
El-vandvarmer fra Bosch. 
Sikrer dig varmt vand hurtigt  
- og nemt 

El-vandvarmer

Tronic 4500 T



Få styr på det varme vand 
Du har måske oplevet at hoppe ud i badet for at opdage, at der 
ikke er mere varmt vand. Med Tronic 4500 T kan du nemt se 
vandets aktuelle temperatur niveau på displayet og ikke mindst, 
hvor meget varmt vand der er tilbage. Displayet er nemlig 
digitalt, betjeningsvenligt og enkelt i sit udseende. Faktisk er 
displayet så smart, at det ved at blinke kan fortælle dig, hvis der 
er en fejl på el-vandvarmeren. 

Undgå lang ventetid på varmt vand  
Skulle displayet vise, at der ikke er nok varmt vand tilbage, 
behøver du ikke væbne dig med en masse tålmodighed – for 
med den korte opvarmningstid, er der hurtigt varmt vand igen. 
Det kalder vi Power Boost1 

Derfor har vores el-vandvarmer kort opvarmningstid – så du kan få 
varmt vand hurtigt, selv i sommerhuset.

Elsker du at vente på det varme vand? Nej vel. 

1) Gælder kun ved 3-faset 400V tilslutning



Færre bekymringer med frostsikring 
Vi ved, at mange ikke får tømt deres el-vandvarmer. Og det 
behøver du heller ikke med Tronic 4500 T. Den har nemlig en 
frostsikringsfunktion. Dermed kan du trygt lade være med at 
tømme din Tronic 4500 T uden risiko for frostsprængninger, når 
du fx lukker sommerhuset ned for vintersæsonen.

Ekstra tryghed med bakteriefrit vand 
Uanset temperaturindstilling er du med Tronic 4500 T sikret 
bakteriefrit vand. Vores el-vandvarmer har nemlig også en auto-
matisk anti-legionella funktion. Og det er både til gavn for dit 
og familiens helbred. 

Designet til forskellige behov 
El-vandvarmeren fås i seks forskellige størrelser fra model 30 
til køkkenet eller sommerhuset og op til model 150, som kan 
forsyne hele familien med varmt vand i helårsbeboelsen. 
 
En el-vandvarmer i Bosch kvalitet
Med en el-vandvarmer i Bosch kvalitet, får du et produkt udvik-
let specielt til danske forhold. Den er godt beskyttet mod gen-
nemtæring og har en højkvalitets isolering. Fordi vi kan stå inde 
for kvaliteten, får du op til 5 års garanti, når blot el-vandvarme-
ren er installeret og registreret af en autoriseret installatør.

5 ÅRS 
GARANTI  

MOD GENNEMTÆRING*

3 ÅRS 
PRODUKT- 

GARANTI*

ca. 75℃

ca. 35℃

ca. 57℃

ca. 10℃ 
(frostbeskyttelse)

* Når produktet installeres og registreres af en autoriseret installatør.
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El-vandvarmer
Opvarmningstid  

i minutter ved 230V  
fra 10°C til 55°C

Opvarmningstid  
i minutter ved 400V  

fra 10°C til 55°C
Effekt i kW Indhold  

i liter Mål i mm Vægt
i kg.

Bosch Tronic 4500 T 30 25 21 2,1 – 4,2 28,3 510x420x445 19

Bosch Tronic 4500 T 50 76 25 2 – 6 48,3 610x500x512 28

Bosch Tronic 4500 T 80 123 41 2 – 6 78 830x500x512 34

Bosch Tronic 4500 T 100 153 51 2 – 6 97,3 975x500x512 39

Bosch Tronic 4500 T 120 186 62 2 – 6 118,1 1.130x500x512 44

Bosch Tronic 4500 T 150 232 77 2 – 6 147,1 1.345x500x512 50

Teknisk data

Power Boost 1  
– så du får hurtigere får varmt vand.

Digitalt display  
– kommer i et stilrent og betjeningsvenligt design.

Oplev fordelene: 

1) Gælder kun ved 3-faset 400V tilslutningEnergimærket kan variere for de forskellige modeller
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Frostsikring  
– slip for at tømme din el-vandvarmer.  

Automatisk  
anti-legionella  
– bakteriefri til gavn for dit helbred.    


