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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Bosch Condens 9000i to prawdziwa rewolucja 
w dziedzinie urz dze  grzewczych dedykowa-
nych do mieszka , apartamentów oraz domów. 
Cechy charakterystyczne tej nowej linii urz -
dze  to: absolutnie nowatorski design, front 
kot a wykonany ze specjalnie wzmacniane-
go szk a w kolorze bia ym lub czarnym, zinte-
growany z nim pod wietlany dotykowy panel 
sterowania oraz kszta t obudowy z charaktery-
stycznie zaokr glonymi naro nikami. 

SZEROKI ZAKRES MOCY
Bosch Condens 9000i to dwa typoszeregi urz -
dze . Pierwszy sk ada si  z sze ciu modeli wi-
sz cych, gazowych kot ów kondensacyjnych 
o mocach nominalnych 20 kW, 30 kW, 40 kW 
i prawie 50 kW, przy czym modele 20 i 30 kW to 
wersje typu System, wyposa one w zawór trój-
drogowy i naczynie wzbiorcze (modele Bosch 
Condens GC9000iW). Drugi to siedem modeli 
o mocach 20 kW lub 30 kW o budowie modu-
owej, czyli ze zintegrowanymi zasobnikami 

warstwowymi o pojemno ciach nominalnych 
100 l lub 150 l lub z zasobnikiem z w owni-
c  grzewcz  o pojemno ci 150 l lub z zasob-
nikiem warstwowym z w ownic  solarn
o pojemno ci nominalnej 210 l (modele Bosch 
Condens GC9000iWM). Wersje solarne wypo-
sa one s  w solarne grupy pompowe oraz mo-
du y MS100 i komplet czujników temperatury 
wody w zasobnikach. Wszystkie kot y wyposa-
one s  w elektroniczne, modulowane pompy 

obiegowe. Wi kszo , bo a  dziewi  z wy ej 

wymienionych kot ów Bosch Condens GC9000i 
jest dost pna z przedni  obudow  w kolorze 
bia ym, natomiast cztery w kolorze czarnym. 

BOSCH CONDENS 9000i  REWOLUCYJNE 
WZORNICTWO
Kocio , którego nie trzeba chowa  w kot ow-
ni? Który doskonale wygl da w kuchni, azien-
ce a nawet w salonie? Którego design spe nia 
oczekiwania nawet najbardziej wymagaj cych 
klientów? Bosch Condens 9000i jest uciele nie-
niem inteligentnego, atrakcyjnego wzornictwa 
oraz intuicyjnej koncepcji obs ugi. Zaokr glony 
kszta t kot a wyró nia go na tle dotychczas sto-
sowanych urz dze . Do wyboru mamy wersj
z czarnym lub bia ym frontem ze szk a hartowa-
nego. Cz , atwej w czyszczeniu powierzch-
ni szklanej, stanowi nowy regulator dotykowy. 
Tekstowy wy wietlacz pozwala u ytkowniko-
wi w sposób intuicyjny ustawi  wszystkie pod-
stawowe parametry pracy kot a.

PRZEMY LANA KONSTRUKCJA Z MY L
O INSTALATORACH
G ównym zamiarem konstruktorów kot a by o
u atwienie instalacji, pod czenia, urucho-
mienia oraz serwisowania urz dzenia. Przy 
otwartym urz dzeniu da si  dostrzec wyso-
k  jako  wykonania i du  ilo  metalowych 
komponentów, a tak e nowy, bardziej przej-
rzysty uk ad wszystkich elementów i kabli. 
Wszystkie przy cza elektryczne s  kodowane 
kolorem. Uchwyty kablowe s  rozmieszczone 

uko nie, aby nie trzeba by o zgina  kabli przy 
ich przeprowadzaniu. Instalator ma wystar-
czaj c  ilo  miejsca do pracy: ka dy element 
urz dzenia jest atwo dost pny. Przyk adowo 

 blok cieplny jest dost pny od góry i od przo-
du, co u atwia jego czyszczenie. 

ATWA OBS UGA
Litera “i” w nazwie nowej linii kot ów Bosch 
Condens 9000i oznacza mo liwo  komuni-
kacji za po rednictwem internetu. W a ciciel 
domu i jego mieszka cy instaluj c opcjonalny 
modu  internetowy, mog  wygodnie obs ugiwa
kocio  za pomoc  aplikacji JunkersHome zain-
stalowanej na smartfonie lub tablecie. Gazowe 
kot y kondensacyjne Bosch Condens GC9000iW 
oraz Bosch Condens GC9000iWM to rozwi za-
nia na miar  XXI wieku zarówno pod wzgl dem 
wizualnym jak i technicznym. Dopasowane 
do potrzeb zarówno u ytkowników, jak i wy-
maga  specjalistów. Po prostu. Rewolucyjne.
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