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Design i bezpieczeństwo

Nie tylko designerska obudowa sprawia, że nowa 
seria Tronic przyciąga wzrok. Elektryczne prze-
pływowe podgrzewacze wody są mniejsze, węż-
sze i dzięki głębokości wynoszącej jedynie 11 cm 
zajmują jeszcze mniej miejsca niż dotychczaso-
we urządzenia. Obudowę konstrukcyjną moż-
na łatwo zdjąć, a komponenty wysokoprądowe 
są ukryte za drugą osłoną, dostępną dla spe-
cjalistów. Kolejnym aspektem bezpieczeństwa 
w najwyższej linii nowej serii TR8501i jest opa-
tentowana przez Bosch funkcja AquaStop, któ-
ra zapobiega wyciekom w urządzeniu i oferuje 
dożywotnią gwarancję na uszkodzenia spowo-
dowane przez wodę. w przypadku nieszczelno-
ści, woda w urządzeniu zostanie zebrana i prze-
płynie do pojemnika z układem pływakowym. 
Przy nadmiernej ilości wody następuje akty-
wacja funkcji AquaStop. Dopływ zimnej wody 
zostaje automatycznie zablokowany, co gwa-
rantuje uniknięcie szkód, jakie mógłby spowo-
dować wyciek. Funkcja ta stosowana jest rów-
nież w urządzeniach AGD np. w zmywarkach 
czy w pralkach.

Łatwa instalacja

Transparentna tylna ściana nowego przepły-
wowego podgrzewacza wody Tronic umożli-
wia łatwą wymianę – szczególnie w istniejących 
instalacjach: otwory pozostałe po starych urzą-
dzeniach mogą być nadal wykorzystane dzięki 
zoptymalizowanemu tylnemu panelowi. w ten 
sposób unika się niepotrzebnego wiercenia otwo-
rów w ścianie. Nowe poprowadzenie kabli jesz-
cze bardziej ułatwia instalatorowi podłączenie 
przepływowego podgrzewacza wody. Jeśli tyl-
ny panel jest mocowany do ściany, urządzenia  
z serii Tronic można po prostu wpiąć za pomocą  

Bosch wyznacza wysokie standardy 
podgrzewania wody, dzięki nowej 
serii elektrycznych przepływowych 
podgrzewaczy wody Tronic 4000, 
5000, 7000 i 8500i. Poprzednia oferta 
elektrycznych podgrzewaczy wody 
została całkowicie zmieniona  
i uzupełniona o nową serię Tronic  
o wyrafinowanym designie. Urządzenia 
mają ulepszoną elektronikę, zwiększoną 
wydajność i nowe oprogramowanie. 
Instalatorzy i użytkownicy będą 
również zadowoleni z nowej 
technologii połączeń, która upraszcza 
szybką wymianę starych urządzeń 
na nowe. Elektryczne przepływowe 
podgrzewacze wody mają zakres 
mocy od 11 do 27 kw i dzięki klasie 
efektywności energetycznej A, w pełni 
spełniają wymagania Dyrektywy UE  
w sprawie ekoprojektu. 

Rewolucyjne elektRyczne 
podgRzewacze wody 
tRonic maRki Bosch
Nowa generacja urządzeń

http://www.instalreporter.pl
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technologii mocowania CLICKFIX plus, dzięki cze-
mu są stabilne. Urządzenie można zamontować 
w trzech łatwych krokach (krok 1 – montaż tylnej 
ściany, krok 2 – wykonanie przyłącza wody zimnej: 
punkty przyłączy w ramie są oznaczone kolorem, 
krok 3 – montaż panelu przedniego). Szybko i ła-
two. Ponadto dostępne są 3 miejsca do przyłącza 
przewodów elektrycznych, jedno od góry i dwa 
od dołu, co zapewnia łatwy i elastyczny montaż.

elastyczna praca i Dopasowanie się 
Do oczekiwań użytkownika

w odróżnieniu od poprzedniej generacji, wszyst-
kie nowe serie Tronic mają większą elastycz-
ność wyboru mocy dzięki zintegrowanemu prze-
łącznikowi mocy 3w1 (wyjątek stanowi model 
TR5001 11/13 EB, gdzie mamy do dyspozycji 
2 moce grzewcze). Pozwala to na dostosowa-
nie mocy urządzenia do wymagań układu, któ-
ry obsługuje urządzenie nawet po późniejszej 

rozbudowie czy zmianie parametrów punktów 
odbioru wody. Przykładowo, wymiana zwykłej 
baterii prysznicowej na deszczownicę wodną  
o większym przepływie wody nie będzie wiązać 
się już z koniecznością zakupu modelu o więk-
szej mocy. wystarczy zmienić pozycję przełącz-
nika mocy. wszystkie modele elektrycznych 
przepływowych podgrzewaczy wody pozwa-
lają na elektroniczne sterowanie urządzeniem.  
w ten sposób można zaoszczędzić do 30% wody 
i energii w porównaniu z podgrzewaczami ste-
rowanymi hydraulicznie. 

tronic 8501i – po prostu inteligentna 
obsŁuga

TR8501i wyposażony jest w intuicyjny, kolorowy 
wyświetlacz dotykowy z pięcioma dotykowy-
mi klawiszami. Za pomocą wyświetlacza moż-
na wybrać funkcję – ochrona przed poparze-
niem, która ogranicza maksymalną temperaturę  

i zapewnia większe bezpieczeństwo. Ta seria urzą-
dzeń ma fabrycznie wbudowany moduł do stero-
wania zdalnego i można nim łatwo sterować za 
pomocą sieci wLAN za pośrednictwem aplikacji 
Bosch HomeCom Easy. Aplikację można pobrać 
bezpłatnie ze strony Google Play i/lub App Store. 
Pozostałe modele z nowej serii Tronic (TR7001, 
TR5001 oraz TR4001) mogą również zostać dopo-
sażone w moduł do komunikacji zdalnej G10-1w,  
który dostępny jest jako akcesorium.

Robert Bosch Sp. z o.o., 
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

infolinia: 801 600 801
termotechnika@pl.bosch.com
www.bosch-termotechnika.pl

R e k l a m a

TR8501i TR7001

Podgrzewacze wody sterowane elektronicznie, z kolorowym wyświetlaczem LCD

TR5001 TR4001

Podgrzewacze wody sterowane elektronicznie

„Prawo i Klimat”  
– nowy KwartalniK ministerstwa 
Klimatu i ŚrodowisKa
w Ministerstwie klimatu i Środowiska 4 paź-
dziernika 2022 r. odbyła się konferencja inau-
gurująca działalność czasopisma naukowego 
„prawo i klimat”.

Konferencji towarzyszyły panele dyskusyjne nt. 
polityki klimatycznej Unii Europejskiej i zwalcza-
nia przestępczości środowiskowej w Polsce.
w trakcie drugiej z debat, wiceminister Jacek 
Ozdoba podkreślił, że nowelizacja przepisów  
w zakresie przestępczości środowiskowej przeło-
żyła się na wzrost skuteczności Inspekcji Ochro-
ny Środowiska.
– Dziś nie ma przyzwolenia dla przestępstw środo-
wiskowych. Nastąpiła zmiana nastawienia w tym 
zakresie. Wzorujemy się na przykładzie ścigania 
przestępstw VAT-owskich. Dzięki temu „szara stre-
fa” zmniejsza się – zaznaczył wiceminister Ozdo-
ba. – Nie są wykluczone kolejne zmiany w przepi-
sach, aby jeszcze skuteczniej móc ścigać sprawców 
przestępstw środowiskowych.
Czasopismo „Prawo i Klimat” jest zbiorem po-
glądów naukowych, analiz oraz miejscem wy-
miany doświadczeń praktyków w zakresie za-
gadnień społecznych i prawnych związanych  
z szeroko pojętymi klimatem i ochroną środo-
wiska. Podejmowane w kwartalniku tematy po-
zwolą przybliżyć poruszaną problematykę oraz 
przyczynią się do właściwej praktyki stosowa-
nia prawa.
wydawcą czasopisma jest Ministerstwo Klima-
tu i Środowiska.
Kliknij, aby pobrać pierwsze dwa numery kwartal-
nika „Prawo i Klimat”
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij
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