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Elektromos kazán

Tronic Heat 3500 
elektromos kazán

Tronic Heat 3500 4 kW 6 kW 9 kW 12 kW 15 kW 18 kW 24 kW

Maximális fűtési teljesítmény kW 3,96 5,94 8,91 11,88 14,85 17,82 23,76

Energiahatékonysági osztály D D D D D D D

3 fázisú csatlakozás esetén (400 V)

Maximális áramerősség fázisonként A 5,8 8,7 13,1 17,4 21,8 26,1 34,8
Kismegszakító fázisonkénti névleges 
áramerőssége A 10 10 16 20 25 32 40

Minimális vezeték keresztmetszet 
rézkábel esetén mm2 5(4)×2,5 5(4)×2,5 5(4)×2,5 5(4)×4 5(4)×6 5(4)×6 5(4)×10

1 fázisú csatlakozás esetén (230 V)

Maximális áramerősség A 17,4 26,1 39,2 52,2 – – –
Szükséges kismegszakító fázisonkénti 
névleges áramerőssége A 20 32 50(40) 63 – – –

Minimális vezeték keresztmetszet 
rézkábel esetén mm2 5(4)×4 5(4)×6 5(4)×10 5(4)×16 – – –

Elektromos védettség IP 40 40 40 40 40 40 40

Maximális üzemi nyomás bar 3 3 3 3 3 3 3

Minimális üzemi nyomás bar 0,5–0,6 0,5–0,6 0,5–0,6 0,5–0,6 0,5–0,6 0,5–0,6 0,5–0,6

Kazánvíz térfogat l 3,7 3,7 3,7 3,7 6,4 6,4 6,4

Fűtővíz maximális hőmérséklete °C 85 85 85 85 85 85 85

Szélesség mm 330 330 330 330 416 416 416

Magasság mm 712 712 712 712 712 712 712

Mélység mm 273 273 273 273 300 300 300
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Egyszerűen nagyszerű, fűtés és melegvíz 
készítés könnyedén

Az egyszerű dolgok azok, melyek miatt érdemes élni. A Bosch ennek az elvnek az értelmében alkotta meg 
az Ön otthonába a Tronic Heat 3500 elektromos kazánt. Ez kényelmesen biztosítja az összes hőt és adott 
esetben a meleg vizet otthonának négy fala között. Telepítése és szabályzása szintén egyszerű. Még egy 
pont a javára: még fantasztikusan is néz ki! Egyszerűen nagyszerű: Tronic Heat 3500.

Egyszerű megoldás melegvízkészítéshez
A hő és adott esetben a melegvíz folyamatos elérhetősége 
a modern élet elengedhetetlen része. A Tronic Heat 3500 
minden elvárásának a lehető legegyszerűbb módon felel 
meg, a lehető legnagyobb kényelmet biztosítva. 
Mindössze elektromos csatlakozásra van szüksége.  
A kazánok többféle változatban is elérhetők, 4-től 24 kW 
hőteljesítményig. Ideális lakások, családi vagy hétvégi 
házak fűtésére. 

Intelligens elektronika és magas kényelmi faktor
Az intuitív kezelési koncepcióval ellátott készüléket 
öröm használni. A jól áttekinthető vezérlőpanel gombjai 
és a grafikus kijelző felhasználóbarát, és minden 
lépésével az egyszerűségre törekszik. 

Technológia, amely megkönnyíti az életét
A Tronic Heat 3500 könnyű és rendkívül kompakt készü-
lék. Ez a telepítést egy kivételesen egyszerű feladattá 

Élvezze a minőségi márka előnyeit
Tronic Heat 3500-zal Ön a legjobb minőségű anyagok 
összességét, kiváló kidolgozást és vonzó, modern dizájnt 
választ. Röviden: Bosch minőséget, melyet számtalan 
tulajdonság tükröz. Ilyen többek között az is, hogy  
a készülék olyan csöndes, hogy alig hallani a működését. 
Az integrált elektronika pedig biztosítja, hogy a fűtési 
elemek egyenletesen legyenek használva, ezáltal 
garantálva a különösen hosszú élettartamot.  

teszi. Olyan egyszerűvé, hogy egy szakképzett szerelő 
percek alatt felszerelheti és bekötheti a készüléket. A 
jövőbeni karbantartás szintén egyszerű feladat. Mind-
össze egy pár csavar eltávolításával a legtöbb fontos 
tartozék a készülék előlapja felől elérhető. Ez lehetővé 
teszi többek között a szivattyúval való munkát az elekt-
ronika eltávolítása nélkül is.  
A karbantartás pillanatok alatt elvégezhető, így a szerelő 
munkaórái, és így munkadíja is a minimumon tartható.

Tronic Heat 3500

D

Az előnyök összefoglalva
▶  Tronic Heat 3500 tágulási tartállyal és

beépített modulációs szivattyúval
▶  Hétféle hőteljesítménnyel, 4-től 24 kW-ig
▶  Egyszerű telepítés és időtakarékos

karbantartási
▶  Kompakt méret, kis súly
▶  Potenciálmentes on/off vagy 230 V-os

termosztát csatlakoztatási lehetőség
▶  Kaszkádolási lehetőség
▶  Indirekt tároló fűtése külső váltószeleppel

A kényelmes, energiatakarékos megoldás:  
Bosch Adaptive Control
A Bosch által fejlesztett Adaptive Control ugyanolyan előnyöket 
nyújt, mint egy időjáráskövető szabályzási rendszer- egyetlen 
különbséggel: külső érzékelő nem szükséges hozzá. Ez a funkció 
gyárilag beépítve elérhető.
▶  Rendkívül könnyen kezelhető
▶ Segít csökkenteni az energiaköltségeket
▶  Szabályozza a készülék hőteljesítményét szoba termosztát

szabályzással (opcionális kiegészítőként )

1    Tágulási tartály a hátsó oldalon

2    Alapkeret

3    Főkapcsoló relék

4    Biztonsági határoló termosztát

5    LED-es kijelző elektronika

6    Kazán szivattyú

7    Automata légtelenítő szelep

8    Hőcserélő szigeteléssel

9    Hidraulika

10    Nyomáskapcsoló

11    Biztonsági szelep

12    Hidraulikus és elektromos csatlakozás
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