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Elektryczne przepływowe
i pojemnościowe
podgrzewacze wody
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Podgrzewacze wody sterowane elektronicznie, z kolorowym wyświetlaczem LCD
TR8500

• Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić
do 30%* wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami
sterowanymi hydraulicznie
• Szybki montaż w 3 krokach CLICKFIX plus® oszczędza czas
i pieniądze
• Elektroniczne rozpoznawanie pęcherzyków powietrza
• Specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia
niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na
odkładanie się kamienia oraz długą żywotność
• Podgrzewacze są dostosowane do wszystkich
zatwierdzonych przez DVGW** instalacji rurowych z tworzyw
sztucznych, a także instalacji stalowych oraz miedzianych
• Klasa ochrony przeciwbryzgowej IP 25
• Urządzenie można zamontować bezpośrednio w kabinie
prysznicowej lub nad wanną
• Urządzenie może być zastosowane do podgrzewania
już wstępnie podgrzanej wody o temperaturze do 55°C
(np. współpraca z instalacją solarną)
• Blokada temperatury na poziomie 42°C jako zabezpieczenie
przed ingerencją dzieci lub przypadkowym podniesieniem
temperatury
• Zintegrowany system AquaStop® jest gwarancją
dożywotniej, skutecznej ochrony przed zalaniem i jego
skutkami – obejmuje cały okres eksploatacji urządzenia

• Kolorowy wyświetlacz LCD, który dopasowuje kolor ekranu
do wybranej temperatury
•M
 ożliwość śledzenia zużycia wody i energii wraz
z poniesionymi kosztami w okresie roku, miesiąca czy
nawet ostatniego poboru wody
•P
 łynna regulacja temperatury w zakresie od 20° do 60°C
w odstępach co 0,5°C
•4
 wygodne przyciski wyboru indywidualnej temperatury
dla różnych rodzajów poboru wody: prysznic, wanna,
umywalka, zlew
•S
 ymbol eco wskazuje najbardziej oszczędne i efektywne
wykorzystanie urządzenia
•P
 ulsujący sygnał ostrzegawczy w razie nadmiernej
temperatury i ryzyka poparzenia
• Układ grzewczy z drutu nieizolowanego
•N
 owatorska grzałka zespolona zapobiega skokom
temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas
podgrzewania wody
•M
 ożliwość podłączenia do sieci elektrycznej przewodem
od góry lub od dołu urządzenia
•R
 uchome końcówki przyłączy wodnych pozwalają na
podłączenie nawet mocno przesuniętych przyłączy w ścianie
•W
 iększa elastyczność wyboru mocy dzięki zintegrowanemu
przełącznikowi mocy 2w1
• Wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.): 483 x 236 x 122 mm

Model

Nr
katalogowy

Kod
EAN

Moc
[kW]

TR8500 15/18 DESOAB

7736504703

4057749719706

15/18

TR8500 21/24 DESOAB

7736504704

4057749719713

21/24

TR8500 24/27 DESOAB

7736504705

4057749719720

24/27

Klasa efektywności
energetycznej

Cena netto
PLN

Cena brutto
PLN

A

2 201,00

2 707,23

A

2 201,00

2 707,23

A

2 201,00

2 707,23

S

A+  F

S

A+  F

S

A+  F

Podgrzewacze wody sterowane elektronicznie, z wyświetlaczem LCD
TR7000

•E
 lektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić
do 30%* wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami
sterowanymi hydraulicznie
• Szybki montaż w 3 krokach CLICKFIX plus® oszczędza czas
i pieniądze
• Elektroniczne rozpoznawanie pęcherzyków powietrza
• Specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia
niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na
odkładanie się kamienia oraz długą żywotność
• Podgrzewacze są dostosowane do wszystkich
zatwierdzonych przez DVGW** instalacji rurowych z tworzyw
sztucznych, a także instalacji stalowych oraz miedzianych
• Klasa ochrony przeciwbryzgowej IP 25
• Urządzenie można zamontować bezpośrednio w kabinie
prysznicowej lub nad wanną
• Urządzenie może być zastosowane do podgrzewania
już wstępnie podgrzanej wody o temperaturze do 55°C
(np. współpraca z instalacją solarną)

• Duży, czytelny 3-cyfrowy wyświetlacz LCD
• Czytelna informacja o zadanej temperaturze wody
• Płynna regulacja temperatury w zakresie od 30° do 60°C
w odstępach co 0,5°C
• Pulsujący sygnał ostrzegawczy w razie nadmiernej
temperatury i ryzyka poparzenia
• Układ grzewczy z drutu nieizolowanego
• Nowatorska grzałka zespolona zapobiega skokom
temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas
podgrzewania wody
• Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej przewodem
od góry lub od dołu urządzenia
• Ruchome końcówki przyłączy wodnych pozwalają na
podłączenie nawet mocno przesuniętych przyłączy
w ścianie
• Większa elastyczność wyboru mocy dzięki zintegrowanemu
przełącznikowi mocy 2w1
• Wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.): 483 x 236 x 122 mm

Nr
katalogowy

Kod
EAN

Moc
[kW]

TR7000 15/18 DESOB

7736504700

4057749719676

15/18

TR7000 21/24 DESOB

7736504701

4057749719683

21/24

TR7000 24/27 DESOB

7736504702

4057749719690

24/27

Model

* w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie, ekspertyza TU Berlin

Klasa efektywności
energetycznej

Cena netto
PLN

Cena brutto
PLN

A

1 682,00

2 068,86

A

1 682,00

2 068,86

A

1 682,00

2 068,86

S

A+  F

S

A+  F

S

A+  F

** Deutscher Verein des Gas-und Wasserfaches (Niemieckie Stowarzyszenie Branży Gazu i Wody)
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Podgrzewacze wody sterowane elektronicznie
•E
 lektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić
do 30%* wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami
sterowanymi hydraulicznie
•S
 zybki montaż w 3 krokach CLICKFIX plus® oszczędza czas
i pieniądze
• Elektroniczne rozpoznawanie pęcherzyków powietrza
•S
 pecjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia
niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność
na odkładanie się kamienia oraz długą żywotność
•P
 odgrzewacze są dostosowane do wszystkich
zatwierdzonych przez DVGW** instalacji rurowych z tworzyw
sztucznych, a także instalacji stalowych oraz miedzianych
• Klasa ochrony przeciwbryzgowej IP 25
•U
 rządzenie można zamontować bezpośrednio w kabinie
prysznicowej lub nad wanną

•P
 łynna regulacja temperatury w zakresie od ok. 30°
do ok. 60°C, wybór ustawień za pomocą symboli
• Lampka LED, gdy świeci na zielono, informuje
o optymalnych ustawieniach, a gdy zaczyna migać, informuje
o osiągnięciu górnej granicy mocy
• Układ grzewczy z drutu nieizolowanego
• Nowatorska grzałka zespolona zapobiega skokom
temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas
podgrzewania wody
• Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej przewodem
od góry lub od dołu urządzenia
• Ruchome końcówki przyłączy wodnych pozwalają
na podłączenie nawet mocno przesuniętych przyłączy
w ścianie
• Większa elastyczność wyboru mocy dzięki zintegrowanemu
przełącznikowi mocy 2w1
• Wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.): 483 x 236 x 122 mm

Nr
katalogowy

Kod
EAN

Moc
[kW]

TR5000 11/13 EB

7736504696

4057749719638

11/13

TR5000 15/18 EB

7736504697

4057749719645

15/18

TR5000 21/24 EB

7736504698

4057749719652

21/24

TR5000 24/27 EB

7736504699

4057749719669

24/27

Model

Klasa efektywności
energetycznej

Cena netto
PLN

Cena brutto
PLN

A

1 307,00

1 607,61

A

1 307,00

1 607,61

A

1 307,00

1 607,61

A

1 307,00

1 607,61

S

A+  F

S

A+  F

S

A+  F

S

A+  F

TR5000

Podgrzewacze wody sterowane elektronicznie
•E
 lektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić
do 20%* wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami
sterowanymi hydraulicznie
•S
 zybki montaż w 3 krokach CLICKFIX plus® oszczędza czas
i pieniądze
• Elektroniczne rozpoznawanie pęcherzyków powietrza
•S
 pecjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia
niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność
na odkładanie się kamienia oraz długą żywotność
•P
 odgrzewacze są dostosowane do wszystkich
zatwierdzonych przez DVGW** instalacji rurowych z tworzyw
sztucznych, a także instalacji stalowych oraz miedzianych
• Klasa ochrony przeciwbryzgowej IP 25
•U
 rządzenie można zamontować bezpośrednio w kabinie
prysznicowej lub nad wanną

• Ustawienie stałej temperatury na poziomie 55°C
• Lampka LED, gdy świeci się na zielono, informuje
o optymalnych ustawieniach, a gdy zaczyna migać,
informuje o osiągnięciu górnej granicy mocy
• Układ grzewczy z drutu nieizolowanego
• Nowatorska grzałka zespolona zapobiega skokom
temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas
podgrzewania wody
• Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej przewodem
od góry lub od dołu urządzenia
• Ruchome końcówki przyłączy wodnych pozwalają
na podłączenie nawet mocno przesuniętych przyłączy
w ścianie
• Wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.): 483 x 236 x 122 mm

Nr
katalogowy

Kod
EAN

Moc
[kW]

TR4000 18 EB

7736504706

4057749719737

18

TR4000 21 EB

7736504707

4057749719744

21

TR4000 24 EB

7736504708

4057749719751

24

TR4000 27 EB

7736504709

4057749719768

27

Model

* w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie, ekspertyza TU Berlin

Klasa efektywności
energetycznej

Cena netto
PLN

Cena brutto
PLN

A

1 153,00

1 418,19

A

1 153,00

1 418,19

A

1 153,00

1 418,19

A

1 153,00

1 418,19

S

A+  F

S

A+  F

S

A+  F

S

A+  F

** Deutscher Verein des Gas-und Wasserfaches (Niemieckie Stowarzyszenie Branży Gazu i Wody)

TR4000
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Podgrzewacze wody sterowane hydraulicznie
TR2000

• Szybki montaż w 3 krokach CLICKFIX plus® oszczędza czas
i pieniądze
• Podgrzewacze są dostosowane do wszystkich zatwierdzonych
przez DVGW** instalacji rurowych z tworzyw sztucznych,
a także instalacji stalowych oraz miedzianych
• Klasa ochrony przeciwbryzgowej IP 25
• Urządzenie można zamontować bezpośrednio w kabinie
prysznicowej lub nad wanną

•E
 nergooszczędna pozycja przełącznika „eco” umożliwia
zmniejszenie mocy o 33% i automatyczne dostosowanie
mocy do wielkości przepływu
•N
 owatorska konstrukcja grzałki zapewnia niewrażliwość
na pęcherzyki powietrzne, odporność na odkładanie się
kamienia i niezniszczalność
• Układ grzewczy z drutu nieizolowanego
• Integracja podzespołów funkcjonalnych w bloku grzewczym
• Swoboda instalacji przyłączy wodnych i elektrycznych dzięki
wolnej przestrzeni montażowej na tylnej ściance urządzenia
• Skrócona wersja instrukcji użytkowania za panelem
informacyjnym
• Wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.): 472 x 236 x 139 mm

Nr
katalogowy

Kod
EAN

Moc
[kW]

TR2000 12 B

7736504720

4057749719874

13,2

TR2000 18 B

7736504721

4057749719881

18

TR2000 21 B

7736504722

4057749719898

21

TR2000 24 B

7736504723

4057749719904

24

Model

Klasa efektywności
energetycznej

Cena netto
PLN

Cena brutto
PLN

A

888,00

1 092,24

A

888,00

1 092,24

A

888,00

1 092,24

A

888,00

1 092,24

S

A+  F

S

A+  F

S

A+  F

S

A+  F

Podgrzewacze wody sterowane hydraulicznie
TR1100

• Wyjątkowa wytrzymałość – specjalny element grzejny
przylutowany do miedzianych rurek, przez które przepływa
woda
• Klasa ochrony przeciwbryzgowej IP 25
• Urządzenie można zamontować bezpośrednio w kabinie
prysznicowej lub nad wanną

• Regulacja do 2/3 mocy (przełącznik „eco”) lub pełnej mocy
(przełącznik „comfort”)
• Urządzenie nadaje się do podłączenia dopływu zimnej wody
o temperaturze do 25°C
• Wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.): 472 x 236 x 137 mm

Nr
katalogowy

Kod
EAN

Moc
[kW]

TR1100 18 B

7736504686

4057749719539

18

TR1100 21 B

7736504687

4057749719546

21

TR1100 24 B

7736504688

4057749719553

24

Model

Klasa efektywności
energetycznej

Cena netto
PLN

Cena brutto
PLN

B

1 132,00

1 392,36

B

1 132,00

1 392,36

B

1 132,00

1 392,36

S

A+  F

S

A+  F

S

A+  F

Atuty elektronicznego sterowania
Oszczędności wynikające z zastosowania przepływowych podgrzewaczy wody sterowanych elektronicznie w porównaniu z urządzeniami sterowanymi hydraulicznie
Liczba osób w rodzinie
Mycie rąk, temp. 35°C, 1 minuta, 3 x dziennie, zużycie 5 litrów wody/min

57 zł

114 zł

172 zł

229 zł

Prysznic, temp. 37°C, 2,5 minuty, 1 x dziennie, zużycie 8 litrów wody/min

118 zł

236 zł

354 zł

472 zł

Roczne oszczędności

175 zł

351 zł

526 zł

701 zł

Dane: średnie koszty w 2019; woda + ścieki: 10,12 zł/m³, energia: 0,55 zł/kWh, średni okres użytkowania 330 dni, temperatura wody dopływowej 12°C, przepływowy
podgrzewacz wody 24 kW.

** Deutscher Verein des Gas-und Wasserfaches (Niemieckie Stowarzyszenie Branży Gazu i Wody)
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Przepływowe podgrzewacze wody sterowane elektronicznie, jednofazowe
•E
 lektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić
do 20%* wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami
sterowanymi hydraulicznie
•E
 lektroniczne sterowanie urządzeniem gwarantuje
utrzymanie stałej temperatury wody
•S
 pecjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia
niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność
na odkładanie się kamienia oraz długą żywotność
• Klasa ochrony IP24D

•N
 owatorska grzałka zespolona zapobiega skokom
temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas
podgrzewania wody
• Konstrukcja urządzenia pozwala na łączenie
z ogólnodostępną armaturą – możliwość pracy zarówno
w układzie zamkniętym jak i otwartym
• Układ grzewczy z drutu nieizolowanego
• Przyłącza wodne oznaczone kolorami
• Model TR4000 4 ET ma możliwość podłączenia do zwykłego
gniazdka w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem 16 A
• Pozostałe modele posiadają stałe podłączenia
• Wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.): 185 x 140 x 88 mm

Nr
katalogowy

Kod
EAN

Moc
[kW]

TR4000 4 ET

7736504689

4057749719560

3,6

TR4000 5 ET

7736504690

4057749719577

4,5

TR4000 6 ET

7736504691

4057749719584

6,0

TR4000 8 ET

7736504693

4057749719607

7,2

Nr
katalogowy

Kod
EAN

Moc
[kW]

TR4000 6 EB

7736504692

4057749719591

6,0

TR4000 8 EB

7736504694

4057749719614

7,2

Model

Model

Klasa efektywności
energetycznej

Cena netto
PLN

Cena brutto
PLN

A

539,00

662,97

A

539,00

662,97

A

539,00

662,97

A

539,00

662,97

Klasa efektywności
energetycznej

Cena netto
PLN

Cena brutto
PLN

A

539,00

662,97

A

539,00

662,97

XXL

A+  F

XXL

A+  F

XXL

A+  F

XXL

A+  F

XXL

A+  F

XXL

A+  F

TR4000

TR4000 ... ET

TR4000 ... EB

Przepływowe podgrzewacze wody sterowane hydraulicznie, jednofazowe
• Wyjątkowa wytrzymałość
• Klasa ochrony IP24D

•K
 onstrukcja urządzenia pozwala na łączenie
z ogólnodostępną armaturą – możliwość pracy zarówno
w układzie zamkniętym jak i otwartym
• Prosty i solidny układ grzewczy
• Przyłącza wodne oznaczone kolorami
• Lampka kontrolna
• Temperatura wody wypływowej max. 40°C
• Model TR1000 4 T ma możliwość podłączenia do zwykłego
gniazdka w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem 16 A
• Pozostałe modele posiadają stałe podłączenia
• Wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.): 235 x 144 x 100 mm
Nr
katalogowy

Kod
EAN

Moc
[kW]

TR1000 4 T

7736504716

4057749719836

3,5

TR1000 5 T

7736504717

4057749719843

4,6

TR1000 6 T

7736504718

4057749719850

6,0

Nr
katalogowy

Kod
EAN

Moc
[kW]

7736504719

4057749719867

6,0

Model

Model
TR1000 6 B

Klasa efektywności
energetycznej

Cena netto
PLN

Cena brutto
PLN

A

507,00

623,61

A

507,00

623,61

A

507,00

623,61

Klasa efektywności
energetycznej

Cena netto
PLN

Cena brutto
PLN

A

507,00

623,61

XXL

A+  F

XXL

A+  F

XXL

A+  F

XXL

A+  F

TR1000

TR1000 ... T

TR1000 6 B

Opis funkcji
CLICKFIX plus – szybki montaż w 3 krokach

Efektywna oszczędność wody i energii elektrycznej,
przyjazny dla środowiska

Sprawdzone bezpieczeństwo

AquaStop – zabezpieczenie przed zalaniem

Komfort stabilnej temperatury wody /
Dłuższy czas użytkowania dzięki detekcji
pęcherzyków powietrza-wody

Ochrona przed poparzeniem /
Zabezpieczenie przed ingerencją dzieci

Elastyczny wybór miejsca montażu,dzięki zabezpieczeniu
przed zalaniem wodą, stopień ochrony IP25

Wyjątkowa wytrzymałość

Współpraca z instalacją solarną

Elastyczny wybór miejsca montażu, dzięki
zabezpieczeniu przed zachlapaniem wodą,
stopień ochrony IP24D
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Pojemnościowe podgrzewacze wody, mini

TR2000T ... T

• Urządzenie dostępne w dwóch wersjach:
- TR2000T … T – podumywalkowa
- TR2000T … B – nadumywalkowa
• Emaliowany stalowy zbiornik podgrzewacza zgodny
z europejskimi normami
• Łatwa obsługa – urządzenia wyposażone w kontrolkę
roboczą
• Włącznik/wyłącznik oraz regulator temperatury
• Wysoka stabilność ciśnieniowa
• Obudowa zewnętrzna: blacha stalowa i/lub tworzywo
sztuczne

Nr
katalogowy

Kod
EAN

Moc
[kW]

TR2000T 10 T

7736504739

4057749701725

1,5

TR2000T 15 T

7736504740

4057749701732

1,5

Nr
katalogowy

Kod
EAN

Moc
[kW]

TR2000T 10 B

7736504741

4057749701749

1,5

TR2000T 15 B

7736504742

4057749701756

1,5

Model

TR2000T ... B

• Izolacja cieplna wykonana z ekologicznej, bardzo gęstej
pianki poliuretanowej niezawierającej freonów
• Magnezowa anoda ochronna
• W dostawie z zaworem bezpieczeństwa (8 bar)
• Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody B
dla deklarowanego profilu obciążenia XXS
• Wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.):
406 x 372 x 257 mm – modele 10 litrów,
406 x 372 x 324 mm – modele 15 litrów

Model

Klasa efektywności
energetycznej

Cena netto
PLN

Cena brutto
PLN

B

454,00

558,42

B

507,00

623,61

Klasa efektywności
energetycznej

Cena netto
PLN

Cena brutto
PLN

A

454,00

558,42

B

507,00

623,61

XXS

A+  F

XXS

A+  F

XXL

A+  F

XXS

A+  F

Pojemnościowe podgrzewacze wody

TR2000T … SB

TR2000T … B

• Urządzenie dostępne w dwóch wersjach:
- Slim TR2000T … SB o średnicy zasobnika 353 mm
– 30 litrów, 386 mm – 50 i 80 litrów
- Standard TR2000T … B o średnicy zasobnika 440 mm
• System ochrony przed przegrzewaniem (termostat)
•Zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali węglowej,
zabezpieczonej specjalną emaliowaną powłoką
•Izolacja cieplna wykonana z ekologicznej, bardzo gęstej
pianki poliuretanowej niezawierającej freonów
• W dostawie z zaworem bezpieczeństwa (8 bar)
•Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody C
dla deklarowanego profilu obciążenia S (TR200T 30 SB),
M (TR200T 50 SB, TR200T 80 SB, TR200T 50 B),
L (TR200T 80 B, TR200T 100 B)

•W
 ymiary urządzenia typu Slim (wys. x szer. x dł.):
556 x 353 x 368 mm – model 30 litrów,
804 x 386 x 400 mm – model 50 litrów,
1206 x 386 x 400 mm – model 80 litrów,
• Wymiary urządzenia typu Standard (wys. x szer. x dł.):
594 x 440 x 455 mm – model 50 litrów,
844 x 440 x 455 mm – model 80 litrów,
984 x 440 x 455 mm – model 100 litrów,

Model

Nr
katalogowy

Kod
EAN

Moc
[kW]

TR2000T 30 SB

7736504511

4057749601223

1,2

TR2000T 50 SB

7736504512

4057749601230

1,5

TR2000T 80 SB

7736504513

4057749601247

2,0

Model

Nr
katalogowy

Kod
EAN

Moc
[kW]

TR2000T 50 B

7736504514

4057749601254

1,5

TR2000T 80 B

7736504515

4057749601261

2,0

TR2000T 100 B

7736504516

4057749601278

2,0

Klasa efektywności
energetycznej

Cena netto
PLN

Cena brutto
PLN

C

613,00

753,99

C

708,00

870,84

C

803,00

987,69

Klasa efektywności
energetycznej

Cena netto
PLN

Cena brutto
PLN

C

644,00

792,12

C

750,00

922,50

C

841,00

1034,43

S

A+  F

M

A+  F

M

A+  F

M

A+  F

L

A+  F

L

A+  F

Robert Bosch Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa

06.2020

Producent zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez wcześniejszego uprzedzenia. Warunki podane w tym cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie informacje na temat wydajności produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się w zależności od warunków ich instalacji.

