukcji	Condens	5300i	WM	zajmuje	szczególnie	mało	
miejsca. wszystkie komponenty są połączone w jednym urządzeniu. Zwłaszcza dzięki zinte-
growanemu zasobnikowi kocioł potrzebuje mniej powierzchni na podłodze. Łatwo jest więc 
znaleźć odpowiednie miejsce dla tego urządzenia.
•	Condens	5300i	WM	charakteryzuje	się	nie	tylko	wysoką	efektywnością	i	inteligentną	kon-
strukcją, ale także ciekawym designem. Biała obudowa z zaokrąglonymi narożnikami i zinte-
growany moduł obsługowy nadają urządzeniu atrakcyjny design.

http://www.instalreporter.pl
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/home/
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