ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ
сезон 2018/2019

За ТЕСИ
Компанията „ТЕСИ ООД“ е основана през 1990 г. и е част от холдинга „Фикосота“. Тя разполага с пет завода – три в Шумен
и два в Смядово. ТЕСИ е най-големият български и един от водещите европейски производители на електрически бойлери,
високообемни бойлери с индиректно нагряване и електрически отоплителни уреди. През последните десет години, ТЕСИ
отбеляза бързо развитие и представи на световния пазар широка гама високотехнологични продукти и решения, отговарящи
на съвременните изисквания за енергийна ефективност, намалено потребление на ресурси и защита на околната среда.
ТЕСИ удвои производствения си капацитет до 1 милион електрически бойлери годишно в отговор на извънредно голямото
търсене на нашите продукти.

ТЕСИ в цифри
▶▶Продажби в повече от 50

държави на 4 континента
служители
▶▶5 завода
▶▶Топ 4 европейски производител на електрически бойлери и уреди за отопление
▶▶3 основни продуктови категории – електрически бойлери, електрически отоплителни уреди, комбинирани и високообемни
бойлери с индиректно нагряване
▶▶840

Отоплителните уреди на ТЕСИ в цифри
▶▶Годишно
▶▶Годишно

производство на панелни електрически конвектори: 160 000
производство на маслени радиатори: 60 000
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TESY CLOUD - УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Приложение за управление и мониторинг

TESY Cloud

Интернет ни свързва с уредите у дома
TESY Cloud е иновативна технология, която Ви позволява да
ползвате устройствата си от всяка точка на света. Тя е внедрена
в уреди с вграден Wi-Fi модул, свързан към Вашата домашна
безжична мрежа. Софтуерът е гъвкав и подходящ за всяко
устройство с уеб браузър, както и за смартфони или таблети с
операционна система Android или iOS
Основни енергоспестяващи функции на приложението tesyCloud:
Прецизен контрол на
температурата

Изчисляване на консумираната
електроенергия в kWh

Седмичен програматор 24 ч / 7 д

Функция
„Защита срещу замръзване“

Отложен старт до 96 часа

Функция
„Отворен прозорец/врата“

Адаптивен старт

Заключване на клавиатурата/
защита от деца

Експлоатация на конвектори
TESY Cloud в група

Диаграма на околната
температура за 24 часа

Калибриране на термостата за
постигане на желания комфорт температурна корекция ±4°С

Функция „Smart Grid Ready“

Приложение за мобилни устройства
операционна система Android или iOS

Регистрирайте се сега на mytesy.com и инсталирайте приложението tesyCloud на
Вашето мобилно устройство. (tesyCloudX за iPhone X мобилни устройства)
*функцията за управление през Интернет изисква наличието на безжичен Интернет в помещението,
където е поставен конвекторът

За повече информация ⇥ стр. 30 до 32
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Wi-Fi
tesyCloud

Управлявайте Вашите уреди през Интернет
Android

Google Play

iOS

App Store
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СТЕННИ ПАНЕЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОРИ
TESY Cloud панелни електрически конвектори с управление през Интернет

Серия Conveco Cloud (CN 04)

▶▶Оптимална конвекция - до 25% по-бързо 			

затопляне на помещението

▶▶Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
Безжичен модул за
управление и мониторинг

▶▶Електронен терморегулатор 10-30°C
▶▶До 21% по-ниски разходи за електроенергия*
▶▶Калибриране на термостата за постигане на 		

До 25% по-бързо
затопляне на помещението*

желания комфорт - температурна корекция ±4°С

▶▶Вграден IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi модул 				

за управление през Интернет

Функция
„Отворен прозорец/врата“

▶▶Седмичен програматор 24 ч / 7 д със стъпка от 30 минути

Максималната стойност
за Сезонна Енергийна
Ефективност**

▶▶Функция „Отворен прозорец/врата“ - 				

▶▶Адаптивен старт с опция вкл./изкл. - осигурява оптимален

комфорт и пести енергия

пести енергия при установяване на отворен прозорец

▶▶Възможност за монтиране в баня** - защита от водни пръски IP24
▶▶Функция за отложен старт - 96 часа
▶▶Клас I
▶▶Защита против замръзване - фиксирана на 5°C, с опция за вкл. / изкл.
▶▶Заключване на клавиатурата / защита от деца
▶▶Защита от прегряване
▶▶LED дисплей, показващ желаната и реална стайна температура
▶▶Здрава метална конструкция
Модел

Крачета с колелца,
които Ви позволяват да
ползвате Вашия продукт
като подов конвектор.

TIN №

Максимална Термомощност
регулатор

Размери
ВxДхШ [m]

За помещения до**

CN 04 050 EIS CLOUD W 304192

500 W Електронен 0.45x0.08x0.49

10-15 m³

CN 04 100 EIS CLOUD W 304193

1000 W Електронен 0.45x0.08x0.61

CN 04 150 EIS CLOUD W 304194

1500 W Електронен 0.45x0.08x0.68

CN 04 200 EIS CLOUD W 304195

Отопляема Цена
площ**

4-6 m²

249.00 лв.

20-30 m³

8-12 m²

269.00 лв.

30-45 m³

12-18 m²

289.00 лв.

2000 W Електронен 0.45x0.08x0.89

40-60 m³

16-24 m²

309.00 лв.

CN 04 250 EIS CLOUD W 304196

2500 W Електронен 0.45x0.08x1.06

50-70 m³

20-28 m²

329.00 лв.

CN 04 300 EIS CLOUD W 304197

3000 W Електронен 0.45x0.08x1.24

60-80 m³

24-32 m²

349.00 лв.

Принадлежности

303608 Комплект крачета с колелца за сериите CN 04 EIS и EIS CLOUD W

Цените са ориентировъчни и препоръчителни.
*	в сравнение с моделите с биметален механичен терморегулатор и
някои по-тънки конвектори без решетка
** За повече информация ⇥ стр. 30 до 32

19.90 лв.
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СТЕННИ ПАНЕЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОРИ
TESY Cloud панелни електрически конвектори с управление през Интернет

Серия Heateco Cloud (CN 03)

▶▶Оптимална конвекция - до 25% по-бързо 			

затопляне на помещението

▶▶Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
Безжичен модул
за управление и мониторинг

▶▶Електронен терморегулатор 10-30°C
▶▶До 21% по-ниски разходи за електроенергия*
▶▶Калибриране на термостата за постигане на желания

До 25% по-бързо
затопляне на помещението*

комфорт - температурна корекция ±4°С

▶▶Вграден IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi модул 				

за управление през Интернет

Възможност за монтиране в баня** защита от водни пръски IP24

▶▶Седмичен програматор 24 ч / 7 д със стъпка от 30 минути

39% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**

▶▶Възможност за монтиране в баня** - 				

▶▶Адаптивен старт с опция вкл./изкл. - осигурява оптимален

комфорт и пести енергия

защита от водни пръски IP24

▶▶Функция за отложен старт - 96 часа
▶▶Клас II
▶▶Защита против замръзване - фиксирана на 5°C, 			

с опция за вкл. / изкл.

▶▶Заключване на клавиатурата / защита от деца
▶▶Защита от прегряване
▶▶LED дисплей, показващ желаната и реална стайна температура
▶▶Здрава метална конструкция
Модел

Крачета с колелца,
които Ви позволяват да
ползвате Вашия продукт
като подов конвектор.
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TIN №

Максимална Термомощност
регулатор

Размери
ВxДхШ [m]

За помещения до**

Отопляема Цена
площ**

CN 03 050 EIS CLOUD W 304214

500 W Електронен 0.45x0.09x0.44

10-15 m³

4-6 m²

CN 03 100 EIS CLOUD W 304215

1000 W Електронен 0.45x0.09x0.56

20-30 m³

8-12 m²

CN 03 150 EIS CLOUD W 304182

1500 W Електронен 0.45x0.09x0.63

30-45 m³

12-18 m²

CN 03 200 EIS CLOUD W 304183

2000 W Електронен 0.45x0.09x0.83

40-60 m³

16-24 m² 289.00 лв.

CN 03 250 EIS CLOUD W 304184

2500 W Електронен 0.45x0.09x1.00

50-70 m³

20-28 m² 309.00 лв.

CN 03 300 EIS CLOUD W 304185

3000 W Електронен 0.45x0.09x1.18

60-80 m³

24-32 m²

Принадлежности

300871 Комплект крачета с колелца за сериите CN 03 EIS и EIS CLOUD W

Цените са ориентировъчни и препоръчителни.
*	в сравнение с моделите с биметален механичен терморегулатор и
някои по-тънки конвектори без решетка
** За повече информация ⇥ стр. 30 до 32

19.90 лв.

tesy.bg

ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ сезон 2018/2019

СТЕННИ ПАНЕЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОРИ

Серия Conveco (CN 04)

Панелни електрически конвектори с електронен терморегулатор

▶▶Оптимална конвекция - до 25% по-бързо 		

затопляне на помещението

▶▶Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C

До 25% по-бързо затопляне на
помещението*

▶▶Електронен терморегулатор 10-30°C
▶▶До 21% по-ниски разходи за електроенергия*
▶▶Калибриране на термостата за постигане на желания

Възможност за монтиране в баня** защита от водни пръски IP24

комфорт - температурна корекция ±4°С

▶▶Седмичен програматор 24 ч / 7 д със стъпка от 30 минути
▶▶Адаптивен старт с опция вкл./изкл. - осигурява

Функция
„Отворен прозорец/врата“

оптимален комфорт и пести енергия

▶▶Функция „Отворен прозорец/врата“ - пести енергия при

установяване на отворен прозорец

39% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**

▶▶Възможност за монтиране в баня** - защита от 		

водни пръски IP24

▶▶Функция за отложен старт - 96 часа
▶▶Клас I
▶▶Защита против замръзване - фиксирана на 5°C, 		

с опция за вкл. / изкл.

▶▶Заключване на клавиатурата / защита от деца
▶▶Защита от прегряване
▶▶LED дисплей, показващ желаната и реална стайна

температураЗдрава метална конструкция

Модел

Крачета с колелца,
които Ви позволяват да
ползвате Вашия продукт
като подов конвектор.

TIN №

Максимална Термомощност
регулатор

Размери
ВxДхШ [m]

За помещения до**

Отопляема Цена
площ**

CN 04 050 EIS W

304186

500 W Електронен 0.45x0.08x0.49

10-15 m³

4-6 m²

CN 04 100 EIS W

304187

1000 W Електронен 0.45x0.08x0.61

20-30 m³

8-12 m²

CN 04 150 EIS W

304188

1500 W Електронен 0.45x0.08x0.68

30-45 m³

12-18 m²

199.00 лв.

CN 04 200 EIS W

304189

2000 W Електронен 0.45x0.08x0.89

40-60 m³

16-24 m²

219.00 лв.

CN 04 250 EIS W

304190

2500 W Електронен 0.45x0.08x1.06

50-70 m³

20-28 m²

239.00 лв.

CN 04 300 EIS W

304191

3000 W Електронен 0.45x0.08x1.24

60-80 m³

24-32 m²

259.00 лв.

Принадлежности

303608 Комплект крачета с колелца за сериите CN 04 EIS и EIS CLOUD W

Цените са ориентировъчни и препоръчителни.
*	в сравнение с моделите с биметален механичен терморегулатор и
някои по-тънки конвектори без решетка
** За повече информация ⇥ стр. 30 до 32

19.90 лв.
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СТЕННИ ПАНЕЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОРИ

Серия Heateco (CN 03)

Панелни електрически конвектори с електронен терморегулатор

▶▶Оптимална конвекция - до 25% по-бързо 		

затопляне на помещението
▶▶Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C

До 25% по-бързо
затопляне на помещението*

▶▶Електронен терморегулатор 10-30°C
▶▶До 21% по-ниски разходи за електроенергия*
▶▶Калибриране на термостата за постигане на желания

Възможност за монтиране в баня** защита от водни пръски IP24

комфорт - температурна корекция ±4°С
▶▶Седмичен програматор 24 ч / 7 д със стъпка от 30 минути
▶▶Адаптивен старт с опция вкл./изкл. - 			
осигурява оптимален комфорт и пести енергия
▶▶Възможност за монтиране в баня** - 			
защита от водни пръски IP24
▶▶Функция за отложен старт - 96 часа
▶▶Клас II
▶▶Защита против замръзване - фиксирана на 5°C, 			
с опция за вкл. / изкл.
▶▶Заключване на клавиатурата / защита от деца
▶▶Защита от прегряване
▶▶LED дисплей, показващ желаната и 			
реална стайна температура
▶▶Здрава метална конструкция

Седмичен програматор 24 ч / 7 д

38% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**

Модел

Крачета с колелца,
които Ви позволяват да
ползвате Вашия продукт
като подов конвектор.
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TIN №

Максимална Термомощност
регулатор

Размери
ВxДхШ [m]

За помещения до**

Отопляема Цена
площ**

CN 03 050 EIS W

304176

500 W Електронен 0.45x0.09x0.44

10-15 m³

4-6 m² 139.00 лв.

CN 03 100 EIS W

304177

1000 W Електронен 0.45x0.09x0.56

20-30 m³

8-12 m² 159.00 лв.

CN 03 150 EIS W

304178

1500 W Електронен 0.45x0.09x0.63

30-45 m³

12-18 m² 179.00 лв.

CN 03 200 EIS W

304179

2000 W Електронен 0.45x0.09x0.83

40-60 m³

16-24 m² 199.00 лв.

CN 03 250 EIS W

304180

2500 W Електронен 0.45x0.09x1.00

50-70 m³

20-28 m² 219.00 лв.

CN 03 300 EIS W

304181

3000 W Електронен 0.45x0.09x1.18

60-80 m³

24-32 m² 239.00 лв.

Принадлежности

300871 Комплект крачета с колелца за сериите CN 03 EIS и EIS CLOUD W

Цените са ориентировъчни и препоръчителни.
*	в сравнение с моделите с биметален механичен терморегулатор и
някои по-тънки конвектори без решетка
** За повече информация ⇥ стр. 30 до 32

19.90 лв.

tesy.bg
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ПОДОВИ ПАНЕЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОРИ

Серия Conveco (CN 04)

Панелни електрически конвектори с механичен терморегулатор

▶▶Оптимална конвекция
▶▶До 14% по-ниски разходи за електроенергия*
▶▶Чувствителен

±1°С капилярен термостат 7-40°C
(стойностите са указани върху регулатора: 1 до 6)
▶▶Възможност за използване в баня** - 			
защита от водни пръски IP24
▶▶Защита против замръзване - фиксирана на 7°C
▶▶Защита от преобръщане
▶▶Защита от прегряване
▶▶Клас I
▶▶Ключ със защитно капаче
▶▶Здрава метална конструкция
▶▶Свободностоящ уред

Чувствителен капилярен терморегулатор

Възможност за използване в баня** защита от водни пръски IP24

Защита от преобръщане

36% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**

Модел

TIN №

Максимална Термомощност
регулатор

Размери
ВxДхШ [m]

За помещения до**

Отопляема Цена
площ**

CN 04 050 MIS F

304048

500 W Механичен 0.45x0.08x0.49

10-15 m³

4-6 m²

CN 04 100 MIS F

304049

1000 W Механичен 0.45x0.08x0.61

20-30 m³

8-12 m²

CN 04 150 MIS F

304050

1500 W Механичен 0.45x0.08x0.68

30-45 m³

12-18 m²

179.00 лв.

CN 04 200 MIS F

304051

2000 W Механичен 0.45x0.08x0.89

40-60 m³

16-24 m²

199.00 лв.

CN 04 250 MIS F

304052

2500 W Механичен 0.45x0.08x1.06

50-70 m³

20-28 m²

209.00 лв.

CN 04 300 MIS F

304053

3000 W Механичен 0.45x0.08x1.24

60-80 m³

24-32 m²

229.00 лв.

CN 03/CN 04

304484 Комплект колелца за сериите CN 04 MIS и CN 03 MIS

Цените са ориентировъчни и препоръчителни.
*	в сравнение с моделите с биметален механичен терморегулатор и
някои по-тънки конвектори без решетка
** За повече информация ⇥ стр. 30 до 32

9.90 лв.
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ПОДОВИ ПАНЕЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОРИ

Серия Heateco (CN 03)

Панелни електрически конвектори с механичен терморегулатор

▶▶Оптимална конвекция
▶▶Регулируем термостат
▶▶Възможност за използване в баня** - 			

Регулируем термостат

защита от водни пръски IP24
▶▶Защита против замръзване
▶▶Защита от преобръщане

Възможност за използване в баня**
- защита от водни пръски IP24

▶▶Защита от прегряване
▶▶Клас II
▶▶Ключ със защитно капаче

Защита от преобръщане

▶▶Здрава метална конструкция
▶▶Свободностоящ уред

36% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**

Модел

10

TIN №

Максимална Термомощност
регулатор

Размери
ВxДхШ [m]

За помещения до**

Отопляема Цена
площ**

CN 03 050 MIS F

304042

500 W Механичен 0.45x0.09x0.44

10-15 m³

4-6 m² 129.00 лв.

CN 03 100 MIS F

304043

1000 W Механичен 0.45x0.09x0.56

20-30 m³

8-12 m² 149.00 лв.

CN 03 150 MIS F

304044

1500 W Механичен 0.45x0.09x0.63

30-45 m³

12-18 m² 159.00 лв.

CN 03 200 MIS F

304045

2000 W Механичен 0.45x0.09x0.83

40-60 m³

16-24 m² 179.00 лв.

CN 03 250 MIS F

304046

2500 W Механичен 0.45x0.09x1.00

50-70 m³

20-28 m² 189.00 лв.

CN 03 300 MIS F

304047

3000 W Механичен 0.45x0.09x1.18

60-80 m³

24-32 m² 209.00 лв.

Принадлежности

304484 Комплект колелца за сериите CN 04 MIS и CN 03 MIS

Цените са ориентировъчни и препоръчителни.
** За повече информация ⇥ стр. 30 до 32

9.90 лв.
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СТЕННИ ЛЪЧИСТИ КОНВЕКТОРИ

Серия RH 03

Лъчисти панелни конвектори

▶▶Алуминиев нагревателен елемент 			

с покритие от черен тефлон
▶▶Функция „Отворен прозорец/врата“ - 		

Лъчисто отопление

пести енергия при установяване на отворен прозорец

▶▶PIR сензор с таймер за включване/изключване, 		
Функция
„Отворен прозорец/врата“

в зависимост от това дали има човешко присъствие
▶▶Електронно управление с LCD
▶▶Седмичен програматор

PIR сензор

▶▶Пет режима на работа:

Комфорт
Комфорт-1
Комфорт-2
Икономичен
Защита срещу замръзване
▶▶Eлектронен терморегулатор 5-35℃
▶▶Стенен монтаж
▶▶Керамична защита срещу прегряване

Електронен терморегулатор
37% от максимум 40%
37% Сезонна енергийна ефективност**

Модел

TIN №

RH 03 200 EAS LCD

422353

Максимална Термомощност
регулатор

Размери
ВxДхШ [m]

2000 W Електронен 0.44x0.12x1.03

Цените са ориентировъчни и препоръчителни.
** За повече информация ⇥ стр. 30 до 32

За помещения до**

40-60 m³

Отопляема Цена
площ**

16-24 m² 299.00 лв.
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ПОДОВИ ЛЪЧИСТИ ОТОПЛИТЕЛИ
Подови лъчисти отоплители с нагревателен елемент MICA

TIN № 421941

MC 20112

▶▶Лъчисто отопление
▶▶Без изгаряне на кислород
▶▶Без изсушаване на въздуха
▶▶Три степени на мощност: 750 W / 1250 W / 2000 W

Три степени на
мощност

▶▶Защита срещу замръзване с фиксирана

температура 7°C
▶▶Защитна метална решетка

Регулируем термостат

▶▶Електронен терморегулатор 5-40°C
▶▶Защита при преобръщане
▶▶Дръжка за пренасяне

Защита от преобръщане

▶▶LCD дисплей
▶▶Дистанционно управление

37% от максимум 40%
37% Сезонна енергийна ефективност**

▶▶24-часов таймер
▶▶Свободностоящ уред

Модел

12

TIN №

Максимална Термомощност
регулатор

Размери
ВxДхШ [m]

За помещения до**

Отопляема Цена
площ**

MC 20112

421941

2000 W Електронен 0.54x0.26x0.87

40-60 m³

16-24 m² 159.90 лв.

MC 20111

421940

2000 W Механичен 0.54x0.26x0.87

40-60 m³

16-24 m² 139.90 лв.

MC 2012

420032

2000 W Механичен 0.58x0.25x0.81

40-60 m³

16-24 m² 149.90 лв.

MC 2013

420033

2000 W Електронен 0.29x0.23x0.81

40-60 m³

16-24 m² 169.90 лв.

MC 2014

421490

2000 W Електронен 0.68x0.28x0.54

40-60 m³

16-24 m² 179.90 лв.

Цените са ориентировъчни и препоръчителни.
** За повече информация ⇥ стр. 30 до 32
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ПОДОВИ ЛЪЧИСТИ ОТОПЛИТЕЛИ
Подови лъчисти отоплители с нагревателен елемент MICA

TIN № 421940

MC 20111

▶▶Лъчисто отопление
▶▶Без изгаряне на кислород
▶▶Без изсушаване на въздуха
Три степени на
мощност
Регулируем термостат

▶▶Три степени на мощност: 			

750 W / 1250 W / 2000 W
▶▶Защита срещу замръзване
▶▶Защитна метална решетка
▶▶Защита срещу прегряване
▶▶Регулируем термостат

Защита от преобръщане

▶▶Защита при преобръщане
▶▶Дръжка за пренасяне

36% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**

▶▶Свободностоящ уред

TIN № 420032

MC 2012

▶▶Лъчисто отопление
▶▶Без изгаряне на кислород
▶▶Без изсушаване на въздуха
Две степени
на мощност

Регулируем термостат

▶▶Две степени на мощност: 1000 W / 2000 W
▶▶Защита срещу замръзване
▶▶Защитна метална решетка
▶▶Защита срещу прегряване
▶▶Регулируем термостат

Защита от преобръщане

36% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**

▶▶Достигане на пълна мощност на

затопляне за 1 минута
▶▶Безопасно лъчисто и конвективно отопление
▶▶Без неприятни миризми при
продължително ползване
▶▶Защита при преобръщане
▶▶Свободностоящ уред
13

ПОДОВИ ЛЪЧИСТИ ОТОПЛИТЕЛИ
Подови лъчисти отоплители с нагревателен елемент MICA

TIN № 420033

MC 2013

▶▶Лъчисто отопление
▶▶Без изгаряне на кислород
▶▶Без изсушаване на въздуха
▶▶Две степени на мощност: 1000 W / 2000 W
▶▶Електронен терморегулатор 15-35°C
▶▶LED дисплей
▶▶18-часов таймер
▶▶Защита срещу прегряване
Две степени
на мощност

18-часов таймер

▶▶Пластмасовата повърхност не се нагрява

по време на работа на уреда
▶▶Достигане на пълна мощност на

затопляне за 1 минута
▶▶Безопасно лъчисто и конвективно отопление
▶▶Без неприятни миризми при 		

Цифров LED дисплей

37% от максимум 40%
37% Сезонна енергийна ефективност**

продължително ползване
▶▶Защита при преобръщане
▶▶Свободностоящ уред

TIN № 421490

MC 2014

▶▶Лъчисто отопление
▶▶Без изгаряне на кислород
▶▶Без изсушаване на въздуха
▶▶Две степени на мощност: 1000 W / 2000 W
Две степени
на мощност

▶▶Електронен терморегулатор 15-36°C
▶▶LED дисплей
▶▶18-часов таймер, с опция за вкл. / изкл.

18-часов таймер,
с опция за вкл. / изкл.

▶▶Дистанционно управление
▶▶Защита срещу прегряване
▶▶Достигане на пълна мощност на

Цифров LED дисплей

затопляне за 1 минута
▶▶Безопасно лъчисто и 			

Вградена защита от прегряване

37% от максимум 40%
37% Сезонна енергийна ефективност**

14

конвективно отопление
▶▶Без неприятни миризми при

продължително ползване
▶▶Защита при преобръщане
▶▶Свободностоящ уред
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ПОДОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОРИ
Подови електрически конвектори със съпротивителен проводник

TIN № 420026

CN 202 ZF

▶▶Номинална мощност: 2000 W
▶▶Четири степени на мощност: 			

Четири степени на мощност

Регулируем термостат
Защита срещу
замръзване
36% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**

800 W / 2000 W / 800 W + вентилатор / 		
2000 W + вентилатор
▶▶Нагревателен елемент съпротивителен проводник
▶▶Светлинен индикатор
▶▶Регулируем термостат
▶▶Защита срещу замръзване
▶▶Клас на защита: I
▶▶Захранващ кабел: 1.7 m
▶▶Ниво на шум: 45.1 dB(A)

TIN № 420027

CN 203 ZF

▶▶Номинална мощност: 2000 W
▶▶Три степени на мощност: 			
Три степени на
мощност
Регулируем
термостат
Защита срещу
замръзване
36% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**

800 W / 1200 W / 2000 W
▶▶Светлинен индикатор
▶▶Нагревателен елемент съпротивителен проводник
▶▶Вентилация през лятото
▶▶Регулируем термостат
▶▶Защита срещу замръзване
▶▶Клас на защита: I
▶▶Захранващ кабел: 1.7 m
▶▶Ниво на шум: 45.1 dB(A)
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ПОДОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОРИ
Подови електрически конвектори със съпротивителен проводник

TIN № 421386

CN 204 ZF

▶▶Три степени на мощност: 		

800 W / 1200 W / 2000 W
▶▶Регулируем термостат
Три степени на
мощност

▶▶Светлинен индикатор
▶▶Вентилация през лятото
▶▶Нагревателен елемент -

Регулируем
термостат
Защита срещу
замръзване
36% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**

съпротивителен проводник
▶▶Защита срещу замръзване
▶▶Защита срещу прегряване
▶▶Клас на защита: I
▶▶Захранващ кабел: 1.7 m
▶▶Ниво на шум: 45.4 dB(A)

TIN № 420028

CN 214 ZF

▶▶Три степени на мощност: 		
Три степени на
мощност
Регулируем
термостат
Защита срещу
замръзване

800 W / 1200 W / 2000 W
▶▶Регулируем термостат
▶▶Светлинен индикатор
▶▶Нагревателен елемент -

съпротивителен проводник
▶▶Защита срещу замръзване
▶▶Защита срещу прегряване
▶▶Клас на защита: I

36% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**

▶▶Захранващ кабел: 1.7 m

TIN № 422351

Три степени на
мощност
Регулируем
термостат
Защита срещу
замръзване

16

CN 206 ZF

▶▶Три степени на мощност: 		

1000 W / 2000 W / 2000 W + вентилатор
▶▶Регулируем термостат
▶▶Мощна конвекция на горещ въздух
▶▶Вграден вентилатор
▶▶Защита срещу прегряване
▶▶Защита при преобръщане
▶▶Клас на защита: II
▶▶Ниво на шум: 48.7 dB(А)
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ПОДОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОРИ
Подови електрически конвектори

TIN № 421387

CN 205 EASLFR

▶▶Две степени на мощност: 1000 W / 2000 W
▶▶X-образен нагревателен елемент от алуминий

Две степени
на мощност

▶▶Плоско закалено стъкло
▶▶Сензорен управляващ панел

Защита срещу
прегряване

▶▶LED дисплей
▶▶Дистанционно управление
▶▶Електронен терморегулатор

Цифров LED дисплей

▶▶Двойна защита срещу прегряване
▶▶Защита против замръзване - фиксирана на 7°C

37% от максимум 40%
37% Сезонна енергийна ефективност**

▶▶Механичен превключвател

Модел

TIN №

Максимална Термомощност
регулатор

Размери
ВxДхШ [m]

За помещения до**

Отопляема Цена
площ**

CN 202 ZF

420026

2000 W Механичен 0.46x0.15x0.70

36-42 m³

14-17 m²

79.90 лв.

CN 203 ZF

420027

2000 W Механичен 0.43x0.17x0.67

36-42 m³

14-17 m²

74.90 лв.

CN 204 ZF

421386

2000 W Механичен 0.43x0.18x0.60

36-42 m³

14-17 m²

64.90 лв.

CN 214 ZF

420028

2000 W Механичен 0.43x0.18x0.60

36-42 m³

14-17 m²

54.90 лв.

CN 206 ZF

422351

2000 W Механичен 0.42x0.19x0.69

36-42 m³

14-17 m²

89.90 лв.

CN 205 EASLFR

421387

2000 W Електронен 0.53x0.23x0.86

36-42 m³

14-17 m² 199.90 лв.

Цените са ориентировъчни и препоръчителни.
** За повече информация ⇥ стр. 30 до 32
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МАСЛЕНИ РАДИАТОРИ

Серия CB

Маслени радиатори

▶▶До 40% по-голяма топлоотдаваща площ*

До 40% по-голяма
топлоотдаваща площ*

▶▶Три степени на мощност
▶▶Конвективно и лъчисто отопление

Три степени на
мощност

▶▶Светлинен индикатор
▶▶Регулируем термостат
▶▶Защита срещу замръзване

Регулируем
термостат

▶▶Защита срещу прегряване
▶▶Защита при преобръщане
▶▶Бързо нагряване и безшумна работа

36% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**

▶▶Нагревателният елемент е защитен от попадане на козина от

домашни любимци, което удължава живота му
▶▶Удобно съхранение на захранващия кабел
▶▶Вграден електрически топловентилатор – 500 W (за модели E01V)

Модел

18

TIN №

макс.

Мощност
средна мин.

Брой
ребра

Размери
ВxДхШ [m]

За помеОтопляема Цена
щения до** площ**

CB 1507 E01 R 301530 1500 W

900 W

600 W

7

0.65x0.29x0.35

30-45 m³

12-18m²

CB 2009 E01 R 301531 2000 W

1200 W

800 W

9

0.65x0.29x0.43

40-60 m³

16-24m² 109.00 лв.

CB 2512 E01 R 301533 2500 W

1500 W 1000 W

12

0.65x0.29x0.55

50-70 m³

20-28m² 139.00 лв.

CB 3014 E01 R 301535 3000 W

1800 W 1200 W

14

0.65x0.29x0.63

60-80 m³

24-32m² 159.00 лв.

CB 2009 E01 V 301532 2500 W

1200 W

800 W

9

0.65x0.29x0.43

50-70 m³

20-28m² 129.00 лв.

CB 2512 E01 V 301534 3000 W

1500 W 1000 W

12

0.65x0.29x0.55

60-80 m³

24-32 m² 159.00 лв.

Цените са ориентировъчни и препоръчителни.
Моделите CB 2009 E01 V и CB 2512 E01 V са снабдени с 500 W топловентилатор.
* в сравнение с радиатори с по-малки размери
** За повече информация ⇥ стр. 30 до 32

89.00 лв.
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МАСЛЕНИ РАДИАТОРИ

Серия CC

Маслени радиатори

▶▶До 65% по-бързо и по-ефективно 			

затопляне на помещението*
▶▶Три степени на мощност
▶▶Конвективно и лъчисто отопление
▶▶Светлинен индикатор
▶▶Регулируем термостат
▶▶Защита срещу замръзване

До 65% по-бързо и по-ефективно
затопляне на помещението*

▶▶Защита срещу прегряване
▶▶Бързо нагряване и безшумна работа

Три степени на
мощност

▶▶Безопасна повърхностна температура 				

за деца и домашни любимци
▶▶Нагревателният елемент е защитен от попадане на козина

Безопасна повърхностна
температура за деца и
домашни любимци

от домашни любимци, което удължава живота му
▶▶Удобно съхранение на захранващия кабел
▶▶Дизайн без остри ръбове - уникална форма на
конструкцията, притежаваща мек външен дизайн, 		
с грижа за вашата безопасност
▶▶Над 35% по-висока топлоотдаваща площ, 			
в сравнение с обикновените радиатори

36% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**

Модел

TIN №

макс.

Мощност
средна мин.

Брой
ребра

Размери
ВxДхШ [m]

За помеОтопляема Цена
щения до** площ**

CС 2008 E05 R 301761 2000 W 1200 W

800 W

8

0.65x0.29x0.45

40-60 m³

16-24 m² 119.00 лв.

CС 2510 E05 R 301762 2500 W 1500 W

1000 W

10

0.65x0.29x0.49

50-70 m³

20-28 m² 149.00 лв.

CС 3012 E05 R 301763 3000 W 1800 W

1200 W

12

0.65x0.29x0.61

60-80 m³

24-32 m² 169.00 лв.

Патентован дизайн на реброто

МАСЛЕНИ РАДИАТОРИ
Принадлежности – сушилник за дрехи

▶▶Универсално приложение за маслени радиатори серия CB
▶▶Елегантен дизайн
▶▶Компактни размери
Модел

TIN №

CB 09

301265

Сушилник за дрехи за маслени радиатори CB 09

13.90 лв.

CB 12/14

301266

Сушилник за дрехи за маслени радиатори CB 12 и CB 14

13.90 лв.

Цените са ориентировъчни и препоръчителни.
* в сравнение с радиатори с по-малки размери

** За повече информация ⇥ стр. 30 до 32

19

ПОДОВИ ВЕНТИЛАТОРНИ ПЕЧКИ
Подови вентилаторни печки със съпротивителен проводник

TIN № 420011

HL 240 H

▶▶Две степени на мощност:

1200 W / 2400 W
Две степени
на мощност

▶▶Вентилация през лятото
▶▶Защита срещу замръзване
▶▶Регулируем термостат

Регулируем
термостат

▶▶Защита срещу прегряване
▶▶Ниво на шум: 52.9 dB(A)

Защита срещу
прегряване
36% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**

TIN № 421383

HL 202 H

▶▶Две степени на мощност:
Две степени
на мощност
Регулируем
термостат

1000 W / 2000 W
▶▶Класически дизайн
▶▶Компактен и лек
▶▶Вентилация през лятото
▶▶Регулируем термостат

Защита срещу
замръзване
36% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**

▶▶Защита срещу замръзване
▶▶Защита срещу прегряване
▶▶Захранващ кабел: 1.5 m
▶▶Ниво на шум: 53.1 dB(A)

TIN № 421800

HL 213 V

▶▶Две степени на мощност:
Две степени
на мощност
Регулируем
термостат
Защита срещу
замръзване
36% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**
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1000 W / 2000 W
▶▶Класически дизайн
▶▶Компактен и лек
▶▶Вентилация през лятото
▶▶Светлинен индикатор
▶▶Регулируем термостат
▶▶Защита срещу замръзване
▶▶Защита срещу прегряване
▶▶Захранващ кабел: 1.5 m
▶▶Ниво на шум: 45.9 dB(A)
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ПОДОВИ ВЕНТИЛАТОРНИ ПЕЧКИ
Подови вентилаторни печки с нагревателен елемент PTC

TIN № 421936

HL 830 V PTC

▶▶Три степени на мощност: 			

1000 W / 2000 W / 3000 W
▶▶Защитна метална решетка
▶▶Защита срещу замръзване
Три степени на мощност

▶▶Регулируем термостат
▶▶Вентилация през лятото

Регулируем
термостат
Защита срещу
замръзване

▶▶Защита срещу прегряване
▶▶Нагревателен елемент PTC
▶▶Ниво на шум: 54.9 dB(A)

36% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**

TIN № 421935

HL 255 V PTC

▶▶Две степени на мощност: 			

1000 W / 2000 W
Две степени
на мощност

Цифров LED дисплей

▶▶Три режима: вентилиране, 			

затопляне, горещ вятър
▶▶Модерен дизайн
▶▶Осцилация
▶▶LED дисплей

Осцилация

37% от максимум 40%
37% Сезонна енергийна ефективност**

▶▶8-часов таймер за изключване
▶▶Прахов филтър
▶▶Електронен терморегулатор 10-35°C
▶▶Дистанционно управление
▶▶Вентилация през лятото
▶▶Защита срещу прегряване
▶▶Защита при преобръщане
▶▶Ниво на шум: 46.8 dB(А)
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ПОДОВИ ВЕНТИЛАТОРНИ ПЕЧКИ
Подови вентилаторни печки с нагревателен елемент PTC

TIN № 420024

HL 222 H PTC

▶▶Две степени на мощност: 		

1100 W / 1800 W
▶▶Ръчно регулируем ъгъл на нагряване
Две степени
на мощност
Защита срещу
прегряване
Регулируем
термостат

▶▶Дръжка за пренасяне
▶▶Регулируем термостат
▶▶Защита срещу замръзване
▶▶Защита срещу прегряване
▶▶Вентилация през лятото
▶▶Светлинен индикатор
▶▶Нагревателен елемент PTC

36% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**

СТЕННИ ВЕНТИЛАТОРНИ ПЕЧКИ
Стенни вентилаторни печки с нагревателен елемент PTC

TIN № 422630

HL-274W PTC W

▶▶Две степени на мощност: 		

1000 W / 2000 W
▶▶Цифров LED дисплей
▶▶Седмичен програматор 24 ч / 7 д
Стенен монтаж

▶▶Електронен терморегулатор 10-49°C
▶▶Режими на работа: 		

Седмичен програматор

Функция „Отворен
прозорец/врата“
38% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**
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Студено / Топло / Горещ въздух
▶▶Функция „Отворен прозорец/врата“ изключва уреда при установяване
на отворен прозорец
▶▶Дистанционно управление
▶▶Нагревателен елемент PTC
▶▶Защита срещу прегряване
▶▶Стенен монтаж
▶▶Ниво на шум: 51.4 dB(А)

tesy.bg
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ПЕЧКИ ЗА БАНЯ
Стенни стъклени отоплители

GH 200

TIN № 422358

▶▶Режими на работа:
PIR сензор

Защита от
водни пръски IP24

Цифров LED дисплей

38% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**

200 W отоплителен филм,
1800 W нагревателен елемент
PTC с вентилатор,
2000 W нагряване с пълна мощност
▶▶LED дисплей
▶▶Soft-Touch бутони за управление
▶▶Седмичен програматор
▶▶Функция „Отворен прозорец/врата“
▶▶Електронен терморегулатор 5-35°C
▶▶Стенен монтаж, за използване в баня
▶▶Две стойки за хавлии
▶▶Безшумна работа
▶▶PIR сензор с таймер за включване/
изключване, в зависимост от това 		
дали има човешко присъствие
▶▶Защита срещу прегряване
▶▶Защита от водни пръски IP24

ПЕЧКИ ЗА БАНЯ
Кварцови печки за баня

TIN № 422615

QH 04 120

Две степени
на мощност

Стенен монтаж

Защита от водни
пръски IP24
▶▶Две степени на мощност: 600 W / 1200 W
32% при минимум 31%
32% Сезонна енергийна ефективност**

▶▶Два кварцови нагревателни елемента
▶▶Превключвател с шнурче и дисплей за 			

степените на мощност
▶▶45° наклон за регулиране ъгъла на 		

разпространение на топлината
▶▶Стенен монтаж, за използване в баня
▶▶Защита от водни пръски IP24
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ПЕЧКИ ЗА БАНЯ
Вентилаторни печки за баня със съпротивителен проводник

TIN № 422614

HL 246 VBW

▶▶Две степени на мощност: 			
Цифров LED дисплей

1000 W / 2000 W
▶▶LCD дисплей

Седмичен програматор
24 ч / 7 д

▶▶Soft-Touch бутони за управление
▶▶Електронен терморегулатор 10-35°C
▶▶Седмичен програматор 24 ч / 7 д

Функция „Отворен
прозорец/врата“
38% от максимум 40%
Сезонна енергийна ефективност**

▶▶Функция „Отворен прозорец/врата“
▶▶Стенен монтаж, за използване в баня
▶▶Защита срещу замръзване
▶▶Защита срещу прегряване
▶▶Нагревателен елемент - 		

съпротивителен проводник
▶▶Защита от водни пръски IP24
▶▶Ниво на шум: 51.6 dB(A)
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ДЕКОРАТИВНИ СТЕННИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛИ
Електрическа камина

Две степени
на мощност

TIN № 421933

▶▶Стенна камина с LED ефект на пламък

▶▶Адаптивен старт с опция вкл./изкл. - осигурява

▶▶Патентован дизайн LED-пламък

оптимален комфорт и пести енергия
▶▶Две степени на мощност: 1000 W / 2000 W
▶▶Нагревателен елемент - съпротивителен
проводник
▶▶Електронен терморегулатор 15-30°C
▶▶Надеждна защита от прегряване
▶▶Клас на защита: I
▶▶Захранващ кабел: 1.7 m
▶▶Ниво на шум: 64.6 dB(A)

▶▶Регулируема яркост на пламъка
Реален ефект
на пламък
Електронен
терморегулатор
38% от максимум 40%
Сезонна енергийна
ефективност**

WEF 200 SRELW

▶▶Декоративен комплект камъчета
▶▶Черно огънато закалено стъкло
▶▶Пламък ефектът може да се 		

използва самостоятелно
▶▶Контролен панел и 		
дистанционно управление
▶▶Седмичен програматор 24 ч / 7 д

НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ
Газова печка

TIN № 420036

LD 168 D

▶▶Степени на мощност: 			

Пиезоелектрическа
система за
запалване
Челен отоплителен
панел
Три степени на
мощност
88,74% Сезонна
енергийна
ефективност,
Енергиен клас А

1550 W / 2900 W / 4200 W
▶▶Удобен панел за управление
▶▶Модерен дизайн без остри ръбове
▶▶Лек с колела за лесно преместване
▶▶Затопля бързо, пести енергия
▶▶Сгъваема платформа за газова бутилка
▶▶Защита при падане
▶▶O2 анализатор
▶▶Защита при преобръщане
▶▶Пиезоелектрическа система за запалване
▶▶Минимална консумация на газ: 145 g/h
▶▶Максимална консумация на газ: 305 g/h
▶▶Категория газ: I3B/P
▶▶Тип газ: G30/31
▶▶Захранващо налягане: 30 mBar
Газовата печка TESY притежава 3 отоплителни плочи, изработени от микро-перфориран
керамичен материал с висока термоиздръжливост.
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ВЪНШНИ ОТОПЛИТЕЛИ
Инфрачервен отоплител

TIN № 420004

IRH20RC WG

▶▶Захранващо напрежение: 220-240 V
▶▶Номинална мощност: 2000 W
▶▶Нагревателен елемент: Golden tube
▶▶Дистанционно управление
▶▶Стенен монтаж
▶▶Защита от водни пръски IP55
Използваният нагревател, тип "Golden tube", е
изработен от специална волфрамова намотка
и поставен в уплътнена кварцова тръба.
Тръбата е покрита със специален химически
слой, който филтрира UV лъчите и по-голяма
част от видимата светлина. Така се осигурява
преобладаващо инфрачервено лъчение.

▶▶Икономичност: 90% от електрическата енергия 		

се преобразува в топлина
▶▶3 s до достигане на пълна мощност
▶▶Живот на нагревателния елемент: 5000-10000 часа
▶▶Ефективност: 92%
▶▶Блясък: Много малък, близък до излъчвания от

слънцето
▶▶Насоченост: Затопля хората, а не въздуха, 		

което води до икономия на електрическа енергия
▶▶IR-A (къси вълни): 34%
▶▶IR-B (средни вълни): 50%
▶▶IR-C (дълги вълни): 10%
▶▶Цветна температура: 2400 К
▶▶Принцип на загряване: Инфрачервено лъчение

Размери на уреда: 450x150x100 mm
Нето тегло: 1.8 kg / Бруто тегло: 2.5 kg
Размери на опаковката: 515x160x200 mm
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Колкото по-къса е електромагнитната вълна, толкова полесно се придвижва във въздуха. Късовълните инфрачервени
лъчи произвеждат топлина чрез нагряване на тялото, върху
което попада лъча, без да загрява околния въздух. Пример
за това е ефектът, който се създава, когато се придвижим
от място в сянка към място, огряно от слънцето: въпреки че
температурата е една и съща, температурата на слънцето се
усеща по-висока. Това явление прави възможно слънчевите
бани през зимните месеци, когато температурите са много пониски. От друга страна, дълговълновите инфрачервени лъчи
нямат същия ефект. Те затоплят околния въздух и по този начин
отнема повече време, за да се изпита усещането за топлина.
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ГРИЖА ЗА ВЪЗДУХА
Въздухоочистител

TIN № 420114

AC 16 EHCI

Премахва неприятната
миризма и цигарен дим
Подходящ за хора с
дихателни проблеми
Подходящ за детски
и бебешки стаи
UV филтър унищожава
всички бактерии и вируси

Въздухът, който се пречиства, постъпва през специално
конструирани отвори на предния панел и излиза от задната
горна част, през защитна решетка над вентилатора.
Защитната решетка е проектирана така, че да редуцира
шума, излъчван от уреда. Това дава възможност уредът да
се използва непрекъснато 24 часа в денонощието, даже и в
спални помещения.
Въздухоочистителите TESY имат 6 нива на пречистване на
въздуха:
1. Предварителният филтър е от активен въглен и понижава
миризмите при готвене, тютюнев дим или домашни любимци.
Задържа и груби частици прах, мъх от тъкани и косми от
домашни любимци.
2. HEPA филтърът задържа по-фините частици с размер не
по-малък от 0,3 микрона (μm), като: прах, полени, спори на
плесени и различни видове бактерии.
3. Въглеродният филтър абсорбира миризми, газове и
цигарен дим.
4. TiO2 фотокаталитичният филтър намалява органичните
замърсители като бензол и амоняк. Дезактивизира бактерии
и вируси, които са успели да преминат през предходните
филтри.
5. UV филтърът представлява ултравиолетова лампа, която
ефективно унищожава микроорганизми, като: микроби,
вируси, бактерии и плесени, които са успели да преминат
през предходните филтри.
6. Йонизаторът разпръсква отрицателни йони в помещението
с цел подобряване на почистващия процес. Йоните
се съединяват с праховите частици и ги отвеждат на
пода. Необходимо е периодично почистване на пода на
помещението.

▶▶6 нива на пречистване на въздуха:

- Предварителен филтър от активен въглен
- HEPA филтър с до 99.97% ефективност
- Въглероден филтър
- Фотокаталитичен TiO2 филтър
- UV филтър 5φ:395nm - лилав цвят
- Йонизатор
▶▶3 скорости на въздушния поток: 110 / 78 / 46 m3/час
▶▶Таймер – до 7 часа
▶▶Индикатор за необходимост от подмяна на филтрите
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ГРИЖА ЗА ВЪЗДУХА
Обезвлажнители

TIN № 421938

DHF 10 CEL

▶▶Атрактивен дизайн и ниско шумово ниво
▶▶Подходящ при изсушаване на пране
Предотвратява образуването
на мухъл и влага

▶▶Предотвратява образуването на мухъл и влага

Предотвратява
образуването на конденз

▶▶Подходящ за бани или други влажни помещения

▶▶Възможност за работа чрез 		

непрекъснато източване

Preventing mould
and moisture
moisture
and

Preventing
Preventing
condensation
condensation

Подходящ при
изсушаване на пране
Ideal for
for
Ideal
drying laundry
laundry
drying

▶▶Контролира влажността в помещението
▶▶LED дисплей
▶▶Сензор за влага
▶▶Извличана влага: 10 L/24h 30°C / RH80%
▶▶Охлаждащо вещество R134a, 130 gr
▶▶Въздушен обем на час: 105 m³/h
▶▶Автоматична защита при напълване на резервоара
▶▶Индикатор при пълен резервоар
▶▶Удобна дръжка
▶▶Електронно управление
▶▶Автоматично размразяване
▶▶Работна температура: 5°C - 35°C
▶▶Удобно съхранение на захранващия кабел
▶▶24-часов таймер
▶▶Капацитет на резервоара 2.0 L
▶▶Препоръчвана площ на помещението: 15 m²

(височина 2.5 m)
▶▶Ниво на шум: <46 dB(А)

TIN № 421939

Предотвратява образуването
на мухъл и влага

▶▶Атрактивен дизайн и ниско шумово ниво
▶▶Подходящ при изсушаване на пране
▶▶Предотвратява образуването на мухъл и влага

Preventing mould
mould
Preventing
and moisture
moisture
and

Предотвратява
образуването на конденз

▶▶Възможност за работа чрез 		

непрекъснато източване
▶▶Подходящ за бани или други влажни помещения

Preventing
Preventing
condensation
condensation

Подходящ при
изсушаване на пране
Ideal for
for
Ideal
drying laundry
laundry
drying

DHF 22 CEL

▶▶Контролира влажността в помещението
▶▶LED дисплей
▶▶Сензор за влага
▶▶Извличана влага: 22 L/24h 30°C / RH80%
▶▶Охлаждащо вещество R134a, 160 gr
▶▶Въздушен обем на час: 200 m³/h
▶▶Автоматична защита при напълване на резервоара
▶▶Индикатор при пълен резервоар
▶▶Удобна дръжка
▶▶Електронно управление
▶▶Автоматично размразяване
▶▶Работна температура: 5°C - 35°C
▶▶Удобно съхранение на захранващия кабел
▶▶24-часов таймер
▶▶Капацитет на резервоара 4.2L
▶▶Препоръчвана площ на помещението: 45 m²

(височина 2.5 m)
▶▶Ниво на шум: <42 dB(А)
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Модел

TIN №

Максимална Термомощност
регулатор

Размери
ВxДхШ [m]

За помеОтопляема Цена
щения до** площ**

HL 240 H

420011

2400 W

Механичен

0.230x0.130x0.260

40-50 m³

16-20 m²

39.90 лв.

HL 202 H

421383

2000 W

Механичен

0.105x0.250x0.230

34-39 m³

13-16 m²

24.90 лв.

HL 213 V

421800

2000 W

Механичен

0.245x0.227x0.120

34-39 m³

13-16 m²

22.90 лв.

HL 830 V PTC

421936

3000 W

Механичен

0.238x0.238x0.253

60-80 m³

24-32 m²

79.90 лв.

HL 255 V PTC

421935

2000 W

Електронен

0.170x0.126x0.409

36-42 m³

14-17 m²

99.90 лв.

HL 222 PTC

420024

1800 W

Механичен

247x127x270

34-39 m³

13-16 m²

59.90 лв.

HL 274W PTCW

422630

2000 W

Електронен

115х186х450

36-42 m3

14-18 m2

89.00 лв.

GH 200

422358

2000 W

Електронен

0.800x0.165x0.460

36-42 m³

14-18 m²

299.00 лв.

QH 04 120

422615

1200 W

0.142x0.096x0.640

20-24 m³

8-10 m²

39.90 лв.

HL 246 VBW

422614

2000 W

Електронен

115х240х347

36-42 m3

14-18 m2

89.90 лв.

WEF 200 SRELW 421933

2000 W

Електронен

0.470x0.140x0.890

33-40 m³

13-16 m²

299.00 лв.

LD 168 D

420036

4200 W

0.740x0.430x0.430 90-100 m³

35-40 m²

189.00 лв.

IRH20RC WG

420004

2000 W

0.450x0.150x0.100

12-14 m²

249.00 лв.

AC 16 EHCI

420114

65 W

Електронен

0.370x0.190x0.310

18 m²

299.00 лв.

DHF 10 CEL

421938

245 W

Електронен

0.470x0.190x0.280 max 38 m³ max 15 m²

279.00 лв.

DHF 22 CEL

421939

410 W

Електронен

0.550x0.240x0.320 max 110 m³ max 45 m²

399.00 лв.

45 m³

Цените са ориентировъчни и препоръчителни.
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ДИРЕКТИВА 2009/125/EC ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Какво е директива за Енергийно-свързани продукти (Energy-related products ErP)?
Директива 2009/125 / ЕО на Европейския парламент установява рамка за определяне на изискванията
на Общността за екодизайн на продукти, свързани с енергопотреблението. Тя допринася за
устойчивото развитие чрез повишаване на енергийната ефективност и нивото на опазване на
околната среда, като същевременно подобрява сигурността на енергийните доставки.
Какво означава това?
Това е програма, въведена от Европейския съюз, като средство за намаляване на потреблението на
енергия и въглеродните емисии, в отговор на климатичните промени.
Как един документ ще помогне за намаляване на въздействията от изменението на климата?
Това не е само документ. Това е Документът.
Чрез определяне на минимални изисквания за енергийна ефективност, с този регламент всички
нискоефективни отоплителни уреди следва да не бъдат допускани до пазара, като в същото време
другите трябва да бъдат подобрени. Техническият напредък на отоплителните уреди води до
подобрена енергийна ефективност и следователно осигурява понижено ниво на потребление на
енергия.
Към кои продукти се прилага новият регламент за екодизайн 2015/1188?
От 1 януари 2018 г. Комисията на ЕС определи минимални изисквания за следните СЕ маркирани
енергийно-свързани продукти:
• Електрически панелни конвектори
• Електрически бойлери
• Електрически отоплители за баня
• Бойлери
• Термопомпи с номинална топлинна мощност <400 kW
• Бойлери за възобновима енергия (слънчеви, термопомпи)
Как потребителят ще знае какво да избере?
Наред с директивата за екодизайна е приета директива за етикетиране на отоплителните уреди.
Всички бойлери, термопомпени бойлери и електрически бойлери трябва да се класират от А (найвисока ефективност) до G (най-ниска ефективност). Другите електрически уреди за отопление трябва
да достигнат минималните изисквания за ErP, за да отговарят на новите стандарти.
Как това се отнася за електрическите отоплителни уреди?
Регламентът за екодизайна се основава на изчисляването на Сезонната енергийна ефективност
(Ns) за всеки електрически отоплителен уред - конвектор, панелен отоплителен уред, радиатор,
лъчист конвектор, нагревателен уред за баня. Всеки тип нагревателен уред трябва да отговаря на
минималните изисквания, в зависимост от вида на неговата инсталация - фиксирана или свободностояща. Тези изисквания са както следва: Ns = 36% за преносимите (свободностоящи) уреди;
Ns = 38% за уреди с фиксиран монтаж. Сезонната енергийна ефективност се изчислява въз основа
на два критерия:
• Дали устройството има механичен термостат или електронен термостат + седмичен програматор
• Наличие на допълнителни ErP свързани функции като: адаптивен старт, управление чрез
Интернет, функция Отворен прозорец.
Чрез сумирането на всички ErP свързани функции се постига максималната стойност от 40% Сезонна
енергийна ефективност.
Как TESY приема новия регламент?
Като иновативна компания TESY приветства идеята.
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Функции, които допринасят за повишаване на Сезонната енергийна ефективност:
Функция "Отворен прозорец/врата"
Подобрява енергийната ефективност на отоплителния уред. Автоматично изключва отоплението, в
случай че открие отворен прозорец или бърз спад в стайната температура. Когато температурата в
помещението се увеличи, уредът възобновява отоплението.
Функция "Адаптивен старт"
Подобрява температурния комфорт в отопляемото помещение, с минимален разход на електроенергия.
След 96 часа на самообучение, функцията позволява на конвектора сам да определи момента на
включване, с цел достигане на желаната температура в указания от потребителя час.
Температурна корекция на измервателния сензор ±4°С
Тази функция е типична за конвекторите от най-висок клас и осигурява по-добър температурен
комфорт и енергоспестяване. Поради обичайния монтаж на конвектора на външни, по-студени стени
(често под прозорец), е възможно да има разлика от показаната на дисплея на уреда температура и
реално измерената температура в различните точки на стаята. При констатирана разлика в диапазона
±4°С, можете да зададете нужната корекция в менюто на конвектора.
Управление през Интернет
Възможност за управление на устройството по всяко време, от всяко място на света, където има
достъп до Интернет
Функция "Седмичен програматор 24/7"
Тази функция дава възможност за детайлна настройка на конвектора за всеки половин час от
денонощието.
Оптимална конвекция
Осигурява до 25% по-бързо затопляне на помещението, благодарение на специалната конструкция
на уреда, специфичната форма на решетката за изходящ въздух и нагревателния елемент с ядро от
неръждаема стомана и алуминиев радиатор. Скоростта на конвективния поток достига до 1,18 m/s,
измерена при 18°С температура в отопляваното помещение.
Всички отоплителни уреди на TESY, предлагани в ЕС от 01.01.2018 г., отговарят на изискванията на
Директива 2009/125/ЕС за енергийна ефективност и информация за продуктите.
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Технологията TESY Cloud
В унисон с тенденциите за иновативни, спестяващи време и енергия решения, инженерите на ТЕСИ създадоха нова фамилия
продукти с управление през Интернет – TESY Cloud. В отговор на нарастващото търсене на иновативни, надеждни и икономични
продукти, ТЕСИ пусна на пазара своите панелни електрически конвектори в три продуктови серии, в които е интегрирана
технологията TESY Cloud. Мобилното приложение tesyCloud позволява лесно управление на домакинските уреди по всяко
време и от всяка точка на света, за което Ви е нужна единствено връзка с Интернет.
Продуктите от фамилия TESY Cloud са тествани за съвместимост със стандартите: (EN60950-1:2006+A2:2013, EN62311:2008,
EN301489-1 V2.2.0(2017-03), EN301489-17 V3.2.0(2017-03), EN300328 V2.1.1(2016-11). Резултатът показва пълна съответствие с
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU.
Сканирайте QR кода за бърз достъп до видео ръководството, качено на официалния YouTube канал на
ТЕСИ, което ще Ви помогне да инсталирате приложението, да свържете уреда и да ползвате софтуера.
Функциите са обяснени така, че да можете безпроблемно да ги настроите според Вашето желание,
осигурявайки комфорт в дома си.

MICA отоплителни уреди
Нагревателният MICA елемент представлява комбинация от две изолационни плоскости и съпротивителни пластини, които
преобразуват електрическата енергия в топлинна по време на експлоатация. Този нагревателен елемент се отличава с голям
процент инфрачервено излъчване, а останалата топлина се отдава под формата на конвективен топлообемен (затопляне на
въздуха). Именно големият процент инфрачервено излъчване затопля околните предмети в помещението.

PTC Вентилаторни отоплителни уреди
Повърхността на PTC нагревателния елемент е изработена от метализиран керамичен материал. Керамичният нагревателен
елемент отделя мощно инфрачервено излъчване и конвективен топлообмен. Чрез инфрачервеното излъчване се затоплят
околните стени, предмети и мебели, които от своя страна отдават топлина към вътрешността на помещението. Тези уреди
са икономични поради температурните свойства на керамиката, позволяващи промяна в съпротивлението на материала при
промяна на околната температура, като отдаваната мощност се регулира така, че да се постигне предварително зададената
температура. Това означава, че уред с номинална мощност 1800 W, при който е ограничено подаването на обдухване (или такъв
с дефектирала турбина), регулира сам отдаваната мощност, намалявайки я до стойности в диапазона 145-185 W в зависимост
от околната температура.

Колко електроенергия изразходват Вашите уреди?
Ако, например, вашият уред е с номинална мощност 1500 W, той консумира 1500 W на час. Чрез терморегулатора можете
да регулирате работната температура. Когато терморегулаторът е настроен на по-ниска степен, той изключва нагревателния
елемент по-често, защото съответната температура се достига по-бързо (по-ниската степен отговаря на по-ниска температура
в помещението за по-кратко време). Когато степента е по-висока, да кажем, максималната възможна, терморегулаторът не
се изключва, а до каква температура ще се затопли помещението зависи от други фактори, като напр. неговото изложение,
изолацията и т.н. Благодарение на терморегулатора Вие може да определяте степента на затопляне и съответно консумацията
на електроенергия за един астрономически час.

Площ на помещението и отопляема площ
Минимален гарантиран отопляем обем / площ за отопление при среден коефициент на топлопроводимост λ = 0.5 W/(m²K) за
отопляемото помещение.
По-високите стойности за отопляемия обем / площ се постигат при средна стойност на λ = 0.35 W/(m²K).
Стандартна височина на помещенията - 2.5 метра.
Важно: Всички данни за отопляемия обем на битови електроуреди TESY са реални и проверени както в независима лаборатория, така и в тази на компанията.

Възможност за монтиране (използване) в баня
Извършва се според указанията в ръководството за експлоатация на уреда. Отнася се за продуктите със защита IP24. Това
означава: "Ingress Protection - Защита от проникване до тоководещи части"; първа цифра (2): Защита срещу проникване на
твърди обекти с диаметър > 12.5 mm; Втора цифра (4): Защита срещу водни пръски.
За повече информация, посетете tesy.bg или следвайте ТЕСИ в социалните мрежи:
https://www.facebook.com/tesy.global/
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https://www.linkedin.com/company/tesy-ltd.

https://www.youtube.com/results?search_query=tesy+official
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ТЕСИ ООД
София 1166, ж.к. София Парк
Блок 16 В, офис 2.1, ет. 2
Телефон: 02/ 902 6666
Факс: 02/ 902 6660
office@tesy.com
tesy.bg
Този каталог е маркетингов материал, а не оферта.
За конкретни модели, моля, обърнете се към Вашия търговски представител.
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