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Elektryczne przepływowe podgrzewacze c.w.u. 
uzupełniają portfolio produktów Junkers-Bosch w za-
kresie ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej. 
Dotychczas konsumenci mieli okazję poznać i doce-
nić gazowe przepływowe podgrzewacze wody marki 
Junkers. Wzbogacenie oferty o urządzenia elektrycz-
ne z tego segmentu produktów jest więc naturalną 
konsekwencją rozwoju marki w tym obszarze. 
Oferta Junkers-Bosch została poszerzona o elektrycz-
ne przepływowe podgrzewacze c.w.u. o mocy nomi-

nalnej od 12 do 27 kW i małe podgrzewacze wody 
(od 3,5 do 7,2 kW). Produkty te, wyposażone w inno-
wacyjną technologię, już dziś spełniają restrykcyjne 
wymagania w zakresie efektywności energetycznej, 
które wejdą w życie w 2018 roku wraz z nową dyrek-
tywą w sprawie Ekoprojektu. Urządzenia mają naj-
wyższą klasę efektywności energetycznej (A).
Od stycznia 2018 wszystkie podgrzewacze c.w.u. 
dystrybuowane przez firmę Robert Bosch oznaczo-
ne są logo Bosch.

1 stycznia 2018 r. Dział Termotechniki firmy Robert Bosch przejął dystrybucję 
elektrycznych podgrzewaczy wody użytkowej od spółki BSH Sprzęt Gospodarstwa 
Domowego. Podgrzewacze c.w.u. sprzedawane dotychczas na polskim rynku pod 
marką Siemens od początku 2018 roku mają logo Bosch.

Elektryczne podgrzewacze przepływowe c.w.u. 
Nowość w ofercie Junkers-Bosch

TR8500 TR7000 TR5000 TR4000 TR2000 TR1100
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oszczędne i zajmują niewiele miejsca. Dostarcza-
ją gorącą wodę natychmiast po odkręceniu kra-
nu. W wersji elektronicznej pozwalają zaoszczędzić 
nawet do 20% energii w porównaniu z modelami 
hydraulicznymi. Do podgrzewaczy można podłą-
czyć wszystkie dostępne na rynku baterie (nisko- 
i wysokociśnieniowe).

Krótki przegląd modeli

TR4000 ET/EB
- sterowanie elektroniczne
- dostępne w wersji nad- lub podumywalkowej
- komfort stabilnej temperatury wody
- łatwy montaż

TR1000 T/B
- sterowanie hydrauliczne
- wyjątkowa wytrzymałość
- dostępne w wersji nad- lub podumywalkowej
- łatwy montaż

Elektryczne podgrzewacze 
przepływowe trójfazowe

Trójfazowe przepływowe podgrzewacze wody marki 
Bosch to komfortowe, bezpieczne i oszczędne rozwią-
zanie. Urządzenia zapewniają komfort ciepłej wody 
wszędzie tam, gdzie jej potrzeba. Dodatkowo unikal-
ny system montażowy CLICKFIX plus sprawia, że in-
stalacja podgrzewaczy jest szybka, łatwa i wygodna. 
Urządzenia są niezwykle łatwe w obsłudze, a także bar-
dzo oszczędne. Przepływowe podgrzewacze wody ste-
rowane elektroniczne zawsze dostarczają wodę o wy-
branej wcześniej temperaturze – z dokładnością do 
0,5°C. Korzystając z elektronicznego podgrzewacza 
marki Bosch, można zaoszczędzić nawet do 30% energii  
w porównaniu do urządzeń sterowanych hydraulicznie. 
Niektóre modele można podłączyć do źródła wstęp-
nie podgrzanej wody, np. mogą współpracować z in-
stalacją solarną.

Krótki przegląd modeli

TR8500
- sterowanie elektroniczne
- kolorowy wyświetlacz LCD, który dopasowuje kolor 
ekranu do wybranej temperatury oraz 4 wygodne przy-
ciski wyboru indywidualnej temperatury dla różnych ro-
dzajów poboru wody: prysznic, wanna, umywalka, zlew
- AquaStop - zabezpieczenie przed zalaniem
- CLICKFIX plus – szybki montaż w 3 krokach
- dwie moce w jednym urządzeniu

TR7000
- sterowanie elektroniczne
- wyświetlacz LCD
- CLICKFIX plus - szybki montaż w 3 krokach
- dwie moce w jednym urządzeniu

TR5000
- sterowanie elektroniczne
- CLICKFIX plus – szybki montaż w 3 krokach

- dwie moce w jednym 
urządzeniu
- komfort stabilnej 
temperatury wody

TR4000
- sterowanie elektroniczne
- CLICKFIX plus - szybki 
montaż w 3 krokach
- doskonała współpraca  
z bateriami 
termostatycznymi
- komfort stabilnej 
temperatury wody

TR2000
- energooszczędna pozycja 
przełącznika „e” umożliwia 
zmniejszenie mocy  
o 33% i automatyczne 
dostosowanie jej do wielkości przepływu
- skrócona wersja instrukcji użytkowania za panelem 
informacyjnym
- łatwość dostosowania do instalacji bez konieczno-
ści modyfikacji podłączeń

TR1100
- sterowanie hydrauliczne
- wyjątkowa wytrzymałość
- przełącznik wydajności mocy z pełnej na 2/3 mocy
- sprawdzone bezpieczeństwo

Elektryczne podgrzewacze 
przepływowe jednofazowe

Kompaktowe przepływowe podgrzewacze wody to 
niewielkie wymiary i wysoka wydajność. Można się 
cieszyć wszystkimi zaletami podgrzewaczy wody 
marki Bosch, nawet jeśli potrzeba tylko niewielkich 
ilości gorącej wody. Urządzenia te idealnie nadają 
się na przykład do umywalek. Są łatwe w montażu,  

TR4000 EB TR1000 B

Veolia Energia Warszawa ogłosiła konkurs na pracę 
inżynierską o tematyce energetycznej dla studen-
tów Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicz-
nego Energetyki i Lotnictwa lub Wydziału Instalacji 
Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.
Regulamin

Veolia: konkurs  
na pracę inżynierską

Grupa REECO dostosowuje się do aktualnych wyda-
rzeń rynkowych w Europie i Polsce.
W związku z tym informuje, że w roku 2018 RENEXPO  
Poland będzie obejmować tylko jeden temat, a mia-
nowicie energetykę wodną i w ramach RENEXPO® 
Poland odbędzie się VIII Polska Konferencja Hydro-
energetyczna.
Kolejna edycja RENEXPO® Poland w dotychczaso-
wym formacie (poświęconej źródłom energii odna-
wialnej w kraju: fotowoltaiice, biogazie, energii wod-
nej, pompach ciepła i biomasie) w Polsce odbędzie się  
w 2019 i będzie się odbywać w cyklu dwuletnim.
źródło: RENEXPO

Duże zmiany w formule 
targów RENEXPO 
– edycja 2018 
poświęcona tylko 
energetyce wodnej

http://www.instalreporter.pl
http://www.energiadlawarszawy.pl/sites/default/files/regulamin_konkursu_na_prace_inzynierska_2018.pdf
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