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co pozwala uniknąć prac instalacyjnych i budow-
lanych związanych z montażem instalacji elek-
trycznej między kotłem a regulatorem – ważne 
zwłaszcza w przypadku modernizacji. wszyst-
ko to powoduje, że Condens 5700i wT oraz Con-
dens 5300i wT to znakomite rozwiązania zarów-
no do modernizowanych, jak i nowych obiektów. 
Oba modele kotłów zostały wyposażone w pane-
le sterowania z czytelnymi wyświetlaczami LCD  
z siedmioma przyciskami umożliwiającymi bezpo-
średni i intuicyjny dostęp do podstawowych usta-
wień i informacji. w kotłach Condens 5700i wT 
jest to kolorowy wyświetlacz tekstowo-graficzny. 

Mobilnie lub stacjonarnie 
wbudowana automatyka kotłów zapewnia współ-
pracę z opcjonalnymi mobilnymi i stacjonarnymi 
systemami zarządzania, umożliwiając ich dopa-
sowanie do indywidualnych potrzeb użytkowni-
ków. Bosch oferuje do wyboru różne opcje syste-
mów sterowania modulujących pracą kotła, od 
jednego do ośmiu obiegów grzewczych lub od 
jednej do 19 stref grzewczych, inteligentne sys-
temy umożliwiające mobilne zarządzanie za po-
mocą smartfona lub tabletu z aplikacją EasyCon-
trol lub EasyRemote oraz tradycyjne, stacjonarne 
systemy sterowania pogodowego i pokojowego. 

w przypadku Condens 5700i wT jest to zasob-
nik warstwowy zapewniający wysoki komfort  
i maksymalną wydajność ciepłej wody powy-
żej 20 l/min. Condens 5300i wT wyposażony 
jest zasobnik z wężownicą grzewczą, co zapew-
nia wysoką żywotność w przypadku wody wo-
dociągowej o podwyższonej twardości. wysoka 
wydajność ciepłej wody obu kotłów to również 
efekt dwóch zakresów modulacji mocy zapew-
niających optymalne dopasowanie urządzenia 
na cele ogrzewania i ciepłej wody. w obu mode-
lach moc maksymalna na cele ciepłej wody jest 
podwyższona do 30 kw. 

Kompaktowy design 
Kompaktowa budowa obu kotłów umożliwia sze-
rokie możliwości zastosowań. Połączenie kotła  
i podgrzewacza w urządzeniu wiszącym, pozwa-
la zaoszczędzić powierzchnię potrzebną do mon-
tażu. Co więcej, atrakcyjny design urządzenia 
sprawia, że można je zamontować w pomiesz-

czeniach mieszkalnych – stanowią one po pro-
stu część wystroju, wpasowując się w nawet naj-
bardziej wymagające wnętrze. 

Szerokie zastosowanie 
Szeroki zakres modulacji i wbudowana automa-
tyka pogodowa zapewniają oszczędną pracę ko-
tłów zarówno w budynkach słabo ocieplonych, 
jak i w nowych o niewielkich stratach ciepła. 
Dzięki wbudowanym portom umożliwiającym 
montaż w kotle, modułu Control-Key oba urzą-
dzenia mogą opcjonalne komunikować się bez-
przewodowo z regulatorem EasyControl CT200,  

Bosch wprowadził do oferty nowe 
modele gazowych wiszących kotłów 
kondensacyjnych Condens 5700i wT  
oraz 5300i wT. Oba urządzenia mają 
zintegrowane zasobniki ciepłej wody 
wykonane ze stali nierdzewnej, 
co gwarantuje najwyższą higienę 
przygotowania ciepłej wody i wysoką 
żywotność urządzenia. 

Nowe kotły Bosch coNdeNs 5700i wt oraz 5300i WT 
Komfortowe możliwości 
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