
1404/2022 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

może pełnić funkcję szczytowego źródła ciepła 
np. w sytuacji, kiedy pompa ciepła nie jest do-
brana (ze względów ekonomicznych) na skraj-
ne parametry obliczeniowe. Jeżeli moc pompy 
jest niewystarczająca, kocioł elektryczny odpo-
wiednio dogrzewa wodę. Przygotowanie ciepłej 
wody użytkowej realizowane jest przy współpra-
cy z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u. Do podłą-
czenia zasobnika potrzebny jest zestaw przyłą-
czeniowy stanowiący wyposażenie dodatkowe. 
Zestaw składa się z zaworu 3-drogowego, siłow-
nika i dodatkowego czujnika NTC.

Inwestycja, która daje oszczędności
Kocioł elektryczny Tronic Heat 3500 to inwestycja, 
która przynosi wymierne oszczędności. Kupuje 
się jedynie urządzenie (ewentualnie dodatkowe 
akcesoria). Nie ponosi się kosztów instalacji ko-
mina ani wykonania przyłącza gazowego. Samo 
urządzenie jest relatywnie tanie, porównując  
z innymi źródłami ciepła. Dodatkowo, przy współ-
pracy z instalacją fotowoltaiczną, można korzy-
stać z taniego prądu. Zaawansowane sterowanie 
gwarantuje optymalne zużycie energii. Pamię-
tać jednak należy, że wybór sposobu ogrzewa-
nia powinien być poprzedzony analizą kosztów 
inwestycyjnych i eksploatacyjnych celem dobra-
nia optymalnego rozwiązania. 

Pełna kontrola
Urządzenie ma zaawansowane możliwości ste-
rowania. Można sterować pracą kotła w zależno-
ści od temperatury w pomieszczeniu, korzystając 
z regulatora pokojowego. Po doposażeniu kotła 
w moduł EKR możliwe jest sterowanie pogodo-
we, czyli praca kotła uzależniona jest od tempe-
ratury zewnętrznej. Optymalizacja pracy kotła to 
realne oszczędności przy zapewnieniu komfortu 
cieplnego. Moduł EKR umożliwia również stero-
wanie kotłem za pomocą sygnału 0-10V. 

Możliwa jest regulacja mocy kotła lub temperatury 
zasilania. Jest to szczególnie przydatne przy współ-
pracy kotła z innymi urządzeniami lub zaawanso-
wanymi regulatorami. Moduł EKR może zapewniać 
również ochronę instalacji elektrycznej w domu. 
Ma możliwość ograniczenia mocy kotła, gdyby na 
tej samej fazie zostało uruchomione inne urządze-
nie elektryczne np. piekarnik lub płyta indukcyjna.

Podłącz i ogrzewaj
Kotły elektryczne Tronic Heat 3500 to niezwykle 
łatwy sposób na ogrzewanie i przygotowanie cie-
płej wody użytkowej. Nie wymagają one podłą-
czenia do sieci gazowej. Nie potrzebują komina. 
wystarczy podłączenie do sieci elektrycznej. Nie-
wielkie wymiary i innowacyjny design dają dużą 
swobodę w wyborze miejsca instalacji. Urządze-
nia charakteryzują się czystą i cichą pracą. wbudo-
wane styczniki są praktycznie bezgłośne, a urzą-
dzenie w trakcie pracy nie emituje żadnych spalin.

Sprawdzi się wszędzie
Tronic Heat 3500 to idealny wybór zarówno 
do nowych, jak i modernizowanych obiektów.  

Urządzenie może pracować jako samodzielne 
źródło ciepła, pokrywając całkowicie zapotrze-
bowanie na centralne ogrzewanie i c.w.u. Może 
również współpracować z innym źródłem cie-
pła np. kotłem stałopalnym lub pompą ciepła. 
Kocioł elektryczny pełni wtedy funkcję urzą-
dzenia zabezpieczającego na wypadek awa-
rii. w przypadku zabezpieczania kotła na pali-
wa stałe, kocioł elektryczny uruchamia się, gdy  
w kotle stałopalnym zostanie zużyte całe pali-
wo i temperatura zasilania c.o. zaczynie spadać. 
w takim przypadku urządzenie zapewnia ciągłe 
utrzymanie komfortu cieplnego do czasu po-
nownego załadowania kotła stałopalnego. Przy 
współpracy z pompą ciepła kocioł elektryczny 

Tronic Heat 3500 to nowa rodzina kotłów 
elektrycznych marki Bosch przeznaczonych do 
centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. Cały typoszereg to siedem 

modeli o mocach od 4 do 24 kw. Urządzenia mają wbudowane naczynie 
wzbiorcze oraz pompę obiegową do c.o. Nowoczesny panel sterowania 
umożliwia łatwą obsługę a wbudowana automatyka zapewnia oszczędną 
pracę i utrzymanie komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach.

Kotły eleKtryczne 
tronic Heat 3500 
marKi BoScH
Przesiądź się na elektryka 

Bądź eko, żyj Bezpiecznie

Tronic Heat 3500 to:
- brak emisji spalin, czyli czystsze 

powietrze,
- brak zasilania gazem, czyli rezygnacja  

z wykorzystania paliw kopalnych,
- brak płomienia i spalin, czyli 

bezpieczeństwo użytkowania.

Tronic Heat 3500 marki Bosch wyróżnia się 
innowacyjnym designem tak charaktery-
stycznym dla innych urządzeń grzewczych 
Bosch. Dzięki zastosowaniu najlepszych 
materiałów i najwyższej jakości wykona-
nia istnieje możliwość przedłużenia gwa-
rancji na urządzenie nawet do 5 lat.
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