
Просто удобно 
Функцията за разпознаване на присъствие 
и интелигентният режим за самообучение 
правят EasyControl изключително 
интелигентно решение за Вашия дом. 
Контролерът отчита, когато сте вкъщи, и 
автоматично настройва отоплението спрямо 
Вашето местоположение - без да се налага да 
правите абсолютно нищо.

Обкръжаваща светлина
EasyControl се свързва с Вас не само 
през приложението, но също така с 
обкръжаващата го светлина. Щом изпратите 
команда за загряване на отоплителната 
система и повишаване на температурата, той 
светва в оранжево за 1 секунда и в синьо, 
ако я понижавате. Ако напуснете дома си, 
от друга страна, зелена светлина ще свети 
1 секунда, за да покаже, че отоплението 
автоматично се е включило на режим 
“отсъствие от дома”. Червената светлина 
означава, че има повреда в отоплителната 
система. Ако всичко работи нормално, 
обкръжаваща го светлина остава изключена

Високо качество и 
отлична свързаност - 
мога ли да си го позволя??
Пакети стенни газови котли Bosch

С новите пакетни предложения от 
Bosch Вашата нова отоплителна 
система е повече от достъпна

!

Свързаност, която ви дава 
огромно предимство в 
отоплението на Вашия дом

Интелигентни термоуправления  

EasyControl CT200

EasyControl CT200 - никога не е било 
по-лесно да поддържате идеалната 
стайна температура
Забравете  всичко, което знаете за терморегулаторите. EasyControl e 
коренно различен: интелигентно управление чрез приложение, функция, 
разпознаваща присъствие и интелигентен режим на самообучение - 
всичко това осигурява изключителен комфорт и прави много лесно 
управлението на отоплителната Ви система. 

21:00 – 23:00   21 °C
23:00 – 06:00   18 °C
06:00 – 08:30   23 °C
08:30 – 17:00   21 °C
17:30 – 21:00   22 °C

Пленяващ 
Независимо от това къде ще 
инсталирате EasyControl - всички 
погледи са приковани от интелигентния 
контролер. Неговият завладяващ, 
елегантен стъклен дизайн със 
сензорен екран и обкръжаващата го 
светлина го превръщат в истинска 
забележителност, когато е монтиран на 
стената. 

Лесно управление 
Приложението, което можете да 
използвате за управлението на Easy-
Control, е изключително интуитивно. 
Ще забележите, че никога до сега 
управлението на Вашата отоплителна 
система не е било по-лесно. 

Роберт Бош ЕООД
бул. Черни връх 51-Б
1407 София
Тел. 0700 11 494
www.bosch-thermotechnology.com/bg/bg



Изключително красив

Няма да ви се налага да криете този 
уред: неговият завладяващ дизайн 
привлича всички погледи. С 
атрактивния си дизайн Condens 
7000i W се вписва идеално в 
интериора, монтиран както в 
коридора, така и в банята или 
кухнята. Избирайки Condens 7000i 
W, Вие избирате технология, която 
заслужа да се види.

Стъклен дизайн и стил - 
Condens 7000i W

Искате да модернизирате Вашата газова отоплителна система, 
но нямате достатъчно място? Можете лесно да направите това с 
Condens 7000i W. Той съчетава висока ефективност с елегантен 
дизайн (в черен или бял цвят) и авангардна технология.

Висока ефективност 

Пестите енергия, без да се налага да правите 
абсолютно нищо, благодарение на вградената 
модулираща горелка на Condens 7000i W. В широк 
диапазон от 12,5 до 100% от максималната 
отоплителна мощност, той автоматично се 
адаптира, за да отговори на Вашите текущи 
потребности от отоплителна енергия. Това е 
предпоставка за ефективната му работа, дори 
когато не се нуждаете от работата му на пълна 
мощност.  

Пакет Описание Цена в лева с ДДС

ЕДНОКОНТУРНИ ГАЗОВИ ПАКЕТИ
Пакет Condens 2500W WBC 24-1 DE 23 & Wireless 
controller

Пакетна цена

 2,599.00 лв.

2926,41лв.

Арт. № 8 731 689 552

Едноконтурен котел с мощност 3,0-24,1kW 1 бр.

датчик NTC за бойлер 1 бр.

Wireless controller 1 бр.

базов димоотвод C13 ø60/100 1 бр.

Пакет Condens 2500W WBC 24-1 DE 23 & CR 100
Пакетна цена

 2649.00 лв.

2, 971.41лв.

Арт. № 8 731 689 564

Едноконтурен котел с мощност 3,0-24,1kW 1 бр.

датчик NTC за бойлер 1 бр.

CR100: стаен терморегулатор 1 бр.

базов димоотвод C13 ø60/100 1 бр.

Пакет Condens 2500W WBC 24-1 DE 23 & CT 100 Пакетна цена

 2,849.00 лв.

3,235.41 лв.

Арт. № 8 731 689 553

Едноконтурен котел с мощност 3,0-24,1kW 1 бр.

датчик NTC за бойлер 1 бр.

Control CT 100: смарт управление 1 бр.

базов димоотвод C13 ø60/100 1 бр.

ДВУКОНТУРНИ ГАЗОВИ ПАКЕТИ

Пакет Condens 2500W WBC 28-1 DСE 23 & Wireless 
controller

Пакетна цена

 2,649.00 лв.

3, 084,00 лв.

Арт. № 8 731 689 554

Двуконтурен котел с мощност 3,7-28,2kW 1 бр.

Wireless controller 1 бр.

базов димоотвод C13 ø60/100 1 бр.

Пакет Condens 2500W WBC 28-1 DСE 23 & CR 100
Пакетна цена

2699.00 лв

3,129.00 лв.

Арт. № 8 731 689 563

Двуконтурен котел с мощност 3,7-28,2kW 1 бр.

CR100: стаен терморегулатор 1 бр.

базов димоотвод C13 ø60/100 1 бр.

Пакет Condens 2500W WBC 28-1 DСE 23 & CТ 100
Пакетна цена

 2,849.00 лв.

3,393.00 лв.

Арт. № 8 731 689 555

Двуконтурен котел с мощност 3,7-28,2kW 1 бр.

Control CT 100: смарт управление 1 бр.

базов димоотвод C13 ø60/100 1 бр.

Пакет Описание Цена в лева с ДДС

Пакет Condens 7000i W 20/24 C 23 & CR 100 Пакетна цена

 3,499.00 лв.

3,579.00 лв.

Арт. № 8 731 689 576

Двуконтурен котел с мощност 3,1 - 24 kW, DNA 
стъклен дизайн 1 бр.

CR 100: стайно термоуправление 1 бр.

базов димоотвод C13 ø60/100 1 бр.

Пакет Condens 7000i W 20/24 C 23 & CT 200 (бял)
Пакетна цена

 3,699.00 лв.

3,883.00 лв.

Арт. № 8 731 689 573 

Двуконтурен котел с мощност 3,1 - 24 kW, DNA 
стъклен дизайн 1 бр.

 CT 200: смарт управление (бял) 1 бр.

базов димоотвод C13 ø60/100 1 бр.

Пакет Condens 7000i W 20/24 C 23 & CT 200 (черен) Пакетна цена

 3,699.00 лв.

3,883.00 лв.

Арт. № 8 731 689 572

Двуконтурен котел с мощност 3,1 - 24 kW, DNA 
стъклен дизайн 1 бр.

 CT 200: смарт управление (черен) 1 бр.

базов димоотвод C13 ø60/100 1 бр.

Пакет Condens 7000i W 20/24 C 23 &  сет CT 200 
(бял) (3xтермоглави)

Пакетна цена
 3,999.00 лв.

4,283.00 лв.

Арт. № 8 731 689 575

Двуконтурен котел с мощност 3,1 - 24 kW, DNA 
стъклен дизайн 1 бр.

CT 200 set: смарт управление (бял), 
3 термоглави 1 бр.

базов димоотвод C13 ø60/100 1 бр.

Пакет Condens 7000i W 20/24 C 23 &  сет CT 200 
(черен) (3xтермоглави)

Пакетна цена
 3,999.00 лв.

4,283.00 лв.

Арт. № 8 731 689 574

Двуконтурен котел с мощност 3,1 - 24 kW, DNA 
стъклен дизайн 1 бр.

CT 200 set: смарт управление (черен), 
3 термоглави 1 бр.

базов димоотвод C13 ø60/100 1 бр.

Всички цени са в български лева, валидни към датата на издаването на тази брошура, а именно 1 май 2018. 
Снимките са с илюстративна цел.

CR 100: стайно термоуправление 

 CT 200: смарт управление (бял)

 CT 200: смарт управление (черен)

CT 200 set: смарт управление (бял), 
3 термоглави

CT 200 set: смарт управление (черен), 
3 термоглави

Пакетите с СТ100 важат до изчерпване на наличните количества управления. Посочените цени са в български лева с включен 
ДДС, но не включват монтаж, тръбна мрежа и аксесоари, които се остойностяват след извършване на оглед на място. 
Валидност на пакетите до 30.11.2018.
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