Комфортен и пестящ място
с елегантния си дизайн –
идеален за всеки дом
Кондензни газови котли

Condens 5300i WT и
Condens 5700i WT
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Интелигентно свързан,
умно управляван
Новите Condens 5300i WT
и Condens 5700i WT се
монтират бързо, но още побързо се свързват с интернет.
Отделно доставяното стайно
управление EasyControl,
поддържащо интернет, и
съответстващият ключ K20RF,
правят връзка с многобройни
интелигентни приложения и
функции. Ключът се свързва
със съответното устройство
и работи безжично чрез
стабилна радио връзка.
Новата серия Condens 5300i
WT и Condens 5700i WT може
да се управлява удобно от
смартфон. Ясният сензорен
контролен панел HMI700 на
Condens 5700i WT е фабрично
интегриран в системата.
Управлението на уреда е
свободно достъпно без капак
и позволява лесна работа с
котела.

Идеален комфорт на отоплението
и битовата гореща вода
Търсите най-подходящата отоплителна система за вашия апартамент или фамилна къща?
Това висококачествено решение „всичко в едно“ ще ви осигури отопление и гореща
вода, лесно и комфортно.
Комфорт от класа
С Condens 5300i WT или 5700i WT избирате найвисокото ниво на комфорт за БГВ. С вградения си
бойлер, и двата модела доставят по всяко време
достатъчно топла вода и за душа, и за ваната.
Всичко, което трябва да направите, е да пуснете
крана – и водата потича моментално с постоянна
температура. Просто се наслаждавайте!
Свързан със смартфон или таблет
С интелигентното Wi-Fi управление
EasyControl от Bosch и подходящия ключ,
свързването на Condens 5300i WT или Condens
5700i WT с Интернет е супер лесно. Ще можете да

управлявате дистанционно отоплението в дома ви
отвсякъде и по всяко време през приложението.
Просто идеален за вашия умен дом.
Готов за всякакви потребности
С диапазон на модулация от 1:10, новият
Condens 5700i WT осигурява базирано на нуждите
и енергоспестяващо захранване с топлина и
битова гореща вода. Топлинната мощност от 3 до
24 kW, мощността за загряване на водата от 3 до
30 kW и 42-литровият (48 л за Condens 5300i WT )
стратификационен бойлер се грижат за постоянната
температура и максималния комфорт на топлата
вода по всяко време.
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Интуитивен контролен панел
И двата модела котли разполагат с LCD дисплеи. При котлите Condens 5700i WT това е цветен
текстов и графичен дисплей. Независимо от модела на котела, директният и интуитивен
достъп до основните настройки и информация е възможен с няколко лесни стъпки. Менюто и
функционалността на контролните панели доставят лесно нужната информация на потребителя.

ПРЕДИМСТВАТА
НАКРАТКО

Дисплей HMI 300
Condens 5300i WT

 нтегриран бойлер за БГВ от
И
неръждаема стомана за висока
хигиена и комфорт на топлата вода
Модерен дизайн с преден панел от
бял метал – идеален за всеки дом
Компактен и заема малко място –
перфектен за модернизация

Condens 5300i WT /
5700i WT

Дисплей HMI 700
Condens 5700i WT

A

D

+++

XL

A+

F

A

A

140 l /38° C

200 l /38° C

СТАНДАРТ

КОМФОРТ

10 Min. (14l/min)*

15 Min. (14l/min)*

СТАНДАРТ
неограничено (14l/min)*

* Спецификациите са примерни и могат да варират в зависимост от условията и потребителските настройки (напр. температура на входящата студена вода)

Технически данни
Мерна
единица

Condens GC5300iWT
24/48

Condens GC5700iWT
24/42 S

kW

3,0 - 23,9

3,0 - 23,9

-

1:10

1:10

Мощност за БГВ

kW

3,0 - 30,0

3,0 - 30,0

ErP ефективност

%

94%

94%

l

48 л. (неръждаем със серпентина)

42 л. (неръждаем със слоесто пълнене)

l/min

16,8

20,1

Максимално налягане за отопление

bar

3

3

Максимално налягане за БГВ

bar

7

7

Адаптер за димоотвеждане

mm

Ø 80/125

Ø 80/125

Pa

150

150

-

6

6

V/Hz

AC 230/50

AC 230/50

Максимална консумирана мощност

W

129

119

Максимална температура на подаване

°C

82

82

Размери В x Ш x Д

mm

900 x 600 x 508

900 x 600 x 508

Тегло без опаковка

kg

72

70

Отоплителна мощност
Модулация

Обем на бойлера за топла вода
Специфичен дебит по EN 13203-1 при Т = 30 K

Напор на вентилатора
Клас NOx
Електрическо захранване

Клас на сезонна ефективност за отопление
Ниво на звукова мощност
Профил на зареждане на бойлера
Ефективност на зареждане на бойлера
Клас на сезонна ефективност за бойлер

-

-

А

А

LWA

dB(A)

46

46

-

-

XL

XL

ηwh

%

83

83

-

-

A

A

Максимална дължина на димоходни системи
Максимална дължина хоризонтално димоотвеждане

Максимална дължина на вертикално димоотвеждане

Максимална дължина на разделно димоотвеждане

Ø60/100

9

9

Ø80/125

23

23

Ø60/100

14

14

Ø80/125

23

23

Ø80/80

50

50
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