
Bosch Tronic 1000 T
Boilere electrice pentru 
prepararea apei calde

Recomandate cu căldură!
Date tehnice Bosch Tronic 1000 T
Model ES 035 ES 050 ES 080 ES 100 ES 120

Capacitate, litri 35 50 80 100 120
Presiune maximă 
admisibilă, bar 8 8 8 8 8

Racorduri pentru apă ½” ½” ½” ½” ½”
Interval de 
temperaturi, °C 30-70 30-70 30-70 30-70 30-70

Putere nominală, W 1500 1500 1800 2000 2000

Tensiune de 
alimentare, V 230 230 230 230 230

Frecvenţă, Hz 50 50 50 50 50

Cablu de alimentare 
electrică cu ştecher

HO5VV 
F3 x 
1.5 mm2

HO5VV 
F3 x 
1.5 mm2

HO5VV
F3 x 
1.5 mm2

HO5VV
F3 x  
1.5 mm2

HO5VV
F3 x  
1.5 mm2

Clasă de protecţie IP IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Masă cu rezervor 
gol, kg 14,2 16,5 22,6 28,1 31,3

Masă cu rezervor 
plin, kg 48,9 66,1 102,1 127,5 150,7

Cod comandă 7736501023 7736501024 7736501025 7736501026 7736501027

Dimensiuni  Bosch Tronic 1000 T 
Model ES 035 ES 050 ES 080 ES 100 ES 120

Diametru A, mm 350 450 450 450 450

Înălţime totală B, mm 632 568 793 930 1098

Lăţime D, inclusiv 
logo, mm

385 485 485 485 485

Lăţime E, fără logo, 
mm

370 470 470 470 470

Înălţime F, mm 240 220 220 220 220

Lăţime G, mm 224 322 322 322 322
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�  Prin înlocuirea unui boiler vechi cu unul nou, ce 
asigură economie de energie, puteţi reduce cu 
până la 35% costul pentru prepararea apei calde 
menajere.

�  Dacă este posibil, instalaţi boilerul electric într-o 
zonă caldă a casei (de exemplu în baie), astfel încât 
pierderea de energia să fie minimă, în special pe 
timpul iernii.  

�  Lungimea conductei de apă caldă dintre boilerul 
electric şi consumatorul principal (duş, chiuvetă, 
maşină de spălat etc.) trebuie să fie cât mai mică 
posibil, iar conducta să fie izolată în vederea 
reducerii pierderilor de căldură. 

�  Aveţi grijă ca termostatul să fie setat la 50 °C în 
timpul verii şi 70 °C iarna. 

�   Atunci când spălaţi vasele folosiţi un dop la chiuvetă 
sau utilizaţi un recipient adânc: lăsând apa să curgă 
continuu risipiţi apă şi bani. 

�  Un singur robinet care picură poate cauza pierderi 
de aproximativ 170 litri de apă pe lună. Astfel, 
trebuie să aveţi grijă să închideţi complet robinetele. 

�  Efectuaţi anual revizii ale boilerului electric, în 
conformitate cu recomandările producătorului: 
acumularea depunerilor de calcar pe elementul de 
încălzire poate scădea eficienţa aparatului şi spori 
consumul de curent electric.

Echipamentele Bosch sunt soluţii utile 
pentru prepararea apei calde menajere şi 
oferă completări atractive pentru bucătăria 
sau baia dumneavoastră, având un design 
elegant, performanţe de excepţie, tehnologie 
inovatoare. De asemenea, sunt ideale pentru 
cei care doresc să aducă mai mult confort şi 
economii în viaţa de zi cu zi!

Rezervorul pentru apă de înaltă calitate, din oţel 
emailat, precum şi protecţia suplimentară realizată 
de anodul din magneziu, asigură prevenirea 
coroziunii.

Termostatul oferă posibilitatea setării temperaturii de 
ieşire a apei din boiler într-un interval de temperaturi 
între 30°C şi 70°C, în funcţie de cerinţele 
utilizatorului.

Boilerul electric include: 
�  Termostat
�  Set universal de montaj
�  Supapă de siguranţă (8 bar)
�  Cablu cu conector
�  Racorduri dielectrice

Pentru a beneficia de toate aceste avantaje, vă 
recomandăm boilerul electric pentru prepararea 
apei calde menajere Bosch Tronic 1000T, a cărui 
performanţă în încălzirea eficientă a apei a fost 
dovedită în mod repetat.

Datorită izolaţiei termice de calitate, aceste boilere 
electrice menţin temperatura apei, cu costuri negli-
jabile ale energiei. 

Recomandări pentru  
economii suplimentare 
de energie

Bine aţi venit la Bosch

 Beneficii pe scurt: 
 � Economie de energie şi caracter ecologic datorită 
izolaţiei termice de înaltă densitate, fără CFC

 � Durată de viaţă mare, datorită acoperirii 
interiorului rezervorului din oţel cu email de înaltă 
calitate 

 � Flanşă ovală pentru o protecţie fiabilă împotriva 
suprapresiunii

 � Anod din magneziu integrat pentru o protecţie 
sporită împotriva coroziunii

 � Instalare simplă cu suportul de montare universal


