
 
- Snabbare varmvatten till  
fritidshuset och villan 

www.bosch-climate.se

Med Bosch varmvattenberedare täcker du hushållets behov av varmvat-
ten. Optimal i villor och fritidshus där den befintliga värmelösning saknar 
tillhörande varmvattenberedare, tex värms med luftvärmepump och/el-
ler direktverkande el .Varmvattenberedaren värmer vattnet med hjälp av 
en elektrisk inbyggd elpatron.  Bosch Tronic finns i sex olika storlekar, där 
största modellen ger hela  225 liter 40°C varmvatten. 

Många fördelar med Bosch Tronic 4500 

u  Power Boost-funktion ger varmvatten extra snabbt 

u  Digital display för att ställa varmvattenläge och funktioner 

u  Fyra olika varmvattenlägen (10°, 35°, 57° och 75° C) 

u  Anti-legionella tack vare automatisk uppvärmningsfunktion 

u  Automatiskt frostskydd 

u  Lång trygghet med generösa garantier 

Vägghängd elektrisk varmvattenberedare
Bosch Tronic 4500

Bosch Tronic 4500
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Rosttålig tank med emaljerad insida
Gjord i kvalitetssäkrat material med emaljerad insida som 
stöter bort kalk, motverkar bakteriebildning och håller vatten-
kvalitén hög.

Power Boost värmer vattnet snabbt
Med Bosch Tronic 4500 kan du vara trygg med att nytt varm-
vatten kan värmas upp extra snabbt. Slå bara på funktionen 
Power Boost så arbetar varmvattenberedaren snabbare än 
normalt. På bara 52 minuter har till exempel 100-litersmodel-
len värmt upp vattnet från 10° C  till 55° C i tanken. Funktionen 
kräver 3-fas anslutning.

Funktion som eliminerar bakterier
Med Bosch Tronic 4500 slipper du risk för legionella i vattnet. 
Om vattnet i varmvattenberedaren inte når 65º C under en pe-
riod av två veckor aktiveras automatiskt funktionen för att mot-
verka legionella. Varmvattenberedaren värmer då upp vattnet 
till 70º C i två timmar, vilket eliminerar eventuella bakterier.

Häng upp på väggen
Bosch Tronic 4500 är utvecklad med fritidshuset och det 
mindre huset i fokus. Här är utrymmet ofta begränsat och 
det får gärna vara enkelt att hålla rent så att man kan njuta av 
ledigheten. Därför är samtliga varmvattenberedare i serien väg-
ghängda, med låg vikt och en tydlig borrmall för enkel monter-
ing. Men det där fixar installatören åt dig.

Bosch VärmePartner hjälper dig med installation 
Lämna VVS-arbeten och elektriska installationer till experten. 
Bosch VärmePartner är våra noggrant utvalda fackmän som 
genomgått grundliga utbildningar på Bosch produkter. De kan 
hjälpa dig med allt från behovsanalys, installation och service. 
En trygg och enkel lösning när du köper avancerad teknik. 

Enhet TR4500 30 TR4500 50 TR4500 80 TR4500 100 TR4500 120 TR4500 150

Mått (breddxdjupxhöjd) mm 420x450x510 500x512x610 500x512x830 500x512x975 500x512x1130 500x512x1345

Nettovikt (tom) kg 19 28 34 39 44 50

Deklarerad tapprofil S M M L L XL

Effektivitetsklass* C

Volym l 29 43 78 97 118 147

Märktryck bar 10

Anslutningar G3/4 Pol.

Korrisionsskydd Emalj / Anod

Antal värmeelement och pre-
standa

1N - 3 x 700W 
3N - 6 x 700W

1N - 2 x 1000W 
3N - 6 x 1000W

Spänning 1/N/PE 230V~; 50Hz 
3/N/PE 400V~; 50Hz

Uppvärmningstid vid 230V från 
10°C till 55°C min 45 79 126 157 188 236

Uppvärmningstid vid 400V från 
10°C till 55°C min 22 26 42 52 63 79

Varmvattenkapacitet 40°C l 37 66 116 137 172 225

Effekt 1fas/2fas/3fas kW 2,1 / 3,5 / 4,2 2,0 / 4,0 / 6,0

Avsäkring 1fas/2fas/3fas A 13 / 10 / 10 10 / 10 / 10

Digital och användarvänlig

Via LED-displayen justerar du  
enkelt vilket program för  
varmvatten du vill köra.  
 
Behöver du varmvatten extra 
snabbt? - Tryck bara på knappen 
Power Boost.

Med Bosch garantier blir köpet tryggt 
Vi ger hela 5 års garanti mot vattenläckage och 3 års produktga-
ranti för samtliga modeller i serien Bosch Tronic 4500.


