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Приложения Децентрализирано захранване с топла вода

Единично 
захранване
Всеки кран е 
снабден със
собствено 
устройство. 
Загубите по 
тръбопровода 
са минимални.

Малкият проточен водонагревател е достатъчен за санитарен 
възел със слабо потребление, но за големите мивки в 
кухните и баните предлагаме инсталирането/използването 
на малки обемни бойлери. Ако водата е предварително 
загрята от соларна система, използването на електронен 
проточен водонагревател е идеално. Открийте подходящото 
оборудване за почти всяко приложение, съобразено с Вашите 
индивидуални нужди. От Bosch - препоръчва се горещо.

Комфортът определя системата:
Особености на проточния 
принцип на работа

Редица фактори са решаващи за най-подходящото 
планиране на захранването с топла вода при ново 
строителство или модернизация. От една страна, 
плановете на сградата и разположението на крановете 
и, от друга страна, изискваното количество гореща 
вода. Да не забравяме: индивидуалните изисквания 
за комфорт са решаващи кои устройства са най-
подходящи за точките на източване.

Затворена система 
(под налягане)
Затворените системи за топла 
вода за работа под налягане 
се използват при групово и 
централно захранване, когато
трябва да се снабдяват няколко 
точки за консумация. Те са 
постоянно под воден напор. 
Топлата вода се транспортира 
чрез напора на водата в 
тръбопровода към крановете. 
За работата е необходима 
осигурителна група, която
отвежда експандиращата вода 
в отделен дренаж и
предпазва уреда от 
свръхналягане.

Отворена система 
(без налягане)
Отворените бойлери за 
топла вода за работа без 
налягане се използват 
изключително за 
индивидуално захранване 
на кранове. Устройствата 
не са под водно 
налягане и са постоянно 
свързани с външния 
въздух чрез специална 
тръба. Експандиращата 
вода, произведена при 
загряването, се отвежда 
чрез специален фитинг на 
крана.

Групово 
захранване 
Няколко близко 
разположени 
крана се 
захранват от 
едно устройство. 
Загубите по 
тръбопроводите 
са по-големи.

Няколко близко 

едно устройство. 
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Повишена безопасност с 
функцията Aqua Stop
Предотвратява всякакъв 
вид потенциални щети от 
наводнение - независимо дали 
е във входящия тръбопровод 
за студената вода или от теч в 
уреда. При изтичане водата се 
събира в бойлера и се оттича 
в кутия с поплавъчна система. 
След достигане на определено 
водно ниво, AquaStop се 
активира. Входът за студена 
вода автоматично се затваря 
и потенциалните щети се 
предотвратяват своевременно.

Готови за соларни 
системи
Електронните проточни 
водонагреватели са идеални 
за дозатопляне на водата от 
соларни системи - до 60 ° C. 
По този начин потребителите 
на соларни системи са 
независими от позицията 
от слънцето, от вятъра и 
времето.

Защита за деца
Чрез едновременно 
натискане на двата 
избрани бутона за 
температурата може 
бързо
и лесно да активирате 
защитата за деца и да 
блокирате работата 
на устройство. 
Като ефективна 
предпазна мярка този 
контрол ограничава 
максималната
температура на 
водата до 42 °С.

Лесен монтаж
Благодарение на уникалната 
технология за сглобяване CLICKFIX 
plus®, проточните бойлери Bosch
се инсталират безпроблемно в 
три стъпки - и това спестява много 
време. По този начин се улесняват 
преместването и подмяната на 
остаряло оборудване. 

Стъпка 1: Лесен монтаж на стена
Стената отзад и нагревателят са на 
разстояние. Поради това настенният 
монтаж е супер лесен и бърз: само 
един фиксиращ централен винт 
и готово! Фиксиращите винтове 
осигуряват правилната позиция. 
Тогава се поставя нагревателният 
блок.

Стъпка 2: Свързване към 
захранването със студена вода
Гъвкавият захранващ тръбопровод 
за студената вода и подвижната 
изходяща тръба за топлата вода 
улесняват водните връзки. 
Електрическата връзка
се прави или над входния кабелен 
канал или долу чрез клемния сет. 

Стъпка 3: 
Слагате капака и готово
Просто поставете капака на 
устройството и го затегнете с винтове 
отпред.

Постоянна 
икономия на 
енергия (до 30%)
Електронното 
управление пести 
вода и енергия.

Защита от удар/влага IP 25
Защитата от водни струи 
улеснява и  монтажа. 

Защита от удар/влага IP 24
Подходящи за мокри 
помещения и открити площи с 
навес. 

Безопасност със 
сертификат
Доказана безопасност на 
устройството от независим 
VDE тестващ институт.

Електронно откриване 
на мехурчета с въздух
Електронна система за 
сигурност за откриване на 
въздушни мехурчета.

1 2 3

Изключително ефикасни.    Повече от полезни.
Електрическите проточни 
бойлери Bosch.
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Tronic 1000 B/T Tronic 2000 B Tronic 2500 TO Tronic 4000 ET Tronic 4000 EB Tronic 5000 EB

TR1000 
4 T

TR 1000 
6 T

TR2000 
12 B

TR2000 
18 B

TR2000 
21 B

TR2000 
24 B TR2500TO 10 T TR4000 8 ET TR4000 18 EB TR5000 21/24 EB

Клас на енергийна 
ефективност за 
подгряването на 
водата

A A A A A A A A A A

Енергийна 
ефективност на 
подгряването на 
водата (%)

38 38 38 38 38 38 37 39 39 39

Профил на 
номинално 
натоварване

XXS XXS S S S S XXS XXS S S

Баня за гости

Кухненска мивка

Душ

Вана

Баня и кухня 
(групово 
захранване)

Мощност (kW) 3,5 6 13,2 18 21 24 2,2 7,2 18 24

Макс. работно 
налягане (bar)

10 10 10 10 10 10 10 10 10

Размери 
(Д х Ш х В) мм

144  x 
100  x  

235

144  x 
100  x  

235

236  x 
124  x  

472

236  x 
124  x  

472

236  x 
124  x  

472

236  x 
124  x  

472
295  x  300  x  460 140  x  88  x  185 236  x  1 05  x  483 236  x  105  x  483

Eл. захранване (V) 220-240 220-240 400 400 400 400 220-240 230 400 400

Продуктово портфолио

Местоположение:  = препоръчително    = подходящо
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Tronic 1000 B/T – Електрически проточни бойлери

Tronic 1000 B / T, малък 
хидравличен проточен бойлер

Описание

   TR1000 4/6 B/T: малък проточен 
водонагревател 3,5 или 6,0 kW, 
220-240 V, с хидравлично управление

   Консумира енергия само при 
източване на вода, благодарение на 
специалния нагревателен елемент 
(тръбен нагревател)

   Малък, с атрактивен дизайн и много 
лесен за инсталиране

   Готов за включване 
(само TR1000 4 T). 

   Фиксирана връзка 
(TR1000 6 B/T)

Област на приложение
Единично захранване, зони за миене 
на ръцете

Технически данни

Характеристики TR1000 4 T TR 1000 6 T
Клас на енергийна ефективност 
при подгряване на водата

A A

Енергийна ефективност на 
подгряване на водата

% 38 38

Профил на товара XXS XXS
Годишна консумация на енергия kWh 480 481
Ниво на шумовите емисии в 
затворено помещение

db (A) 15 15

Мощност kW  3,5 6
Ел. захранване V 220 - 240 220 - 240
Предпазител A 16 32
Макс. входяща температура °C 20 20
Дебит на топла вода при входяща 
темп. от 12 до 38 ° С

l/min 1,8 3

Стандарт за защита (EN 60529) IP IP24D IP24D
Налягане на включване (без DMB) bar 1 1
Минимален стартов дебит l/min 1,3 2,3
Макс. работно налягане bar 10 10
Клас на защита I I
Нето тегло kg 1,47 1,6

Технически чертеж

Tronic 2000 B – Електрически проточни бойлери

Tronic 2000 B, автоматичен 
проточен бойлер

Описание

   Автоматичен проточен водонагревател, 
хидравлично управляван

   Монтаж над мивката, затворена система 
(под налягане), 12, 18, 21 или 24 kW, 400V

   Автоматично управление на частичния 
товар до 1/2 от капацитета при малък 
обем на източената вода

   Селектор на мощността за 2/3 и пълна 
мощност (позиция „e“ и „II“)

   Разделена задна стена и по-широк 
кабелен канал за лесен настенен монтаж

Област на приложение
Единично захранване, зони за миене на 
ръцете

Технически чертеж

Технически данни

Характеристики TR2000 
12 B

TR2000 
18 B

TR2000 
21 B

TR2000 
24 B

Клас на енергийна 
ефективност при подгряване 
на водата

A A A A

Енергийна ефективност на 
подгряване на водата % 38 38 38 38

Профил на товара S S S S
Годишна консумация на 
енергия kWh 480 481 483 483

Ниво на шумовите емисии в 
затворено помещение

db 
(A) 15 15 15 15

Мощност kW  13,2 18 21 24
Ел. захранване V 400 400 400 400
Предпазител A 20 32 32 40
Макс. входяща температура °C 20 20 20 20
Стандарт за защита (EN 60529) IP IP25 IP25 IP25 IP25
Стартово налягане (без DMB) bar 0,3 0,7 0,8 0,9
Минимален дебит l/min 3,6 4 4,5 5
Макс. работно налягане bar 10 10 10 10
Макс. добив на топла вода l/min 7,3 9,9 11,6 13,2
Клас на защита I I I I 
Нето тегло kg 3,62 3,62 3,62 3,62
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Технически данни

Характеристики TR4000 8 ET
Клас на енергийна ефективност при 
подгряване на водата A

Енергийна ефективност на подгряване 
на водата % 39

Профил на товара XXS
Годишна консумация на енергия kWh 471
Ниво на шумовите емисии в затворено 
помещение

db 
(A) 15

Мощност kW  7,2
Ел. захранване V 230
Предпазител A 32
Макс. входяща температура °C 20
Дебит на топла вода при входяща темп. от 
12 до 38 ° С l/min 3,9

Стандарт за защита (EN 60529) IP IP24D
Налягане на включване (без DMB) bar 0,25
Минимален  дебит l/min 1,8
Макс. работно налягане bar 10
Макс. добив на БГВ l/min 4
Клас на защита I 
Нето тегло kg 1,07

Описание
   Малък електронен водонагревател, 7.2 
kW, 230V, с електронно управление, за 
монтаж под или над мивката

   Спестява до 20% енергия и вода в 
сравнение с хидравлично управляваните 
малки проточни бойлери и  консумира 
енергия само, когато се източва вода

   Със система “2 в 1”: Може да бъде свързан 
с всички налични в търговската мрежа 
фитинги за налягане или ниско налягане

   Осигурява незабавно топла вода чрез 
високоефективната си нагревателна 
система

   Компактният дизайн позволява монтаж 
дори и при малко пространство под 
мивката. Фиксирана връзка.

Област на приложение
Единично захранване, зони за миене на 
ръцете

Tronic 2500 TO – Електрически проточни бойлери

Tronic 2500 TO, малък обемен 
бойлер, отворена система без 
налягане

Технически данни

Характеристики TR2500TO 10 T
Клас на енергийна ефективност при подгряване 
на водата

A

Енергийна ефективност на подгряване на водата % 37
Профил на товара XXS
Годишна консумация на енергия kWh 486
Ниво на шумовите емисии в затворено 
помещение

db (A) 15

Нетна вместимост I 10
Мощност kW  2,2
Ел. захранване V 220-240
Предпазител A 10
Стандарт за защита (EN 60529) IP24D
Клас на защита I 
Кол-во смесена вода 40 °C (15/65 °C) I 19
Време за загряване от 12  °C до 60 °C min 16
Макс. капацитет на източване l/min 10
Консумация на енергия в режим на готовност при 
65 °C/24 ч.

kWh/d 0,3

Дължина на кабела mm 720
Нето тегло kg 3,74

Технически чертеж

Tronic 4000 ET – Електрически проточни бойлери

Tronic 4000 ET, малък 
електронен проточен 
водонагревател

Технически чертеж

Описание
   Малък обемен бойлер за ефикасно 
захранване с топла вода

   Монтаж под или над мивката, обем 10 
литра, отворена система без налягане за 
захранване на кран за БГВ

   Ефикасен и продуктивен: осигурява 
максимално количество топла вода

   Родителският контрол и защитата 
от попарване са интегрирани във 
въртящите се бутони

   Бърза и чиста инсталация с монтажната 
технология CLICKFIX plus®

   Ниска консумация на енергия в режим 
на готовност

Внимание: при монтаж е необходим 
смесител за ниско налягане с три 
меки връзки
Област на приложение
Единично захранване, зони за миене на 
ръцете
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Tronic 4000 EB – Електрически проточни бойлери

Tronic 4000 EB, електронен 
проточен водонагревател

Описание
   Проточен бойлер с електронно 
управление

   Монтаж над мивката, затворена система 
(под налягане), 18 kW, 400V

   Спестява до 20% енергия и вода в 
сравнение с хидравлично управляваните 
проточни бойлери

   Монтажна технология CLICKFIX plus® за 
светкавична и лесна инсталация. Пести 
време и пари.

Област на приложение
Единично захранване, мивки, зони за 
миене на ръцете

Технически чертеж

Технически данни

Характеристики TR4000 18 EB
Клас на енергийна ефективност при 
подгряване на водата

A

Енергийна ефективност на подгряване 
на водата

% 39

Профил на товара S
Годишна консумация на енергия kWh 478
Ниво на шумовите емисии в затворено 
помещение

dB (A) 15

Мощност kW 18
Ел. захранване V 400
Предпазител A 32
Макс. входяща температура °C 20
Стандарт за защита (EN 60529) IP IP25
Стартово налягане (без DMB) bar 0,09
Минимален дебит I/min 2,5
Макс. работно налягане bar 10
Макс. добив на топла вода I/min 10
Клас на защита I 
Нето тегло kg 3,32

Tronic 5000 EB – Електрически проточни бойлери

Технически чертеж

Tronic 5000 EB, автоматичен 
проточен водонагревател

Описание
   Автоматичен проточен водонагревател
   Монтаж над мивката, затворена 
система (под налягане), с изключвател 
2 в 1, 21/24 kW, 400V

   Спестява до 30% енергия и вода 
в душ приложения в сравнение с 
хидравлично управляваните проточни 
бойлери

   Удобно обслужване чрез задаване 
на желаната температура - лесно 
разбираемо чрез символи

   Монтажна технология CLICKFIX plus® 
за светкавична и лесна инсталация. 
Пести време и пари.

Област на приложение
Единично захранване, мивки, зони за 
миене на ръцете

Технически данни

Характеристики TR5000 21/24 EB
Клас на енергийна ефективност при 
подгряване на водата

A

Енергийна ефективност на подгряване 
на водата

% 39

Профил на товара S
Годишна консумация на енергия kWh 479
Ниво на шумовите емисии в затворено 
помещение

db (A) 15

Мощност kW  24
Ел. захранване V 400
Предпазител A 40
Макс. входяща температура °C 20
Стандарт за защита (EN 60529) IP IP25
Стартово налягане (без DMB) bar 0,09
Минимален стартов дебит l/min 2,5
Макс. работно налягане bar 10
Макс. добив на топла вода l/min 10
Клас на защита I 
Нето тегло kg 3,42
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Роберт Бош ЕООД
Направление Термотехника
бул. Черни връх 51Б
1407 София
Тел. 0 700 10 668

Запазваме си правото на изменения в техническите данни 
и чертежите след датата на отпечатване на настоящата 
брошура - януари 2018.
Материалът може да съдържа печатни грешки. 
Снимките в настоящата брошура са илюстративни.


