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Condens 3000 W. 
Компактне рішення від Bosch
Наш газовий настінний котел Condens 3000 W переконує багатьма своїми 

перевагами – і все це на мінімальній площі для розташування. Апарат є сумісним 

з геліотермічною установкою, уможливлює легкість керування за допомогою 

мультифункціонального дисплея та пропонує чудовий тепловий комфорт. 

Висока продуктивність, сонячні перспективи

Condens 3000 W пропонує всі переваги сучасної 

конденсаційної техніки. Його номінальний коефіці-

єнт використання становить 109%. Це дуже пози-

тивно віддзеркалюється на Вашому енергетичному 

балансі – з «радісними наслідками» для Вашої 

кишені. Що стосується теплового комфорту, то 

цей газовий настінний конденсаційний котел упев-

нено забезпечує Вам місце переможця. Окрім 

того, він у будь-який час може бути скомбінова-

ним з геліотермічною системою Bosch. У такому 

випадку Ви отримуєте подвійний виграш: від енер-

гоефективності котла Condens 3000 W та від кон-

центрованої сили сонця.

Переваги:

  Ідеальний варіант для квартир та невеликих будинків.

  Постачається як двоконтурний (комбінований) котел 

з інтегрованим приготуванням гарячої витратної води.

  Особливо тихий під час роботи.

  Простий для керування з допомогою ергономічно 

спроектованого дисплея.

  Сумісний з геліотермічною установкою завдяки новій 

програмі регулятора.

Condens 3000 W 
22 кВт опалення, 28 кВт гаряча вода

Ширина х Висота х Глибина:  

400 мм х 850 мм х 350 мм

Захист та безпека з усіх напрямків

Іноді буває, що допитлива дитина натискає ту чи іншу 

кнопку на котлі. Звичайна техніка сприймає це, як 

команду для виконання. Але в котлах Condens 3000 W 

найкращим чином передбачено таку вірогідність. Ви 

маєте змогу одним натисненням кнопки зафіксувати 

всі настройки. Тоді вже немає різниці, яку кнопку 

натисне дитина, і душ не стане для Вас холодним 

сюрпризом. Спеціальний запобіжний пристрій не 

допустить ніяких змін у настройках. Але й це ще не 

все: якщо раптом неочікувано виникає функціональ-

на помилка, котел автоматично сповіщає про це спе-

ціальним акустичним сигналом (сигнал можна за 

бажанням вимкнути).

Технічні характеристики

Номінальна 
теплопродуктивність (кВт)

22 (опалення)/ 
28 (гаряча вода)

Варіант виконання Двоконтурний

Приготування гарячої води (л/хв) 12

Димохід (мм) 60/100, 80/125

Габаритні розміри (ВхШхГ, мм) 400х850х350

Вага (кг) 43,5

Камера згоряння Закрита



Два типи контролерів, універсальне застосування

Bosch пропонує два основні типи регуляторів 

температури. Вони регулюють опалення залежно від 

температури у приміщенні або від погодних умов. 

Обидва типи регуляторів можуть застосовуватися у 

різних проектах. Ми надаємо оптимальний 

контролер для всіх типів систем.

Кімнатні регулятори температури FR

Використовуються переважно у квартирах та 

будинках. Вони встановлюються у приміщенні,  

в якому вони постійно вимірюють температуру  

і порівнюють її із запрограмованою цільовою 

Регулятори температури, 
що спрощують життя
Нове покоління інтелектуальних регуляторів Bosch дозволяє Вам відчувати максимальний 

комфорт від опалення з мінімальним використанням енергії.

температурою. У разі потреби регулятор температури 

направляє сигнал контролеру для збільшення чи 

зменшення теплової потужності.

Погодозалежний регулятор FW

Їх можливо вбудувати в котел або встановити  

у приміщенні. Погодозалежні регулятори вимірюють 

зовнішню температуру, а котел змінює свою потуж-

ність залежно від переважних погодних умов. Для 

оптимізації точності управління можливо використо-

вувати погодозалежний регулятор разом  

з кімнатним регулятором, при цьому враховується 

температура зовні та всередині приміщення.

FR 10: Компактний і зрозумілий завдяки 
рідкокристалічному дисплею

FW 100: Просте обслуговування  
і експлуатація завдяки 
відображенню помилок та 
текстовому меню



Бош Термотехніка Україна
Інфолінія: 0 800 300 73 37
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів 
по Україні)

tt@ua.bosch.com
www.bosch-climate.com.ua


