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Invented for life.
 
Bosch staat voor topkwaliteit en betrouwbaarheid.
Invented for life is de leidraad voor alles wat we doen. We investeren 
continu in onderzoek en ontwikkeling om producten te creëren die de 
levenskwaliteit verbeteren, die inspireren en tot de verbeelding spreken.

Bosch Climate streeft naar perfecte verwarmingsoplossingen met  
respect voor de natuur. Dit resulteert in vernieuwende, kwalitatieve 
en eenvoudig te bedienen toestellen die gekenmerkt worden door een 
uitgesproken design. Kortom, Bosch creëert technologie voor het leven.
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Warmwatertoestellen
 
Zoek je een zuinig, compact en geruisloos toestel voor warmwaterbereiding? De badverwarmers van 
Bosch behoren tot de allerbesten op de markt. Bovendien garanderen deze warmwatertoestellen een 
hoog warmwatercomfort.

Wat is het verschil tussen een boiler en een badverwarmer?
Een boiler heeft het voordeel om meerdere aftappunten tegelijk te bedienen en biedt een groot 
warmwatercomfort. Houd er wel rekening mee dat, eens het opgewarmde water op is, de boiler tijd  
nodig heeft om opnieuw op te warmen. Kies je voor een badverwarmer, dan ga je voor een zuiniger  
toestel op gas. Deze modellen bereiden warm water volgens het doorstroomprincipe en raken dus  
nooit leeg. Een warmtepompboiler werkt op een totaal andere manier. Het haalt energie uit de binnen-  
of buitenlucht en zet deze om naar warmte voor je bad of douche. Deze oplossing is zeer milieuvriendelijk.

Hoeveel debiet heb je nodig?
Het nodige debiet is afhankelijk van het aantal en het soort aftappunten. Een regendouche heeft 
bijvoorbeeld een hoger debiet (in l/min) dan een klassieke douchekop. 

Warmtepompboiler
Compress 3000 DWS - pagina 8
 Verschillende inhouden beschikbaar
 Energielabel voor sanitair  

 warmwaterbereiding: A+

Badverwarmer op gas
Therm 4200 - pagina 12
 Batterijontsteking 
  Hoogwaardige kwaliteit van Bosch
 Energielabel voor sanitair  

 warmwaterbereiding: A

Elektrische warmwatertoestellen
 
Bosch biedt ook een gamma elektrische warmwatertoestellen aan. Dit is een economisch alternatief 
voor de klassieke opslag van sanitair warm water. Daarnaast bespaar je veel ruimte en heb je zeer 
snel warm water met een minimaal warmteverlies. Dit nieuwe gamma is gemakkelijk en snel te 
installeren en bovendien heb je geen schouw nodig zoals bij een gastoestel.

Gecentraliseerde of gedecentraliseerde warmwaterbereiding?
Alles hangt af van je persoonlijke behoeften. Bij gecentraliseerde warmwaterbereiding verwarmt 
een cv-ketel een sanitaire boiler. Deze oplossing is zuiniger in verbruik als deze goed afgestemd is 
op je behoeften en gewoonten. Gedecentraliseerde warmwatertoestellen bevinden zich dichtbij 
het aftappunt, wat zorgt voor kortere leidingen en dus kleinere warmteverliezen. Wens je meer 
informatie bij het maken van de juiste keuze? Je installateur helpt je graag verder. Wat je situatie ook 
is, Bosch biedt toestellen die voor een maximaal sanitair comfort zorgen.
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Tronic 8500 DESOAB
pagina 14
 Vermogens: 15/18 of  

 24/27 kW

Elektrische doorstromers

Tronic 5000 EB 
pagina 14
 Vermogens: 15/18 of  

 24/27 kW

Tronic 2000 B
pagina 15
 Vermogens: 18, 21 of  

 24 kW

Tronic 4000 ET
pagina 15
 Vermogens: 3,6, 

 4,5 of 6 kW

Tronic 1000 K
pagina 15
 Vermogen: 2,0 kW

Kokendwatertoestel

Elektrische boilers van 5 tot 300 liter

Tronic 2500TO
pagina 16
 Inhoud: 5 of 10 liter

Tronic 3500 TO 
pagina 16
 Inhoud: 5 liter

Tronic 2000T 
pagina 16
 Inhoud: 10 of 15 liter

Tronic 2100T 
pagina 17
 Inhoud: van 50 tot 

 200 liter

Tronic 1100TF 
pagina 17
 Inhoud: van 150 tot  

 300 liter

Het getoonde energielabel behoort tot het getoonde toestel en is mogelijk niet representatief voor andere toestellen uit dezelfde productlijn. 
Controleer of je elektrische installatie geschikt is voor de plaatsing van dit type toestel. Vraag eventueel raad aan je installateur.

4    Overzicht warmwatertoestellen

A+ → F

A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F

A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F

 
Het getoonde energielabel behoort tot het getoonde toestel en is mogelijk niet representatief voor andere toestellen uit dezelfde productlijn. 

A+ → F

A+ → F

Warmtepompboiler
Compress 4000 DW - pagina 9
 Ideaal voor doorsnee gezin
 Energielabel voor sanitair  

 warmwaterbereiding: A+

A+ → F

Warmtepompboiler
Compress 5000 DW - pagina 10
 Ideaal voor gezinnen met een  

 hoge warmwaterbehoefte
 Energielabel voor sanitair  

 warmwaterbereiding: A+

A+ → F

Badverwarmer op gas
Therm 4300 - pagina 13
 Automatische ontsteking door 

 hydrodynamische generator 
 Onmiddellijke warmwaterbereiding
  Hoogwaardige kwaliteit van Bosch
 Energielabel voor sanitair  

 warmwaterbereiding: A

A+ → F



ErP-label
Bekijk het ErP-label! Een groen A-label betekent 
dat het toestel één van de meest efficiënte 
warmwatertoestellen op de markt is. Hierdoor kun je 
kosten besparen. 

Geluidsvermogensniveau 
Houd rekening met het geluidsvermogensniveau. Dit 
wordt weergegeven in decibels (dB). Een normale 
conversatie bedraagt bijvoorbeeld 50 dB, een 
motorfiets 80 dB.

Stel de temperatuur in
Gebruik de regelaars van je warmwatertoestel 
om het temperatuurniveau aan te passen aan je 
behoeften. Om bacteriën in het water te voorkomen, 
raden we je aan om de minimumtemperatuur van de 
boiler in te stellen op 50°C of om het programma 
voor thermische desinfectie te gebruiken.

Wees zuinig met warm water
Beperk je warmwaterverbruik. Je staat er misschien 
niet bij stil, maar warm water is kostbaar. Je kunt 
water besparen door waterbesparende kranen en 
douchekoppen te installeren.

Bij de keuze van een warmwatertoestel laat je je best bijstaan door je installateur. Hij zal rekening 
houden met je woning en gezinssituatie. Zo kiezen jullie samen de oplossing die het best bij je 
behoeften past.  

Hoe kies je een efficiënt 
warmwatertoestel?
Enkele tips. 
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Lagere energiefactuur
Het verbruik van de Compress 4000 DW ligt drie tot vier keer lager 
dan de geproduceerde energie. Hierdoor ligt je energieverbruik 
tot 70 % lager dan bij andere warmwatertoestellen. Dat merk je 
meteen op je energiefactuur!

Ideaal voor een doorsnee gezin
De Compress 4000 DW bevat een geïntegreerde boiler met een 
inhoud van 200 of 250 liter. Deze warmtepompboiler is dus ideaal 
voor de sanitaire warmwaterbehoefte van een doorsnee gezin. 

Snelle installatie
Bij deze monobloc warmtepompboiler zitten alle elementen 
in één toestel. Er is geen koeltechnieker nodig omdat er geen 
koeltechnische leidingen moeten worden gelegd. Zo ben je zeker 
dat de installatie snel en eenvoudig kan gebeuren. Daarnaast is 
dankzij de vooraf ingestelde software een eenvoudige ‘plug-and-
play’ installatie mogelijk! 

Eenvoudig te combineren
Wens je deze warmtepompboiler te combineren met een gas- 
of stookolieketel of wil je deze aansluiten op zonnepanelen? 
De Compress CS4000 DW 250-1 CFI beschikt over de nodige 
onderdelen, waardoor je dit zonder problemen kan uitvoeren. In 
combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen is het zelfs mogelijk 
om de elektriciteit voor je warmtepompboiler zelf op te wekken. 

Dankzij de Compress 4000 DW warmtepompboiler genieten jij en je gezin het hele jaar door van 
comfortabel warm water. Bovendien maak je gebruik van gratis warmte uit de natuur en bespaar je op 
je energiefactuur!

Compress 4000 DW

Hernieuwbare energie is de troef van de toekomst. Reden genoeg om voor je warmwaterbereiding over 
te schakelen op groene energie. De Compress 3000 DWS is een zeer zuinige warmtepompboiler die je 
voorziet van lekker warm water. Het toestel is bovendien zeer milieuvriendelijk!

Compress 3000 DWS
Een groene keuze voor 
warm water.

Milieuvriendelijk
De Compress 3000 DWS is een zeer zuinige split 
warmtepompboiler en dat merk je ook aan de lage 
energiekosten. Het verbruik ligt namelijk drie tot vier 
keer lager dan de geproduceerde energie. Vervang je 
elektrische boiler door de Compress 3000 DWS en 
bespaar tot 70 % op je energiefactuur!

Ideaal voor kleine en grote gezinnen
Deze warmtepompboiler is verkrijgbaar met een 
inhoud van 120, 200 of 300 liter, ideaal voor gezinnen 
van 3 tot 6 personen. Dankzij de Compress 3000 DWS 
genieten jij en je gezin altijd van comfortabel warm 
water. Weet je niet welke inhoud geschikt is voor je 
warmwaterbehoefte? Vraag advies aan je installateur.

Flexibele installatie
De Compress 3000 DWS is flexibel te installeren. 
Deze split warmtepompboiler bestaat uit een binnen- 
en een buitenunit. De binnenunit neemt bovendien 
weinig plaats in, waardoor dit warmwatertoestel 
ideaal is voor de vervanging van elektrische boilers. 
Bij de Compress 3000 DWS zijn er koeltechnische 
leidingen nodig van buiten naar binnen. Hiervoor 
dient je installateur in het bezit te zijn van een 
koeltechnisch certificaat. Indien nodig, kan je voor 
het koeltechnisch werk een beroep doen op de 
gekwalificeerde koeltechniekers van Bosch Climate 
Service.

Comfortable solutions
 Warmtepompboiler
  Verschillende inhouden beschikbaar
  Energielabel voor sanitair warmwaterbereiding: A+

A+ → F
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Comfortable solutions
 Warmtepompboiler
  Ideaal voor doorsnee gezin
  Energielabel voor sanitair  

warmwaterbereiding: A+

A+ → F

De technische gegevens van de Compress 3000 DWS zijn terug te vinden op pagina 11. De technische gegevens van de Compress 4000 DW zijn terug te vinden op pagina 11.



Lagere energiefactuur
Het verbruik van de Compress 5000 DW ligt drie 
tot vier keer lager dan de geproduceerde energie. 
Hierdoor ligt je energieverbruik tot 70 % lager dan bij 
andere warmwatertoestellen. Dat merk je meteen op 
je energiefactuur!

Zeer hoog rendement
Kies je voor de Compress 5000 DW? Dan kies je voor 
een warmtepompboiler met hoog rendement. Dit 
toestel heeft een hoge COP van 3,31. Dat wil zeggen 
dat de Compress 5000 DW slechts 1 kW elektriciteit 
verbruikt om 3,31 kW warmte op te wekken. 

Onbeperkt warm water 
De Compress 5000 DW is ideaal voor gezinnen 
met een grote warmwaterbehoefte. Deze 
warmtepompboiler is uitgerust met een geïntegreerde 
boiler van 270 liter, voldoende water om je gezin van 
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat te voorzien van 
lekker warm water. 

Eenvoudig te combineren
Wens je deze warmtepompboiler te combineren met 
een gas- of stookolieketel of wil je deze aansluiten 
op zonnepanelen? De Compress CS5000-3 CFO 
beschikt over de nodige onderdelen, waardoor je dit 
zonder problemen kan uitvoeren. In combinatie met 
fotovoltaïsche zonnepanelen is het zelfs mogelijk om 
de elektriciteit voor je warmtepompboiler zelf op te 
wekken.

De Compress 5000 DW is een warmtepompboiler met een zeer hoog rendement. Als je kiest voor 
dit milieuvriendelijk toestel, draag je bovendien jouw steentje bij aan de natuur! Aangezien er geen 
koeltechnieker nodig is, is de installatie snel uitgevoerd.
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Technische gegevens:

Monobloc indoor Monobloc outdoor Split 

Type: 

Solar Solar

CS4000DW
200-1 FI

CS4000DW
250-1 FI

CS4000DW
250-1 CFI

CS5000DW
270-3 FO

CS5000DW
270-3 CFO

CS3000DW
120-1 S

CS3000DW
200-1 S

CS3000DW 
300-1 S

COP volgens EN 16147 in kW 2,75 2,81 2,83 2,95 2,95 2,9 2,76 2,98

Vermogen elektrische bijverwarming in kW 2 2 2 2 2 1,8 1,8 1,8

Effectieve inhoud boiler in l 200 247 240 270 260 131 187 291

Afmetingen (h x b) boiler in mm
1678 x 

624
1932 x 

624
1932 x 

624
1835 x 

700
1835 x 

700
1125 x 

510
1525 x 

510
1870 x 

630

Afmetingen (h x b x d) buitenunit in mm n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 848 x 320 x 540

Leeggewicht boiler in kg 83 96 108 108 121 50 65 90

Gewicht buitenunit in kg n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 38 38 38

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklasse voor sanitair  
warmwaterbereiding

A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Spectrum energie-efficiëntieklasse A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F

Capaciteitsprofiel L XL XL XL XL M L XL

Energie-efficiëntie voor waterverwarming  
in % (ŋwh)

142 140 140 136 136 105 119 123

Dagelijks elektriciteitsverbruik bij gemiddel-
de klimaatomstandigheden in kWh (Qelec)

3,41 5,58 5,58 5,75 5,75 2,383 4,087 6,894

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA) 60 60 60 55 55 15 15 15

Geluidsvermogensniveau buiten in dB (LWA) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 59 59 59

Europese verordening nr 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen

Koeltechnisch beschermende maatregelen bevat gefluoreerde broeikasgassen

Type van gefluoreerd broeikasgas R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a

Gewicht van gefluoreerd broeikasgas in kg 0,27 0,27 0,27 0,36 0,36 1,55 1,55 1,55

CO2 equivalent van gefluoreerd broeikasgas 
in ton

0,3861 0,3861 0,3861 0,515 0,515 2,217 2,217 2,217

GWP factor van gefluoreerd broeikasgas 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430

Kenmerken van koelmiddelcircuit hermetisch gesloten koelcircuit
niet-hermetisch gesloten 

koelcircuit

Compress 5000 DW

10    Compress 5000 DW

Comfortable solutions
 Warmtepompboiler
  Ideaal voor gezinnen met een hoge  

warmwaterbehoefte
  Energielabel voor sanitair warmwaterbereiding: A+

A+ → F
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Technische gegevens (berekend met aardgas G20):

Type:
Therm 4200
T4204 9 D23

Therm 4300
T4304 9 D23 

Nominaal nuttig vermogen in kW 14 14

Minimaal nuttig vermogen in kW 8,1 8,1

Maximaal warmwaterdebiet bij ΔT = 25K in l/min 9 9

Afmetingen (h x b x d) in mm 580 x 310 x 225 580 x 310 x 225

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklasse A A

Spectrum energie-efficiëntieklasse A+ → F A+ → F

Capaciteitsprofiel M M

Energie-efficiëntie voor waterverwarming in % 
(ŋwh)

71 71

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA) 69 69

Therm 4300   13

Therm 4200 en 
Therm 4300

Eenvoudig oud door nieuw vervangen
Wanneer je huidige badverwarmer aan vervanging 
toe is, of niet conform is, dan is de Therm 4200 een 
ideale oplossing. Het toestel beschikt over standaard 
aansluitingen en is compact, zodat het eenvoudig en 
snel in de plaats van het oude toestel geïnstalleerd 
kan worden.

Eenvoudig energie besparen
De Therm 4200 voorziet je huishouden efficiënt van 
warm water volgens het doorstroomprincipe. De
ontsteking vindt plaats via een batterij. Er is geen 
waakvlam, wat extra gas bespaart.

Eenvoudig instelbaar
De Therm 4200 is uitgerust met een overzichtelijk 
bedieningspaneel. Door de intuïtieve bediening met 
twee ergonomische draaiknoppen kun je het toestel 
comfortabel volgens je wensen regelen.

Conform Europese Ecodesign-eisen
Deze badverwarmer met zeer lage NOx-uitstoot 
voldoet aan de laatste nieuwe Europese Ecodesign-
eisen.

Zoek je een eenvoudige, betrouwbare en efficiënte oplossing voor warm water? Hier is ze!

Therm 4200

Comfortable solutions
 Badverwarmer op gas
  Batterijontsteking 
 Hoogwaardige kwaliteit van Bosch
  Energielabel voor sanitair warmwaterbereiding: A

Je wil consequent energie sparen zonder aan comfort te verliezen? Dan is de Therm 4300 ideaal 
voor jou!

Milieuvriendelijk en efficiënt
Met de Therm 4300 is energie sparen heel eenvoudig. 
Het toestel voorziet je huishouden efficiënt van warm 
water volgens het doorstroomprincipe. De brander 
werkt dus alleen wanneer je de waterkraan opent. 
De vlam wordt ontstoken via een hydro-generator. 
Batterijen zijn daarvoor niet nodig, wat voor extra 
kostenbesparing zorgt en het milieu niet belast. 

Vervangen van toestellen wordt eenvoudig
De Therm 4300 is een ideale oplossing voor het 
vervangen van een oud toestel. Want dankzij zijn 
compacte afmetingen en standaard aansluitingen 
kan de installateur toestellen eenvoudig en snel 
vervangen zonder extra verbouwingswerken. 

Eenvoudige bediening
De bediening van het toestel is intuïtief en zodoende 
heel eenvoudig. Het bedieningspaneel met een
duidelijke structuur en twee praktische draaiknoppen 
biedt je alle functies die je nodig hebt om de
Therm 4300 op elk moment volgens jouw behoeften 
in te stellen.

Conform Europese Ecodesign-eisen
Deze badverwarmer met zeer lage NOx-uitstoot 
voldoet aan de laatste nieuwe Europese Ecodesign-
eisen.

Therm 4300

12    Therm 4200

Comfortable solutions
 Badverwarmer op gas
  Automatische ontsteking door hydrody-

namische generator - er hoeven geen 
batterijen te worden gewisseld

 Onmiddellijke warmwaterbereiding
  Energielabel voor sanitair  

warmwaterbereiding: A

A+ → F

A+ → F



Tronic 8500 DESOAB
  Volledig elektronische regeling voor de hoogste eisen aan comfort 

en efficiëntie
 Multifunctioneel display met meerkleurige achtergrondverlichting 
  Voor meerdere aftappunten
 Eenvoudige bediening via draaiknop en vier sneltoetsen
 AquaStop - levenslange garantie tegen waterschade
 Bespaart tot 30% energie en water tijdens het douchen in  

 vergelijking met hydraulisch gestuurde doorstromers
  Mogelijkheid om aan te sluiten aan Solar installatie
  Beschikbaar met vermogens van 15/18 en 24/27 kW

Tronic 8500 DESOAB  
en Tronic 5000 EB
Elektronische doorstromers.

Tronic 5000 EB
  Volledig elektronische regeling voor de hoogste eisen aan comfort 

en efficiëntie
  Voor meerdere aftappunten
 Instellen van de gewenste temperatuur via symbolen
 Snel warm water
 Bespaart tot 30% energie en water tijdens het douchen in  

 vergelijking met hydraulisch gestuurde doorstromers
  Beschikbaar met vermogens van 15/18 en 24/27 kW

Technische gegevens:

Type:
TR8500 15/18 
DESOAB

TR8500 24/27 
DESOAB

TR5000 15/18 
EB

TR5000 24/27 
EB

Vermogen in kW 15/18 24/27 15/18 24/27

Elektrische aansluiting in V 400 400 400 400

Inschakeldebiet in l/min 2,5 2,5 2,5 2,5

Debiet bij nominaal vermogen bij ingang 12°C  
en uitloop 38°C (zonder debietbegrenzer)

8,1 / 9,8 13,0 / 14,6 8,1 / 9,8 13 / 14,6

Afmetingen (h x b x d) in mm
483 x 236 

x 122
483 x 236 

x 122
483 x 236  

x 122
483 x 236 

x 122

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklasse A A A A

Spectrum energie-efficiëntieklasse A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F

Energie-efficiëntie voor waterverwarming in % 39 39 39 39

Capaciteitsprofiel S S S S

Jaarlijks stroomverbruik (kWh) 478 479 479 479

Geluidsvermogensniveau binnen in dB(A) 15 15 15 15

A+ → F

A+ → F

14    Tronic 8500 DESOAB en Tronic 5000 EB 

Tronic 2000 B
 Automatische elektronische doorstromer, hydraulisch gestuurd
  Voor meerdere aftappunten
 Snel warm water, geen temperatuurpieken
 Zeer efficiënte blanke weerstandsdraad
 Clickfix-montagetechniek
  Beschikbaar met vermogens van 18, 21 en 24 kW

Elektrische doorstromers  
Tronic 2000 B, Tronic 4000 ET en 
kokendwatertoestel Tronic 1000 K

Tronic 4000 ET
 Compacte elektronische doorstromer
  Voor 1 aftappunt
  Verbruikt alleen energie wanneer water wordt afgetapt
 Eenvoudig te installeren
 Beschikbaar met vermogens van 3,6 kW, 4,5 kW en 6 kW

Tronic 1000 K
 Zeer compact kokendwatertoestel met inhoud van 5 liter
 Dubbelwandige behuizing
 Warm, heet of kokend water is snel beschikbaar
  Aanduiding waterniveau van 0,25 tot 5 liter
  Lade voor ontkalkingsproduct vooraan
 Vermogen van 2 kW

Technische gegevens:

Tronic 2000 B Tronic 4000 ET Tronic 1000 K

Type:
TR2000 
18 B

TR2000 
21 B

TR2000 
24 B

TR4000 
4 ET

TR4000 
5 ET

TR4000 
6 ET

TR1000 5 B

Vermogen in kW 18 21 24 3,6 4,5 6 2,0

Elektrische aansluiting in V 400 400 400 230 230 230 230

Inschakeldebiet in l/min 5 5,8 6,6 1,8 1,8 1,8 n.v.t.

Debiet bij nominaal vermogen bij ingang 12°C  
en uitloop 38°C (zonder debietbegrenzer)

9,9 11,6 13,2 1,9 2,4 3,2 n.v.t.

Afmetingen (h x b x d) in mm
472 x 236 

x 137
472 x 236 

x 137
472 x 236 

x 137
185 x 140 

x 88
185 x 140 

x 88
185 x 140 

x 88
265 x 320 

x 154

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklasse A A A A A A n.v.t.

Spectrum energie-efficiëntieklasse A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F n.v.t.

Energie-efficiëntie voor waterverwarming in % 38 38 38 39 39 39 n.v.t.

Capaciteitsprofiel S S S XXS XXS XXS n.v.t.

Geluidsvermogensniveau binnen in dB(A) 15 15 15 15 15 15 n.v.t.

A+ → F

A+ → F

Tronic 2000 B, Tronic 4000 ET en Tronic 1000 K   15
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Tronic 2500 TO, Tronic 3500 TO 
en Tronic 2000T
Compacte elektrische waterverwarmers.

Tronic 2500 TO
 Compacte, drukloze boiler
  Efficiënte warmwaterbereiding voor 1 aftappunt
 Eenvoudig te bedienen via draaiknop
  Laag energieverbruik
 Beschikbaar met inhoud van 5 of 10 liter (montage boven gootsteen of lavabo)
  Beschikbaar met inhoud van 10 liter (montage onder gootsteen of lavabo)

Tronic 3500 TO
 Compacte, drukloze boiler met inhoud van 5 liter
  Voor 1 aftappunt
  Eenvoudig te bedienen via draaiknop
 Laag energieverbruik
 Antidruppelfunctie tijdens het opwarmen en drukbegrenzer 
  Montage onder gootsteen of lavabo

Tronic 2000T
 Compacte boiler, zowel voor installatie onder waterdruk als drukloos 
 Inhoud van 10 of 15 liter
  Voor 1 aftappunt
  Verklikkerlichtje ‘in werking’
 Thermostaat regelbaar van 15 tot 65°C
 Montage onder gootsteen of lavabo

Technische gegevens:

Tronic 2500 TO Tronic 3500 TO Tronic 2000T

Type:
TR2500TO 
5 B

TR2500TO
10 T

TR2500TO
10 B

TR3500TO 5T TR2000T 10T TR2000T 15T

Nuttige inhoud in l 5 10 10 5 10 15

Vermogen in kW 2,2 2,2 2,2 2,2 2 2

Elektrische aansluiting in V 230 230 230 230 230 230

Opwarmingstijd van 12 tot 60°C in min. 8 16 16 8 n.v.t. n.v.t.

Opwarmingstijd tot 50°C in min. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 18 23

Stand-by-energieverbruik bij 65°C/24 h in 
kWh/d

0,18 0,3 0,3 0,18 0,63 0,70

Afmetingen (h x b x d) in mm
435 x 270 

x 240
460 x 295

x 300
460 x 295 

x 300
435 x 270  

x 240
456 x 262 

x 255
498 x 294 

x 287

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklasse A A A A B B

Spectrum energie-efficiëntieklasse A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F

Energie-efficiëntie voor waterverwarming in % 37 37 36 36 33 32

Capaciteitsprofiel XXS XXS XXS XXS XXS XXS

Geluidsvermogensniveau binnen in dB(A) 15 15 15 15 15 15

A+ → F

A+ → F

A+ → F

16    Tronic 2500 TO, Tronic 3500 TO en Tronic 2000T

Tronic 2100T
 Elektrische boiler onder waterdruk
  Wandmodel of plaatsing op speciale voet
 Voor 1 of meerdere aftappunten 
  Inhoud van 50 tot 200 liter

Tronic 2100T en Tronic 1100TF 
Elektrische boilers.

Tronic 1100TF
 Elektrische boiler onder waterdruk
  Vloermodel
  Voor 1 of meerdere aftappunten
 Inhoud van 150 tot 300 liter

Technische gegevens:

Tronic 2100T Tronic 1100TF

Type:
TR2100T 
50B

TR2100T
75B

TR2100T
100B

TR2100T
150B

TR2100T
200B

TR1100TF
150T

TR1100TF 
200T

TR1100TF 
300T

Inhoud in l 50 75 100 150 200 150 200 300

Vermogen in W 1800 2400 2400 3000 3000 1800 2400 3000

Elektrische aansluiting in V 230 230 230 230 230 230 230 230

Opwarmingstijd tot 65°C in h 1h29 2h02 2h31 3h02 4h05 4h17 4h32 6h14

Stand-by-energieverbruik bij 65°C/24 h in 
kWh/d

0,82 1,11 1,25 1,63 1,94 1,80 2,10 2,69

Hoogte en diameter in mm 581 x 505 747 x 505 916 x 505 1261 x 505 1579 x 513
1015 x 

575
1275 x 

575
1780 x 

575

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklasse C B C C C C C C

Spectrum energie-efficiëntieklasse A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F

Energie-efficiëntie voor waterverwarming in % 38 39 38 36 38 37 36 38

Capaciteitsprofiel M M L M L M M L

Geluidsvermogensniveau binnen in dB(A) 15 15 15 15 15 15 15 15

A+ → F

A+ → F

Tronic 2100T en Tronic 1100TF    17
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Wat nu?

Vergelijk en maak je keuze!
Surf naar www.bosch-climate.be en ontdek ons volledige aanbod aan toestellen. 
We bieden oplossingen voor diverse toepassingen, woningen en budgetten.
Vergelijk de eigenschappen van de verschillende toestellen en maak je keuze.

Vind je Bosch Climate Partner!
Heb je een keuze gemaakt? Surf dan snel naar www.bosch-climate.be.
Op de homepage, bij “Vind een installateur”, geef je je postcode in en krijg je een overzicht van alle Bosch 
installateurs in je buurt. Onze Bosch Climate Partners zorgen ervoor dat je Bosch toestel ook perfect 
geplaatst en onderhouden wordt.

Heb je nog vragen?
Heb je een vraag of opmerking over onze producten of diensten?
Hier vind je een overzicht van hoe je ons kunt contacteren:

 Telefoon
 Hoofdkantoor Mechelen: 015 46 57 00

 Website 
 Stuur ons een bericht via het online aanvraagformulier op onze website www.bosch-climate.be

 Adres
 Bosch Thermotechnology nv-sa
 Zandvoortstraat 47
 2800 Mechelen

Een warmwatertoestel aangepast aan je behoeften zorgt voor een hoog warmwatercomfort.
Volgende stappen kunnen je helpen bij het kiezen van de juiste oplossing: 

1

2

3



Bosch Thermotechnology nv-sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen

www.bosch-climate.be
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