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Για την TESY

Η TESY σε αριθμούς

Οι ηλεκτρικές συσκευές της TESY σε αριθμούς

H TESY LTD ιδρύθηκε το 1990 και ανήκει στον όμιλο Ficosota Ηolding. Η TESY L.T.D. συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους 
Ευρωπαϊους κατασκευαστές έχοντας ηγετική παρουσία στον τομέα των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων και των οικιακών συσκευών 
θέρμανσης.

 ▶Πωλήσεις σε πάνω από 50 χώρες και 4 ηπείρους
 ▶840 εργαζόμενοι
 ▶5 εργοστάσια
 ▶Top 4ος μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικών θερμοσιφώνων και συσκευών θέρμανσης στην Ευρώπη
 ▶3 κύριες προιοντικές σειρές: – Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες, Ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης και Μπόιλερ λεβητοστασίου

 ▶134 000 ετήσια παραγωγή θερμοπομποί
 ▶60 000 ετήσια παραγωγή καλοριφέρ λαδιού



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

TESY Cloud - Δυνατότητα διαχείρισης μέσω του Διαδίκτυο
Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης

Θερμοπομποί τοίχου

Θερμοπομποί τοίχου TESY Cloud με δυνατότητα διαχείρισης μέσω του Διαδίκτυο
Σειράς Conveco Cloud (CN 04) 
Σειράς Heateco Cloud (CN 03)

Θερμοπομποί τοίχου με ηλεκτρονικό θερμοστάτη
Σειράς Conveco (CN 04) 
Σειράς Heateco (CN 03)

Θερμοπομποί δαπέδου

Θερμοπομποί δαπέδου με μηχανικός θερμοστάτη 
Σειράς Conveco (CN 04) 
Σειράς Heateco (CN 03)

Συσκευες θερμανσης ακτινοβολίας τοίχου
Συσκευες θερμανσης ακτινοβολίας

Συσκευες θερμανσης ακτινοβολίας δαπέδου
Συσκευες θερμανσης ακτινοβολίας με MICA αντίσταση δαπέδου

Θερμοπομποί δαπέδου
Θερμοπομποί δαπέδου με αντίσταση σύρματος

Καλοριφέρ λαδιού
Σειράς CB 
Σειράς CC 
Αξεσουάρ - στεγνωτήρας ρούχων

Αερόθερμα δαπέδου
Αερόθερμα με συρμάτινη αντίσταση δαπέδου 
Αερόθερμα με PTC κεραμική αντίσταση δαπέδου

Συσκευες θερμανσης για το μπάνιο
Γυαλί συσκευες θερμανσης τοίχου 
Χαλαζιακή θερμάστρα τοίχου 
Αερόθερμα με αντίσταση σύρματος για το μπάνιο

Διακοσμητικό συσκευες θερμανσης τοίχου
Ηλεκτρικό τζάκι

Μη ηλεκτρικά καλοριφέρ
Θερμάστρα υγραερίου

Εξωτερικοι θερμοπομποι
Υπέρυθρος θερμοπομπός

Φροντίδα του αέρα 
Αφυγραντήρες
Καθαρισμός Αέρα

Οδηγίας 2009/125/EΚ για ενεργειακή απόδοση και ενημέρωση προϊόντων
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To TESY Cloud είναι μία πρωτοποριακή μέθοδος που επιτρέπει τον 
έλεγχο και λειτουργία των συσκευών σας από οπουδήποτε στον 
κόσμο. Είναι ενσωματωμένο στις συσκευές με Wi-Fi δέκτη που είναι 
συνδεδεμένες στο ασύρματο δίκτυο του σπιτιού σας. Το πρόγραμμα 
έιναι ευέλικτο και διαθέσιμο για συσκευές με web browser ή 
smartphone/tablet με λειτουργικό σύστημα Android ή iOS.

Βασικές λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας της εφαρμογής

TESY CLOUD - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Εφαρμογή απομακρυσμένη διαχείρισης

Εγγραφείτε τώρα στη mytesy.com και εγκαταστήστε την εφαρμογή 
tesyCloud + tesyCloudX για iPhone X στην κινητή συσκευή σας.

*προϋπόθεση για να χρησιμοποιείτε τη διαχείριση μέσω Διαδικτύου - διαθεσιμότητα 
ασύρματου δικτύου στο δωμάτιο όπου τοποθετείται ο θερμοπομπός 

Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 
7 ημέρες/ 24 ώρες

Λειτουργία Smart Grid Ready

Αντιπαγωτικη λειτουργια

TESY Cloud
Συνδέστε τις συσκευές του σπιτιού σας μέσω Internet

Λειτουργία
Ανοιχτό παράθυρο / πόρτα

Προστασία από παιδιά / 
Κλείδωμα πληκτρολογίου

Ακρίβεια ρύθμιση 
θερμοκρασίας

Διόρθωση διαφοράς θερμοκρασίας 
(0-4°C) ανάμεσα στο πάνω & κάτω 
μέρος του θερμοπομπού

Προσαρμοσμένη εκκίνηση 
εκκίνηση

Υπολογισμός της 
καταναλισκόμενης 
ενέργειας σε kW

Διάγραμμα θερμοκρασίας περι 
άλλοντα χώρου για 24 ώρες

Λειτουργία «Ομαδοποίησης» 
περισσοτέρων μονάδων και 
κεντρική διαχείριση σαν μία

Επιλογή έναρξης έως 
96 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες ⇥ δείτε σελ. 30

Εφαρμογή για κινητές συσκευές
με λειτουργικό σύστημα Android ή iOS

Android iOS
Google Play App Store

Internet
Browser 

tesyCloud 

µέσω του ∆ιαδικτύου
∆ιαχειρίζεστε τις συσκευές σας

Wi-Fi
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ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΤΟΙΧΟΥ
Θερμοπομποί τοίχου TESY Cloud με δυνατότητα διαχείρισης μέσω του Διαδίκτυο Conveco Cloud (CN 04) σειράς

** Για περισσότερες πληροφορίες ⇥ δείτε σελ. 30

 ▶Μοντέρνος σχεδιασμός
 ▶Στιβαρή μεταλλική κατασκευή
 ▶Βέλτιστη εκπομπή θερμότητας μέσω της ροής αέρα
 ▶Οθόνη LED δείχνοντας επιθυμητή και την πραγματική 
θερμοκρασία δωματίου
 ▶Θερμοστάτης ακριβείας με ακρίβεια 0.1°C
 ▶Έως και 21% χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας*
 ▶Ηλεκτρονικός θερμοστάτης 10-30°C
 ▶Αντιπαγετική προστασία – ρυθμιζμένο στους 5°C
 ▶Χρονόμετρο, επιλογή έναρξης – 96 ώρες
 ▶Προσαρμοσμένη εκκίνηση
 ▶Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 7 ημέρες/ 24 ώρες
 ▶Λειτουργία Ανοιχτό παράθυρο / πόρτα
 ▶Προστασία από παιδιά / Κλείδωμα πληκτρολογίου
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶Κλάση I
 ▶Προστασία από το νερό IP24
 ▶Ενσωματωμένο IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi μονάδα για 
διαχείριση μέσω του Διαδικτύου

*σε σύγκριση με μηχανικός Διμεταλλικος θερμοστάτη

Χυτά ροδάκια για που σας 
επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε 
το θερμοπομπό τοίχου σας
στο δάπεδο.

Εξοικονομεί έως και 21% ενέργεια*

Ασύρματη μονάδα ελέγχου 
και παρακολούθησης

Προστασία από το νερό IP24

Μοντέλο TIN № Μέγιστη  
ισχύς

Θερμο-  
στάτης

Διαστάσεις  
Ύ/Π/Μ [m]

Θερμαινόμενος 
όγκος αέρα**

Θερμαινόμενη 
επιφάνεια**

CN 04 050 EIS CLOUD W 304192  500 W ηλεκτρονικός 0.45x0.08x0.49 10-15 m³   4-6 m²

CN 04 100 EIS CLOUD W 304193 1000 W ηλεκτρονικός 0.45x0.08x0.61 20-30 m³  8-12 m²

CN 04 150 EIS CLOUD W 304194 1500 W ηλεκτρονικός 0.45x0.08x0.68 30-45 m³ 12-18 m²

CN 04 200 EIS CLOUD W 304195 2000 W ηλεκτρονικός 0.45x0.08x0.89 40-60 m³ 16-24 m²

CN 04 250 EIS CLOUD W 304196 2500 W ηλεκτρονικός 0.45x0.08x1.06 50-70 m³ 20-28 m²

CN 04 300 EIS CLOUD W 304197 3000 W ηλεκτρονικός 0.45x0.08x1.24 60-80 m³ 24-32 m²

Εξαρτήματα 303608 Σετ χυτά ροδάκια για σειράς CN 04 EIS και EIS CLOUD W
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ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΤΟΙΧΟΥ
Θερμοπομποί τοίχου TESY Cloud με δυνατότητα διαχείρισης μέσω του Διαδίκτυο Heateco Cloud (CN 03) σειράς

 ▶Κλασική σχεδίαση
 ▶Βέλτιστη εκπομπή θερμότητας μέσω της ροής αέρα
 ▶Οθόνη LED δείχνοντας επιθυμητή και την πραγματική 
θερμοκρασία δωματίου
 ▶Θερμοστάτης ακριβείας με ακρίβεια 0.1°C
 ▶Έως και 21% χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας*
 ▶Ηλεκτρονικός θερμοστάτης 10-30°C
 ▶Αντιπαγετική προστασία – ρυθμιζμένο στους 5°C
 ▶Χρονόμετρο, επιλογή έναρξης – 96 ώρες
 ▶Προσαρμοσμένη εκκίνηση
 ▶Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 7 ημέρες/ 24 ώρες
 ▶Προστασία από το νερό IP24
 ▶Ενσωματωμένο IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi μονάδα για 
διαχείριση μέσω του Διαδικτύου

*σε σύγκριση με μηχανικός Διμεταλλικος θερμοστάτη

Χυτά ροδάκια για που σας 
επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε 
το θερμοπομπό τοίχου σας
στο δάπεδο.

* Για περισσότερες πληροφορίες ⇥ δείτε σελ. 30

Εξοικονομεί έως και 21% ενέργεια*

Ασύρματη μονάδα ελέγχου 
και παρακολούθησης

Προστασία από το νερό IP24

Μοντέλο TIN № Μέγιστη  
ισχύς

Θερμο-  
στάτης

Διαστάσεις  
Ύ/Π/Μ [m]

Θερμαινόμενος 
όγκος αέρα**

Θερμαινόμενη 
επιφάνεια**

CN 03 050 EIS CLOUD W 303626  500 W ηλεκτρονικός 0.45x0.09x0.44 10-15 m³   4-6 m²

CN 03 100 EIS CLOUD W 302600 1000 W ηλεκτρονικός 0.45x0.09x0.56 20-30 m³  8-12 m²

CN 03 150 EIS CLOUD W 302601 1500 W ηλεκτρονικός 0.45x0.09x0.63 30-45 m³ 12-18 m²

CN 03 200 EIS CLOUD W 301821 2000 W ηλεκτρονικός 0.45x0.09x0.83 40-60 m³ 16-24 m²

CN 03 250 EIS CLOUD W 301823 2500 W ηλεκτρονικός 0.45x0.09x1.00 50-70 m³ 20-28 m²

CN 03 300 EIS CLOUD W 301824 3000 W ηλεκτρονικός 0.45x0.09x1.18 60-80 m³ 24-32 m²

Εξαρτήματα 300871 Σετ χυτά ροδάκια για σειράς CN 03 EIS και EIS CLOUD W
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ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΤΟΙΧΟΥ
Θερμοπομποί τοίχου με ηλεκτρονικό θερμοστάτη Conveco (CN 04) σειράς

 ▶Μοντέρνος σχεδιασμός
 ▶Βέλτιστη εκπομπή θερμότητας μέσω της ροής αέρα
 ▶Οθόνη LED δείχνοντας επιθυμητή και την πραγματική 
θερμοκρασία δωματίου
 ▶Θερμοστάτης ακριβείας με ακρίβεια 0.1°C
 ▶Έως και 21% χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας*
 ▶Ηλεκτρονικός θερμοστάτης 10-30°C
 ▶Αντιπαγετική προστασία – ρυθμιζμένο στους 5°C
 ▶Χρονόμετρο, επιλογή έναρξης – 96 ώρες
 ▶Λειτουργία Ανοιχτό παράθυρο / πόρτα
 ▶Προστασία από παιδιά / Κλείδωμα πληκτρολογίου
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶Κλάση I
 ▶Προστασία από το νερό IP24

*σε σύγκριση με μηχανικός Διμεταλλικος θερμοστάτη

* Για περισσότερες πληροφορίες ⇥ δείτε σελ. 30

Χυτά ροδάκια για που σας 
επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε 
το θερμοπομπό τοίχου σας
στο δάπεδο.

Κλειδί με προστατευτικό καπάκι

Εξοικονομεί έως 
και 21% ενέργεια*

Προστασία από το νερό IP24

Μοντέλο TIN № Μέγιστη  
ισχύς

Θερμο-  
στάτης

Διαστάσεις  
Ύ/Π/Μ [m]

Θερμαινόμενος 
όγκος αέρα**

Θερμαινόμενη 
επιφάνεια**

CN 04 050 EIS W 304186  500 W ηλεκτρονικός 0.45x0.08x0.49 10-15 m³   4-6 m²

CN 04 100 EIS W 304187 1000 W ηλεκτρονικός 0.45x0.08x0.61 20-30 m³  8-12 m²

CN 04 150 EIS W 304188 1500 W ηλεκτρονικός 0.45x0.08x0.68 30-45 m³ 12-18 m²

CN 04 200 EIS W 304189 2000 W ηλεκτρονικός 0.45x0.08x0.89 40-60 m³ 16-24 m²

CN 04 250 EIS W 304190 2500 W ηλεκτρονικός 0.45x0.08x1.06 50-70 m³ 20-28 m²

CN 04 300 EIS W 304191 3000 W ηλεκτρονικός 0.45x0.08x1.24 60-80 m³ 24-32 m²

Εξαρτήματα 303608 Σετ χυτά ροδάκια για σειράς CN 04 EIS και EIS W    
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Κλειδί με προστατευτικό καπάκι

Εξοικονομεί έως και 
21% ενέργεια*

Προστασία από το νερό IP24

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΤΟΙΧΟΥ
Θερμοπομποί τοίχου με ηλεκτρονικό θερμοστάτη Heateco (CN 03) σειράς

* Για περισσότερες πληροφορίες ⇥ δείτε σελ. 30

 ▶Κλασική σχεδίαση
 ▶Βέλτιστη εκπομπή θερμότητας μέσω της ροής αέρα
 ▶Οθόνη LED δείχνοντας επιθυμητή και την πραγματική 
θερμοκρασία δωματίου
 ▶Θερμοστάτης ακριβείας με ακρίβεια 0.1°C
 ▶Έως και 21% χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας*
 ▶Ηλεκτρονικός θερμοστάτης 10-30°C
 ▶Αντιπαγετική προστασία – ρυθμιζμένο στους 5°C
 ▶Χρονόμετρο, επιλογή έναρξης – 96 ώρες
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶Κλάση II
 ▶Προστασία από το νερό IP24

*σε σύγκριση με μηχανικός Διμεταλλικος θερμοστάτη

Χυτά ροδάκια για που σας 
επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε 
το θερμοπομπό τοίχου σας
στο δάπεδο.

Μοντέλο TIN № Μέγιστη  
ισχύς

Θερμο-  
στάτης

Διαστάσεις  
Ύ/Π/Μ [m]

Θερμαινόμενος 
όγκος αέρα**

Θερμαινόμενη 
επιφάνεια**

CN 03 050 EIS W 304176  500 W ηλεκτρονικός 0.45x0.09x0.44 10-15 m³   4-6 m²

CN 03 100 EIS W 304177 1000 W ηλεκτρονικός 0.45x0.09x0.56 20-30 m³  8-12 m²

CN 03 150 EIS W 304178 1500 W ηλεκτρονικός 0.45x0.09x0.63 30-45 m³ 12-18 m²

CN 03 200 EIS W 304179 2000 W ηλεκτρονικός 0.45x0.09x0.83 40-60 m³ 16-24 m²

CN 03 250 EIS W 304180 2500 W ηλεκτρονικός 0.45x0.09x1.00 50-70 m³ 20-28 m²

CN 03 300 EIS W 304181 3000 W ηλεκτρονικός 0.45x0.09x1.18 60-80 m³ 24-32 m²

Εξαρτήματα 300871 Σετ χυτά ροδάκια για σειράς CN 03 EIS και EIS W
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Κλειδί με προστατευτικό καπάκι

Προστασία από το νερό IP24

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΔΑΠΕΔΟΥ
Θερμοπομποί δαπέδου με μηχανικός θερμοστάτη Conveco (CN 04) σειράς

* Για περισσότερες πληροφορίες ⇥ δείτε σελ. 30

 ▶Έως και 14%  χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας*
 ▶Μοντέρνος σχεδιασμός
 ▶Στιβαρή μεταλλική κατασκευή με βέλτιστη εκπομπή 
θερμότητας μέσω της ροής αέρα
 ▶Βέλτιστη εκπομπή θερμότητας μέσω της ροής αέρα
 ▶Ρυθμιζόμενος τριχοειδης θερμοστάτης ακριβειας
 ▶Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 7-40°C (Κλιμακα *, ένδειξη 
λειτουργίας στην οθόνη από 1 έως 6)
 ▶Αντιπαγετική προστασία – Ρυθμιζμένο στους 7°C
 ▶Κλειδί με προστατευτικό καπάκι
 ▶Προστασία από ανατροπή
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶Κλάση I
 ▶Προστασία από το νερό IP24

*σε σύγκριση με μηχανικός Διμεταλλικος θερμοστάτη

Μοντέλο TIN № Μέγιστη  
ισχύς

Θερμο-  
στάτης

Διαστάσεις  
Ύ/Π/Μ [m]

Θερμαινόμενος 
όγκος αέρα**

Θερμαινόμενη 
επιφάνεια**

CN 04 050 MIS F 303287  500 W μηχανικός 0.45x0.08x0.49 10-15 m³   4-6 m²

CN 04 100 MIS F 303282 1000 W μηχανικός 0.45x0.08x0.61 20-30 m³  8-12 m²

CN 04 150 MIS F 303271 1500 W μηχανικός 0.45x0.08x0.68 30-45 m³ 12-18 m²

CN 04 200 MIS F 303252 2000 W μηχανικός 0.45x0.08x0.89 40-60 m³ 16-24 m²

CN 04 250 MIS F 303270 2500 W μηχανικός 0.45x0.08x1.06 50-70 m³ 20-28 m²

CN 04 300 MIS F 303286 3000 W μηχανικός 0.45x0.08x1.24 60-80 m³ 24-32 m²
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ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΔΑΠΕΔΟΥ
Θερμοπομποί δαπέδου με μηχανικός θερμοστάτη Heateco (CN 03) σειράς

 ▶Βέλτιστη εκπομπή θερμότητας μέσω της ροής αέρα
 ▶Κλασική σχεδίαση
 ▶Ρυθμιζόμενος Διμεταλλικος θερμοστάτης ακριβειας
 ▶Αντιπαγετική προστασία – ρυθμιζμένο στους 5±2°C
 ▶Προστασία από ανατροπή
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶Κλάση II
 ▶Προστασία από το νερό IP24

Κλειδί με προστατευτικό καπάκι

Προστασία από το νερό IP24

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης

Μοντέλο TIN № Μέγιστη  
ισχύς

Θερμο- 
στάτης

Διαστάσεις 
Ύ/Π/Μ [m]

Θερμαινόμενος 
όγκος αέρα**

Θερμαινόμενη 
επιφάνεια**

CN 03 050 MIS F 304042  500 W μηχανικός 0.45x0.09x0.44 10-15 m³   4-6 m²

CN 03 100 MIS F 304043 1000 W μηχανικός 0.45x0.09x0.56 20-30 m³  8-12 m²

CN 03 150 MIS F 304044 1500 W μηχανικός 0.45x0.09x0.63 30-45 m³ 12-18 m²

CN 03 200 MIS F 304045 2000 W μηχανικός 0.45x0.09x0.83 40-60 m³ 16-24 m²

CN 03 250 MIS F 304046 2500 W μηχανικός 0.45x0.09x1.00 50-70 m³ 20-28 m²

CN 03 300 MIS F 304047 3000 W μηχανικός 0.45x0.09x1.18 60-80 m³ 24-32 m²
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ
Συσκευες θερμανσης ακτινοβολίας RH 03 σειράς

 ▶Αντίσταση αλουμινίου με επίστρωση μαύρου τεφλόν
 ▶Αισθητήρας PIR με χρονοδιακόπτη on/of ανάλογα με 
την ανθρώπινη παρουσία
 ▶Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με οθόνη LED
 ▶Εβδομαδιαίος προγραμματισμός
 ▶Καθορισμένο από πρόγραμμα
 ▶Τεσσερα προγράμματα λειτουργίας: 
 Τυπικό 
 Οικονομικό 
 Αποψυξη 
 Προγραμματιζόμενο
 ▶Ηλεκτρονικός θερμοστάτης 5-35℃
 ▶Εγκατάσταση σε τοίχο
 ▶Κεραμική προστασία διακοπής θερμοκρασίας

* Για περισσότερες πληροφορίες ⇥ δείτε σελ. 30

Θέρμανση ακτινοβολίας

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης

Αισθητήρας PIR

Μοντέλο TIN № Μέγιστη  
ισχύς

Θερμο- 
στάτης

Διαστάσεις 
Ύ/Π/Μ [m]

Θερμαινόμενος 
όγκος αέρα**

Θερμαινόμενη 
επιφάνεια**

RH 03 200 EAS LCD 422353 2000 W ηλεκτρονικός 0.44x0.12x1.03 40-60 m³ 16-24 m²
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Συσκευες θερμανσης ακτινοβολίας με MICA αντίσταση δαπέδου

 ▶Μοντέρνος σχεδιασμός
 ▶Θέρμανση ακτινοβολίας
 ▶Χωρίς καύση οξυγόνου
 ▶Χωρίς αφύγρανση του αέρα
 ▶Τρία επίπεδα ισχύος: 750 W / 1250 W / 2000 W
 ▶Αντιπαγετική προστασία, ρυθμιζμένο στους 7°C
 ▶Προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα
 ▶Ηλεκτρονικός θερμοστάτης 5-40°C
 ▶Προστασία από ανατροπή
 ▶Λαβή μεταφοράς
 ▶Οθόνη LED
 ▶Τηλεχειριστήριο
 ▶Χρονόμετρο 24 ωρών

Τρία επίπεδα ισχύος

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης

Προστασία από ανατροπή

* Για περισσότερες πληροφορίες ⇥ δείτε σελ. 30

TIN № 421941 MC 20112

Μοντέλο TIN № Μέγιστη  
ισχύς

Θερμο- 
στάτης

Διαστάσεις 
Ύ/Π/Μ [m]

Θερμαινόμενος 
όγκος αέρα**

Θερμαινόμενη 
επιφάνεια**

MC 20112 421941 2000 W ηλεκτρονικός 0.54x0.26x0.87 40-60 m³ 16-24 m²

MC 20111 421940 2000 W μηχανικός 0.54x0.26x0.87 40-60 m³ 16-24 m²

MC 2012 420032 2000 W μηχανικός 0.58x0.25x0.81 40-60 m³ 16-24 m²

MC 2013 420033 2000 W ηλεκτρονικός 0.29x0.23x0.81 40-60 m³ 16-24 m²

MC 2014 421490 2000 W ηλεκτρονικός 0.68x0.28x0.54 40-60 m³ 16-24 m²
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Συσκευες θερμανσης ακτινοβολίας με MICA αντίσταση δαπέδου

 ▶Μοντέρνος σχεδιασμός
 ▶Θέρμανση ακτινοβολίας
 ▶Χωρίς καύση οξυγόνου
 ▶Χωρίς αφύγρανση του αέρα
 ▶Τρία επίπεδα ισχύος: 750 W / 1250 W / 2000 W
 ▶Αντιπαγετική προστασία
 ▶Προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης ακριβειας
 ▶Προστασία από ανατροπή
 ▶Λαβή μεταφοράς

 ▶Μοντέρνος σχεδιασμός
 ▶Θέρμανση ακτινοβολίας
 ▶Χωρίς καύση οξυγόνου
 ▶Χωρίς αφύγρανση του αέρα
 ▶Δύο επίπεδα ισχύος: 1000 W / 2000 W
 ▶Αντιπαγετική προστασία
 ▶Προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης ακριβειας
 ▶Υγιεινή διπλός τρόπος θέρμανσης μέσω 
εκπομπής και ακτινοβολίας θερμότητας
 ▶Χωρίς δυσάρεστες οσμές, ακόμα και μετά από 
μακρόχρονη λειτουργία.
 ▶Προστασία από ανατροπή

Τρία επίπεδα ισχύος

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης

Προστασία από ανατροπή

TIN № 421940 MC 20111

TIN № 420032 MC 2012

Τρία επίπεδα ισχύος

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης

Προστασία από ανατροπή
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 ▶Μοντέρνος σχεδιασμός
 ▶Θέρμανση ακτινοβολίας
 ▶Οθόνη LED
 ▶Χρονόμετρο 18 ωρών
 ▶Χωρίς καύση οξυγόνου
 ▶Χωρίς αφύγρανση του αέρα
 ▶Ψηφιακή οθόνη LED
 ▶Δύο επίπεδα ισχύος: 1000 W / 2000 W
 ▶Ηλεκτρονικός θερμοστάτης 15-35°C
 ▶Χρονόμετρο 18 ωρών
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶Εξωτερική επιφάνεια από μη θερμαινόμενο πλαστικό
 ▶Υγιεινή διπλός τρόπος θέρμανσης μέσω εκπομπής 
και ακτινοβολίας θερμότητας
 ▶Χωρίς δυσάρεστες οσμές, ακόμα και μετά από 
μακρόχρονη λειτουργία.
 ▶Προστασία από ανατροπή

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Συσκευες θερμανσης ακτινοβολίας με MICA αντίσταση δαπέδου TIN № 420033 MC 2013

Δύο επίπεδα ισχύος

Ψηφιακή οθόνη LED

Χρονόμετρο 18 ωρών

 ▶Μοντέρνος σχεδιασμός
 ▶Θέρμανση ακτινοβολίας
 ▶Οθόνη LED
 ▶Χωρίς καύση οξυγόνου
 ▶Χωρίς αφύγρανση του αέρα
 ▶Δύο επίπεδα ισχύος: 1000 W / 2000 W
 ▶Ηλεκτρονικός θερμοστάτης 15-36°C
 ▶Χρονόμετρο 18 ωρών
 ▶Τηλεχειριστήριο
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶Σετ ποδιών
 ▶Υγιεινή διπλός τρόπος θέρμανσης μέσω 
εκπομπής και ακτινοβολίας θερμότητας
 ▶Χωρίς δυσάρεστες οσμές, ακόμα και 
μετά από μακρόχρονη λειτουργία
 ▶Προστασία από ανατροπή

TIN № 421490 MC 2014

Δύο επίπεδα ισχύος

Ψηφιακή οθόνη LED

Χρονόμετρο 18 ωρών

Προστασία κατά της 
υπερθέρμανσης
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Θερμοπομποί δαπέδου με συρμάτινη αντίσταση
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΔΑΠΕΔΟΥ

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης

Τέσσερα επίπεδα ισχύος

Αντιπαγετική προστασία

Ρυθμιζόμενος 
θερμοστάτης

Τρία επίπεδα ισχύος

Αντιπαγετική προστασία

 ▶Ονομαστική ισχύς: 2000 W
 ▶Τέσσερα επίπεδα ισχύος: 
800 W / 2000 W / 800 W + ανεμιστήρας / 
2000 W + ανεμιστήρας 
 ▶Θερμαντικό στοιχείο - συρμάτινη αντίσταση
 ▶Φωτεινή ένδειξη 
 ▶Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
 ▶Αντιπαγετική προστασία
 ▶Βαθμός προστασίας: I
 ▶Καλώδιο τροφοδοσίας: 1.7 m
 ▶Επίπεδο θορύβου: 45.1 dB(A)

 ▶Ονομαστική ισχύς: 2000 W
 ▶Τρία επίπεδα ισχύος:: 
800 W / 1200 W / 2000 W 
 ▶Φωτεινή ένδειξη
 ▶Θερμαντικό στοιχείο - συρμάτινη αντίσταση 
 ▶Λειτουργία ως απλός ανεμιστήρας το καλοκαίρι 
 ▶Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
 ▶Αντιπαγετική προστασία
 ▶Βαθμός προστασίας: I
 ▶Καλώδιο τροφοδοσίας: 1.7 m
 ▶Επίπεδο θορύβου: 45.1 dB(A)

TIN № 420026 CN 202 ZF

TIN № 420027 CN 203 ZF
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Θερμοπομποί δαπέδου με συρμάτινη αντίσταση
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΔΑΠΕΔΟΥ

 ▶Τρία επίπεδα ισχύος: 
800 W / 1200 W / 2000 W 
 ▶Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
 ▶Φωτεινή ένδειξη
 ▶Λειτουργία ως απλός ανεμιστήρας το 
καλοκαίρι
 ▶Θερμαντικό στοιχείο - συρμάτινη αντίσταση
 ▶Αντιπαγετική προστασία
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶Βαθμός προστασίας: I
 ▶Καλώδιο τροφοδοσίας: 1.7 m
 ▶Επίπεδο θορύβου: 45.4 dB(A)

 ▶Τρία επίπεδα ισχύος: 
800 W / 1200 W / 2000 W 
 ▶Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
 ▶Φωτεινή ένδειξη
 ▶Θερμαντικό στοιχείο - συρμάτινη αντίσταση
 ▶Αντιπαγετική προστασία
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶Βαθμός προστασίας: I
 ▶Καλώδιο τροφοδοσίας: 1.7 m 

 ▶Τρία επίπεδα ισχύος: 
1000 W / 2000 W / 2000 W + fan 
 ▶Μοντέρνος Ευρωπαικός σχεδιασμός
 ▶Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης ακριβειας
 ▶Βέλτιστη εκπομπή θερμότητας μέσω της 
ροής αέρα 
 ▶Λειτουργία ως απλός ανεμιστήρας το 
καλοκαίρι 
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶Προστασία από ανατροπή 
 ▶Επίπεδο θορύβου: 48.7 dB(А)

Ρυθμιζόμενος 
θερμοστάτης

Τρία επίπεδα ισχύος

Αντιπαγετική προστασία

Ρυθμιζόμενος 
θερμοστάτης

Τρία επίπεδα ισχύος

Αντιπαγετική προστασία

Ρυθμιζόμενος 
θερμοστάτης

Τρία επίπεδα ισχύος

Αντιπαγετική προστασία

TIN № 421386 CN 204 ZF

TIN № 420028 CN 214 ZF

TIN № 421933 CN 206 ZF
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Θερμοπομποί δαπέδου
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΔΑΠΕΔΟΥ

 ▶Δύο επίπεδα ισχύοςs: 1000 W / 2000 W
 ▶Θερμαντήρας αλουμινίου σχήματος Χ
 ▶Επίπεδο σκληρυμένο γυαλί
 ▶Πίνακας ελέγχου αφής
 ▶Οθόνη LED
 ▶Τηλεχειριστήριο
 ▶Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
 ▶Διπλή προστασία από υπερθέρμανση
 ▶Αντιπαγετική προστασία καθορισμένη σε 7°С
 ▶Μηχανικό κλειδί
 ▶Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 7 ημέρες/ 24 ώρες
 ▶Λειτουργία Ανοιχτό παράθυρο / πόρτα

* Για περισσότερες πληροφορίες ⇥ δείτε σελ. 30

Δύο επίπεδα ισχύος

Ψηφιακή οθόνη LED

Προστασία κατά της υπερθέρμανσης

TIN № 421387 CN 205 EASLFRW

Μοντέλο TIN № Μέγιστη  
ισχύς

Θερμο- 
στάτης

Διαστάσεις 
Ύ/Π/Μ [m]

Θερμαινόμενος 
όγκος αέρα**

Θερμαινόμενη 
επιφάνεια**

CN 202 ZF 420026 2000 W μηχανικός 0.46x0.15x0.70 36-42 m³ 14-17 m²

CN 203 ZF 420027 2000 W μηχανικός 0.43x0.17x0.67 36-42 m³ 14-17 m²

CN 204 ZF 421386 2000 W μηχανικός 0.43x0.18x0.60 36-42 m³ 14-17 m²

CN 214 ZF 420028 2000 W μηχανικός 0.43x0.18x0.60 36-42 m³ 14-17 m²

CN 206 ZF 421933 2000 W μηχανικός 0.42x0.19x0.69 36-42 m³ 14-17 m²

CN 205 EASLFR 421387 2000 W ηλεκτρονικός 0.53x0.23x0.86 36-42 m³ 14-17 m²
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Καλοριφέρ λαδιού
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ

Τα μοντέλα CB 2009 E01 V και CB 2512 E01 V έχουν ανεμιστήρας με ενσωματωμένη αντίσταση ισχύος 500 W

 ▶Τρία επίπεδα ισχύος
 ▶Μοντέρνος σχεδιασμός 
 ▶Θέρμανση μέσω συναγωγής και ακτινοβολίας
 ▶Φωτεινή ένδειξη
 ▶Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
 ▶Αντιπαγετική προστασία
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶Προστασία από ανατροπή
 ▶Γρήγορη θέρμανση και αθόρυβη λειτουργία
 ▶Καρούλι αποθήκευσης καλωδίου
 ▶Ανεμιστήρας με ενσωματωμένη αντίσταση ισχύος - 500 W 
(τα μοντέλα E01V)

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης

Χυτά ροδάκια

Τρία επίπεδα ισχύος

* Για περισσότερες πληροφορίες ⇥ δείτε σελ. 30

CB σειράς 

Μοντέλο TIN №
max.

Ισχύς 
med. min.

Φέτες Διαστάσεις 
Ύ/Π/Μ [m]

Θερμαινόμενος 
όγκος αέρα**

Θερμαινόμενη 
επιφάνεια**

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

CB 2512 E01 R 301533 2500 W 1500 W 1000 W 12 0.65x0.29x0.55 50-70 m³ 20-28m²

CB 3014 E01 R 301535 3000 W 1800 W 1200 W 14 0.65x0.29x0.63 60-80 m³ 24-32m²

CB 2009 E01 V 301532 2500 W 1200 W  800 W 9 0.65x0.29x0.43 50-70 m³ 20-28m²

CB 2512 E01 V 301534 3000 W 1500 W 1000 W 12 0.65x0.29x0.55 60-80 m³ 24-32 m²
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Καλοριφέρ λαδιού
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ

 ▶Τρία επίπεδα ισχύος
 ▶Μοντέρνος σχεδιασμός
 ▶Θέρμανση μέσω συναγωγής και ακτινοβολίας
 ▶Φωτεινή ένδειξη
 ▶Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
 ▶Αντιπαγετική προστασία 
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης 
 ▶Αθόρυβη λειτουργία 
 ▶Γρήγορη θέρμανση 
 ▶Καρούλι αποθήκευσης καλωδίου 
 ▶Σχεδιασμός χωρίς αιχμηρές γωνίες ή ακμές - μοναδικό σχήμα της 
κατασκευής, με μαλακή εξωτερική σχεδίαση, με φροντίδα για την 
ασφάλειά σας
 ▶35% υψηλότερη επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας σε σύγκριση με τα 
συνηθή καλοριφέ

Κατοχυρωμένος με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας σχεδιασμός το ρού

Τρία επίπεδα ισχύος

Ρυθμιζόμενος 
θερμοστάτης

Σχεδιασμός χωρίς αιχμηρές 
γωνίες ή ακμές

 ▶Καθολική εφαρμογή για καλοριφέρ λαδιού σειράς CB
 ▶Κομψό ντιζάιν
 ▶Συμπαγείς διαστάσεις

Αξεσουάρ - στεγνωτήρας ρούχων
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ

CC σειράς

* Για περισσότερες πληροφορίες ⇥ δείτε σελ. 30

Μοντέλο TIN №

CB 09 301265 Στεγνωτήρας ρούχων για καλοριφέρ λαδιού CB 09

CB 12/14 301266 Στεγνωτήρας ρούχων για καλοριφέρ λαδιού CB 12 και CB 14

Μοντέλο TIN №
max.

Ισχύς 
med. min.

Φέτες Διαστάσεις 
Ύ/Π/Μ [m]

Θερμαινόμενος 
όγκος αέρα**

Θερμαινόμενη 
επιφάνεια**

CС 2008 E05 R 301761 2000 W 1200 W  800 W 8 0.65x0.29x0.45 40-60 m³ 16-24 m²

CС 2510 E05 R 301762 2500 W 1500 W 1000 W 10 0.65x0.29x0.49 50-70 m³ 20-28 m²

CС 3012 E05 R 301763 3000 W 1800 W 1200 W 12 0.65x0.29x0.61 60-80 m³ 24-32 m²
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TIN № 421800 HL 213 V

Αερόθερμα με συρμάτινη αντίσταση δαπέδου
ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

 ▶Δύο επίπεδα ισχύος:  
1000 W / 2000 W
 ▶Κλασική σχεδίαση
 ▶Συμπαγές και ελαφρύ
 ▶Λειτουργία ως απλός ανεμιστήρας 
το καλοκαίρι
 ▶Φωτεινή ένδειξη 
 ▶Θερμοστάτης ακριβείας
 ▶Αντιπαγετική προστασία
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶Καλώδιο τροφοδοσίας: 1.5 m
 ▶Επίπεδο θορύβου: 45.9 dB(A)

TIN № 420011 HL 240 H

 ▶Δύο επίπεδα ισχύος:  
1200 W / 2400 W
 ▶Λειτουργία ως απλός ανεμιστήρας 
το καλοκαίρι
 ▶Αντιπαγετική προστασία
 ▶Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
 ▶Προστασία κατά της 
υπερθέρμανσης
 ▶Επίπεδο θορύβου: 52.9 dB(A)Προστασία κατά της υπερθέρμανσης

Ρυθμιζόμενος 
θερμοστάτης

Δύο επίπεδα ισχύος

TIN № 421383 HL 202 H

 ▶Δύο επίπεδα ισχύος:  
1000 W / 2000 W
 ▶Κλασική σχεδίαση
 ▶Συμπαγές και ελαφρύ
 ▶Λειτουργία ως απλός ανεμιστήρας 
το καλοκαίρι
 ▶Θερμοστάτης ακριβείας
 ▶Αντιπαγετική προστασία
 ▶Προστασία κατά της 
υπερθέρμανσης
 ▶Καλώδιο τροφοδοσίας: 1.5 m
 ▶Επίπεδο θορύβου: 53.1 dB(A)

Ρυθμιζόμενος 
θερμοστάτης

Δύο επίπεδα ισχύος

Αντιπαγετική προστασία

Ρυθμιζόμενος 
θερμοστάτης

Δύο επίπεδα ισχύος

Αντιπαγετική προστασία
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Αερόθερμα με PTC κεραμική αντίσταση δαπέδου
ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

Ρυθμιζόμενος 
θερμοστάτης

Τρία επίπεδα ισχύος

Αντιπαγετική προστασία

 ▶Τρία επίπεδα ισχύος: 1000 W / 2000 W / 3000 W
 ▶Προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα
 ▶Αντιπαγετική προστασία
 ▶Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης ακριβειας
 ▶Λειτουργία ως απλός ανεμιστήρας το καλοκαίρι
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶PTC κεραμική αντίσταση
 ▶Επίπεδο θορύβου: 54.9 dB(А)

 ▶Δύο επίπεδα ισχύος: 1000 W / 2000 W
 ▶Προγράμματα λειτουργίας: Κρύο / Ζεστό / Ζεστός αέρας
 ▶Μοντέρνος σχεδιασμός
 ▶Περιστροφή 
 ▶Οθόνη LED
 ▶Χρονόμετρο OFF 8 ωρών
 ▶Φίλτρο σκόνης 
 ▶Ηλεκτρονικός θερμοστάτης 10-35°C
 ▶Τηλεχειριστήριο 
 ▶Λειτουργία ως απλός ανεμιστήρας το καλοκαίρι
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶Προστασία από ανατροπή 
 ▶Επίπεδο θορύβου: 46.8 dB(А)

Δύο επίπεδα ισχύος

Ψηφιακή οθόνη LED

Περιστροφή

TIN № 421936 HL 830 V PTC

TIN № 421935 HL 255 V PTC
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 ▶Προγράμματα: 
  200 W ταινία θέρμανσης 
  1800 W PTC κεραμική αντίσταση με λειτουργία turbo 
  2000 W μέγιστη θερμική ισχύ
 ▶Οθόνη LED
 ▶Μαλακά πλήκτρα ελέγχου 
 ▶Εβδομαδιαίος προγραμματισμός
 ▶Ηλεκτρονικός θερμοστάτης 5-35°C 
 ▶Εγκατάσταση σε τοίχο, σχεδιασμένο για μπάνιο
 ▶Δύο θήκες πετσετών
 ▶Αθόρυβη λειτουργία
 ▶Αισθητήρας PIR με χρονοδιακόπτη on/off ανάλογα με 
την ανθρώπινη παρουσία
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶Προστασία από το νερό IP24

Γυάλινη επιτοίχια συσκευή θέρμανσης
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ

Προστασία από το νερό IP24

Ψηφιακή οθόνη LED

Αισθητήρας PIR

Επιτοίχια θερμάστρα χαλαζία
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ

 ▶Δύο επίπεδα ισχύος: 600 W / 1200 W
 ▶Οθόνη με ενδείξεις ισχύος
 ▶Κλίση 45° για την αλλαγή της γωνίας θέρμανσης
 ▶Εγκατάσταση σε τοίχο, σχεδιασμένο για μπάνιο
 ▶Δύο χαλαζιακά θερμαντικά στοιχεία
 ▶Ελεγχος με κορδόνι 
 ▶Προστασία από το νερό IP24

TIN № 422358 GH 200

QH 05 120

Δυνατότητα 
εγκατάστασης σε τοίχο

Προστασία από το νερό IP24

Δύο επίπεδα ισχύος
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 ▶Δύο επίπεδα ισχύος: 1000 W / 2000 W
 ▶Ψηφιακή οθόνη LED
 ▶Προσαρμοσμένη εκκίνηση
 ▶Λειτουργία Ανοιχτό παράθυρο / πόρτα 
 ▶Προσαρμοσμένη εκκίνηση
 ▶Λειτουργία ως απλός ανεμιστήρας το καλοκαίρι
 ▶Εγκατάσταση σε τοίχο, σχεδιασμένο για μπάνιο
 ▶Αντιπαγετική προστασία
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶Θερμαντικό στοιχείο - συρμάτινη αντίσταση
 ▶Καλώδιο τροφοδοσίας: 1.5 m
 ▶Βαθμός προστασίας: II
 ▶Προστασία από το νερό IP24
 ▶Επίπεδο θορύβου: 50.3 dB(A)

Αερόθερμα με συρμάτινη αντίσταση για το μπάνιο
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ

Λειτουργία Ανοιχτό 
παράθυρο / πόρτα

Προσαρμοσμένη 
εκκίνηση

HL 247 VBW

Ψηφιακή οθόνη LED

 ▶Προγράμματα: 2000 W / 1000 W / Ανεμιστήρα / 
Θέρμανση μπράτσου Πετσέτας
 ▶45 W Θερμαινόμενη λα ή πετσέτας
 ▶Οθόνη LCD και πληκτρολόγιο ελέγχου με μαλακά 
πλήκτρα
 ▶Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης με λειτουργία 
αφύπνισης
 ▶Ηλεκτρονικός θερμοστάτης 5-35°C
 ▶Αισθητήρας PIR με χρονοδιακόπτη on/of ανάλογα με 
την ανθρώπινη παρουσία
 ▶Λειτουργία υπενθύμισης καθαρισμού φίλτρου
 ▶Περιστρεφόμενο & θερμαινόμενο μπράτσο πετσέτας
 ▶Θερμαντικό στοιχείο - σύρμα αντίστασης
 ▶Εγκατάσταση σε τοίχο, σχεδιασμένο για μπάνιο
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶Προστασία από το νερό IP24
 ▶Βαθμός προστασίας: II
 ▶Κατοχυρωμένο σχεδιασμός στην Ευρώπη
 ▶Επίπεδο θορύ ου: 45.6 dB(А)

Δύο επίπεδα ισχύος

Αισθητήρας PIR

Ψηφιακή οθόνη LED

TIN № 420012 HL 245 VB
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Ηλεκτρικό τζάκι

Θερμάστρα υγραερίου

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ

ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

Δύο επίπεδα ισχύος

Εφέ φλόγας

Ηλεκτρονικός 
θερμοστάτης

 ▶Εγκατάσταση σε τοίχο με εφέ φλόγας LED
 ▶Κατοχυρωμένος με δίπλωμα εφέ φλόγας LED
 ▶Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα της φλόγας
 ▶Διακοσμητικό σετ από χαλικάκια
 ▶Μαύρο οβάλ γυαλί ασφαλείας
 ▶Το εφέ φλόγας μπορεί να χρησιμοποιείται ξεχωριστά
 ▶Χειροκίνητος έλεγχος και τηλεχειριστήριο
 ▶Εβδομαδιαίος προγραμματισμός
 ▶Προσαρμοσμένη εκκίνηση

 ▶Δύο επίπεδα ισχύος: 1000 W / 2000 W
 ▶Θερμαντικό στοιχείο - συρμάτινη αντίσταση
 ▶Ηλεκτρονικός θερμοστάτης 15-30°C
 ▶Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 ▶Λειτουργία συσκώτισης
 ▶Βαθμός προστασίας: I
 ▶Καλώδιο τροφοδοσίας: 1.70 m
 ▶Επίπεδο θορύβου: 64.6 dB(A)

 ▶ Επίπεδα ισχύος: 1550 W / 2900 W / 4200 W
 ▶ Βολικός πίνακας ελέγχου
 ▶ Μοντέρνος σχεδιασμός χωρίς αιχμηρές ακμές
 ▶ Ελαφριά με ροδάκια εύκολης μετακίνησης
 ▶ Γρήγορη θέρμανση, Εξοικονόμησης ενέργειας
 ▶ Πτυσσόμενη πλατφόρμα για τη δεξαμενή αερίου
 ▶ Προστασία από ανατροπή
 ▶ Αναλυτής O2

 ▶ Προστασία από ανατροπή
 ▶ Πιεζοηλεκτρικό σύστημα ανάφλεξης
 ▶ Ελάχιστη κατανάλωση φυσικού αερίου: 145 g/h
 ▶ Μέγιστη κατανάλωση φυσικού αερίου: 305 g/h
 ▶ Κατηγορία φυσικού αερίου: I3B/P

 ▶ Τύπος φυσικού αερίου: G30/31
 ▶ Πίεση τροφοδοσίας: 30 mBar

Πιεζοηλεκτρικός 
αναπτήρας

Μετωπικό πάνελ 
θέρμανσης

Τρία επίπεδα ισχύος

Η θερμάστρα υγραερίου TESY έχει 3 πλάκες θέρμανσης, κατασκευα ες από μικροδιάτρητο κεραμικό υλικό που έχει υψηλή θερμική αντοχή.

WEF 200 SRELWTIN № 421933

TIN № 420036 LD 168 D
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 ▶  Ονομαστική τάση: 220-240V~
 ▶  Ονομαστική ισχύ: 2000 W
 ▶  Θερμαντικό στοιχείο: Golden tube
 ▶  Τηλεχειριστήριο 
 ▶  Συναρμολόγηση στον τοίχο 
 ▶  Προστασία από πιτσιλιές νερού IP55
 ▶  Οικονομία: 90% από την ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται 
σε θερμότητα
 ▶  3 s μέχρι την επίτευξη πλήρους ισχύος
 ▶  Ζωή του στοιχείου θέρμανσης: 5000-10000 ώρες
 ▶  Αποτελεσματικότητα: 92%
 ▶  Λάμψη: Πολύ μικρή, παρόμοια με την ηλιακή ακτινοβολία 
 ▶Κατεύθυνση: Ζεσταίνει τους ανθρώπους και όχι τον αέρα, 
το οποίο οδηγεί σε οικονομία ηλεκτρικής ενέργειας
 ▶ IR-A (κοντά κύματα): 34%
 ▶ IR-B (μεσαία κύματα): 50%
 ▶ IR-C (μακριά κύματα): 10%
 ▶  Θερμοκρασία χρώματος: 2400 Κ
 ▶  Τρόπος θέρμανσης: Υπέρυθρη ακτινοβολία  

Η χρησιμοποιημένη αντίσταση τύπου "Golden tube" 
κατασκευάστηκε από ειδικό νήμα Βολφραμίου και 
τοποθετήθηκε σε ενισχυμένο σωλήνα χαλαζία. Ο 
σωλήνας είναι καλυμμένος με ειδική χημική επικάλυψη, 
η οποία φιλτράρει τις UV ακτίνες και το μεγαλύτερο 
μέρος του ορατού φωτός. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
εξασφαλίζεται κυριαρχούσα υπέρυθρη ακτινοβολία. 

 Διαστάσεις της συσκευής 450x150x100 mm
 Καθαρό βάρος: 1.8 kg / Μεικτό βάρος: 2.5 kg
 Διαστάσεις της συσκευασίας: 515x160x200 mm

Όσο πιο κοντό είναι το ηλεκτρομαγνητικό κύμα, τόσο πιο εύκολη 
είναι η κίνηση του αέρος. Οι υπέρυθρες ακτίνες κοντού κύματος 
παράγουν θερμότητα μέσω θέρμανσης του σώματος, πάνω 
στο οποίο πέφτει η ακτίνα, χωρίς να ζεσταίνει τον γύρω αέρα. 
Παράδειγμα γι’ αυτό είναι το αποτέλεσμα, όταν μετακινηθούμε 
από ένα σκιερό μέρος σε  σε ένα ηλιόλουστο μέρος: παρόλο 
που η θερμοκρασία είναι ίδια, αισθανόμαστε την θερμοκρασία 
του ηλίου μεγαλύτερη. Αυτό το φαινόμενο καθιστά εφικτή την 
έκθεση στον ήλιο κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών, 
όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ πιο χαμηλές. Από την άλλη 
οι υπέρυθρες ακτίνες μεγάλου κύματος δεν έχουν το ίδιο 
αποτέλεσμα, ζεσταίνουν τον γύρω αέρα και μ’ αυτόν τον τρόπο 
χρειάζεται μεγαλύτερος χρόνος, για να αισθανθείτε την αίσθηση 
θερμότητας.  

θερμοπομπός υπερύθρων
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ

IRH20RC WGTIN № 420004
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Όταν ο καθαριστής αέρα τεθεί σε λειτουργία, ο αέρας εισέρχεται μέσω 
ειδικά σχεδιασμένων εισόδων στο μπροστινό πλαίσιο και εξέρχεται από 
το πάνω μέρος στο πίσω μέρος της συσκευής μέσω του καλύμματος 
προστασίας του ανεμιστήρα. Ο καθαριστής αέρα έχει σχεδιαστεί έτσι 
ώστε να εξασφαλίζει λειτουργία χαμηλού θορύβου. Αυτό σας επιτρέπει 
να χρησιμοποιείτε τη συσκευή 24 ώρες την ημέρα και ακόμη και τη νύχτα.

Η συσκευή καθαρισμού αέρα έχει 6 στάδια καθαρισμού του αέρα:

1. Φίλτρο άνθρακα: είναι κατασκευασμένο από ενεργό άνθρακα και 
προορίζεται να απορροφά τις οσμές από το μαγείρεμα και τα κατοικίδια 
ζώα, καθώς και τον καπνό του τσιγάρου. Παρακρατεί επίσης μεγαλύτερα 
σωματίδια σκόνης, χνούδι ή κατοικίδια ζώα.

2. Φίλτρο HEPA: παρακρατεί λεπτότερα σωματίδια, όπως σκόνη, γύρη, 
σπόρια μούχλας και άλλα βακτήρια.

3. Φίλτρο VOC: κατασκευασμένο από κοκκοποιημένο ενεργό άνθρακα 
και έχει πολύ καλή απορροφητική ικανότητα για οσμές, αέρια και καπνό.

4. Φωτοκαταλυτικό φίλτρο TiO2: μειώνει τους οργανικούς ρύπους όπως 
βενζόλη και αμμωνία. Εξουδετερώνει επίσης τα βακτηρίδια και τους 
ιούς που διέρχονται από τα προηγούμενα φίλτρα και δεν απορροφώνται 
λόγω του μεγέθους τους.

5. Φίλτρο UV: οι λαμπτήρες υπεριώδους ακτινοβολίας καταστρέφουν 
αποτελεσματικά κύτταρα μικροοργανισμών συμπεριλαμβανομένων 
των μικροβίων, των ιών, των βακτηρίων και των μυκήτων, τα οποία δεν 
απορροφώνται από τα προηγούμενα φίλτρα λόγω του μεγέθους τους.

6. Ionizer: διασπείρει τα αρνητικά ιόντα στο δωμάτιο για να βελτιώσει 
τη διαδικασία καθαρισμού και ταυτόχρονα να φρεσκάρει τον αέρα. 
Τα αρνητικά ιόντα προσκολλώνται στα σωματίδια σκόνης στον αέρα 
και πέφτουν στο πάτωμα λόγω της δικής τους μάζας. Τα δάπεδα των 
δωματίων πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.

Καθαρισμός Αέρα
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

TIN № 420114 AC 16 EHCI

 ▶6 στάδια καθαρισμού του αέρα: 
 Προ-φίλτρο άνθρακα 
 Κεντρικό φίλτρο HEPA με απόδοση 99,97% 
 Φίλτρο άνθρακα (VOC) 
 Φωτοκαταλυτικό φίλτρο TiO2 
 Φίλτρο UV (UV) 5φ: 395 nm 
 Ιονιστής αέρα
 ▶3 ταχύτητες ανεμιστήρα: 110 / 78 / 46 m3/h
 ▶Χρονοδιακόπτης - έως 7 ώρες, OFF
 ▶Ένδειξη αλλαγής φίλτρου

Αφαιρεί τις οσμές και τον 
καπνό τσιγάρων

Αφαιρεί τις οσμές και τον 
καπνό τσιγάρων

Αφαιρεί τις οσμές και τον 
καπνό τσιγάρων

Αφαιρεί τις οσμές και 
τον καπνό τσιγάρων
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Αποτρέπει τη δημιουργία 
υγρασίας και μούχλας

Preventing mould 
and moisture

Ideal for 
drying laundry

Preventing 
condensation

Αποτρέπει τη δημιουργία 
συμπύκνωσης

Preventing mould 
and moisture

Ideal for 
drying laundry

Preventing 
condensation

Κατάλληλος για στέγνωμα 
ρούχων

Preventing mould 
and moisture

Ideal for 
drying laundry

Preventing 
condensation

Αποτρέπει τη δημιουργία 
υγρασίας και μούχλας

Preventing mould 
and moisture

Ideal for 
drying laundry

Preventing 
condensation

Αποτρέπει τη δημιουργία 
συμπύκνωσης

Preventing mould 
and moisture

Ideal for 
drying laundry

Preventing 
condensation

Κατάλληλος για στέγνωμα 
ρούχων

Preventing mould 
and moisture

Ideal for 
drying laundry

Preventing 
condensation

Αφυγραντήρες
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

TIN № 421938 DHF 10 CEL

TIN № 421939 DHF 22 CEL

 ▶ Ελκυστικός σχεδιασμός και χαμηλό επίπεδο θορύβου 
 ▶ Κατάλληλος για στέγνωμα ρούχων
 ▶ Αποτρέπει τη δημιουργία υγρασίας και μούχλας
 ▶ Δυνατότητα λειτουργίας μέσω συνεχούς αποστράγγισης
 ▶ Κατάλληλος για μπάνια και άλλους χώρους υγρών διεργασιών
 ▶ Ελέγχει την υγρασία στο δωμάτιο
 ▶ Οθόνη LED
 ▶ Αισθητήρας υγρασίας
 ▶ Εξαγόμενη υγρασία: 10 L/24h 30°C / RH80%
 ▶ Ψυκτικό μέσο R134a, 130 gr
 ▶ ‘Ογκος αέρα ανά ώρα: 105 m³/h
 ▶ Προστασία σε περίπτωση γεμίσματος της δεξαμενής
 ▶ 'Ενδειξη πληρότητας της δεξαμενής
 ▶ Λαβή μετακίνησης
 ▶ Ηλεκτρονικός έλεγχος
 ▶ Αυτόματη απόψυξη
 ▶ Εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας: 5°C - 35°C
 ▶ Καρούλι αποθήκευσης καλωδίου
 ▶ Χρονόμετρο 24 ωρών 
 ▶ Χωρητικότητα της δεξαμενής 2.0 L
 ▶ Προτεινόμενο μέγεθος θερμαινόμενου χώρου 15 m²  
(στο ύψος του δωματίου h = 2.5 m)
 ▶ Επίπεδο θορύβου: <46 dB(А)

 ▶ Ελκυστικός σχεδιασμός και χαμηλό επίπεδο θορύβου 
 ▶ Κατάλληλος για στέγνωμα ρούχων
 ▶ Αποτρέπει τη δημιουργία υγρασίας και μούχλας
 ▶ Δυνατότητα λειτουργίας μέσω συνεχούς αποστράγγισης
 ▶ Κατάλληλος για μπάνια και άλλους χώρους υγρών διεργασιών
 ▶ Ελέγχει την υγρασία στο δωμάτιο
 ▶ Οθόνη LED
 ▶ Αισθητήρας υγρασίας
 ▶ Εξαγόμενη υγρασία: 22 L/24h 30°C / RH80%
 ▶ Ψυκτικό μέσο R134a, 160 gr
 ▶ ‘Ογκος αέρα ανά ώρα: 200 m³/h
 ▶ Προστασία σε περίπτωση γεμίσματος της δεξαμενής
 ▶ 'Ενδειξη πληρότητας της δεξαμενής
 ▶ Λαβή μετακίνησης
 ▶ Ηλεκτρονικός έλεγχος
 ▶ Αυτόματη απόψυξη
 ▶ Εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας: 5°C-35°C
 ▶ Καρούλι αποθήκευσης καλωδίου
 ▶ Χρονόμετρο 24 ωρών 
 ▶ Χωρητικότητα της δεξαμενής 4.2L
 ▶ Προτεινόμενο μέγεθος θερμαινόμενου χώρου 45 m²  
(στο ύψος του δωματίου h = 2.5 m)
 ▶ Επίπεδο θορύβου: <42 dB(А)
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Μοντέλο TIN № Μέγιστη 
ισχύς

Θερμο-
στάτης

Διαστάσεις  
Ύ/Π/Μ [m]

Θερμαινόμενος 
όγκος αέρα*

Θερμαινόμενη 
ε ιφάνεια*

HL 240 H 240011 2400 W μηχανικός 0.230x0.130x0.260 40-50 m³ 16-20 m²

HL 202 H 421380 2000 W μηχανικός 0.105x0.250x0.230 34-39 m³ 13-16 m²

HL 213 V 421800 2000 W μηχανικός 0.245x0.227x0.120 34-39 m³ 13-16 m²

HL 830 V PTC 421936 3000 W μηχανικός 0.238x0.238x0.253 60-80 m³ 24-32 m²

HL 255 V PTC 421935 2000 W ηλεκτρονικός 0.170x0.126x0.409 36-42 m³ 14-17 m²

GH 200 422358 2000 W ηλεκτρονικός 0.800x0.165x0.460 36-42 m³ 14-18 m²

QH 05 120 1200 W 0.142x0.096x0.640 20-24 m³ 8-10 m²

HL 247 VBW 421384 2000 W μηχανικός 0.400x0.130x0.340 36-42 m³ 14-18 m²

HL 245 VB 420012 2000 W ηλεκτρονικός 0.380x0.165x0.385 36-42 m³ 14-18 m²

WEF 200 SRELW 420046 2000 W ηλεκτρονικός 0.470x0.140x0.890 33-40 m³ 13-16 m²

LD 168 D 420036 4200 W 0.740x0.430x0.430 90-100 m³ 35-40 m²

IRH20RC WG 420004 2000 W 0.450x0.150x0.100 12-14 m²

AC 16 EHCI 420114 65 W ηλεκτρονικός 0.370x0.190x0.310 45 m³ 18 m²

DHF 10 CEL 421938 245 W ηλεκτρονικός 0.470x0.190x0.280 max 38 m³ max 15 m²

DHF 22 CEL 421939 410 W ηλεκτρονικός 0.550x0.240x0.320 max 110 m³ max 45 m²
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tesy.grΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/125/EΚ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οδηγία 2009/125 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεσπίζει το πλαίσιο για τον καθορισμό κοινοτικών 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα συνδεόμενα με την κατανάλωση ενέργειας προϊόντα. Αυτή 
συμβάλλει στην σταθερή ανάπτυξη μέσω αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και του επιπέδου προστασίας 
του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Η οδηγία ορίζει 
τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Ο στόχος είναι να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας εντός 
της Ένωσης και, αντίστοιχα οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ως αποτέλεσμα της αγοράς, θα έπρεπε να 
περικοπούν τις συσκευές θέρμανσης χαμηλής απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα θα τονωθεί η παραγωγή αυτών 
με βελτιωμένη απόδοση.

Από  01-01-2018 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός 2015/1188, που καθορίζει τις  ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης των συσκευών θέρμανσης, καθώς και ειδικές απαιτήσεις για πληροφορίες προϊόντων 
που συνοδεύουν τις πηγές θερμότητας θέρμανσης που προσφέρονται προς πώληση εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση κατά θέρμανση ”(ηs) σημαίνει η σχέση μεταξύ του θερμικού φορτίου που 
καλύπτεται από τοπική πηγή θερμότητας θέρμανσης και της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται 
για να καλυφθεί  το φορτίο αυτό εκφραζόμενο σε ποσοστά. Αυτό είναι δείκτης που λαμβάνει υπόψη δύο 
κύριες ομάδες παραγόντων:

• Ρυθμιστές άνεσης θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου, των οποίων οι τιμές αλληλοαποκλείονται, 
συμπεριλαμβανομένου του τύπου θερμορυθμιστή και της διαθεσιμότητας ενός ημερήσιου ή εβδομαδιαίου 
χρονοδιακόπτη.

• Ρυθμιστές άνεσης θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου, των οποίων οι τιμές μπορούν να αθροισθούν. Αυτά 
είναι πρόσθετες λειτουργίες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των οργάνων, όπως 
ανοιχτό παράθυρο, προσαρμοστική εκκίνηση, ανθρώπινη παρουσία, εξ αποστάσεως ελέγχου.

Ανάλογα με τον τύπο εγκατάστασης και χρήσης των θερμαντικών συσκευών, εισάγονται οι κατηγορίες 
σταθερά τοποθετημένων (στερεωμένων) συσκευών και φορητών συσκευών. Προκειμένου να χρησιμοποιείται 
ως μόνιμα στερεωμένη συσκευή, τότε αυτή πρέπει να επιτυγχάνεται ελάχιστη εποχική ενεργειακή απόδοση 
των 38%. Για τους φορητούς θερμαντήρες, ο δείκτης αυτός είναι 36%.

Άλλη ειδική απαίτηση του Κανονισμού είναι η παροχή στον τελικό χρήστη ορισμένων  πληροφοριών σχετικά 
με το προϊόν και την τεχνική που σχετίζονται με τη θερμική ισχύ των συσκευών και τον τρόπο ρύθμισης 
της θερμοκρασίας. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας, καθώς και στους 
διαθέσιμους ιστότοπους των κατασκευαστών.

Οι λειτουργίες που συμβάλλουν στην αύξηση της εποχιακής ενεργειακής απόδοσης είναι:

• Ανοιγμένο παράθυρο / πόρτα

Αυτόματη μείωση της θερμικής ισχύος σε ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου ή ξαφνική πτώση της θερμοκρασίας 
σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

• Προσαρμοστική εκκίνηση

Κίνηση  βέλτιστης έναρξης της θέρμανσης για να επιτύχετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία στην επιθυμητή ώρα

• Εξ αποστάσεως ελέγχου

Η δυνατότητα ελέγχου της συσκευής θέρμανσης από θέση εκτός του κτιρίου στο οποίο βρίσκεται

Όλες οι συσκευές θέρμανσης TESY που είναι διαθέσιμες στην ΕΕ από την 01-01-2018 πληρούν τις απαιτήσεις 
της Οδηγίας 2009/125/EΚ για ενεργειακή απόδοση και ενημέρωση προϊόντων.
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Αν π.χ. η συσκευή σας έχει ονομαστική ισχύ 1500 W, αυτή καταναλώνει 1500 W ανά ώρα. Μέσω του θερμικού ρυθμιστή μπορείτε να 
ρυθμίζετε πόσο συχνά να απενεργοποιείται ο θερμοστάτης της συσκευής με την επίτευξη της αντίστοιχης τιμής της θερμοκρασίας στο 
χώρο. Όταν ο θερμοστάτης ρυθμίζεται σε χαμηλότερο επίπεδο ρύθμισης, ο θερμοστάτης απενεργοποιείται πιο συχνά γιατί η αντίστοιχη 
θερμοκρασία επιτυγχάνεται πιο γρήγορα ( το χαμηλότερο επίπεδο ρύθμισης αντιστοιχεί σε χαμηλότερη θερμοκρασία στο χώρο που 
αντίστοιχα επιτυγχάνεται πιο γρήγορα). Όταν το επίπεδο ρύθμισης είναι πιο υψηλό, π.χ. το μέγιστο επίπεδο, τότε ο θερμοστάτης δεν 
απενεργοποιείται και σε τι θερμοκρασία θα θερμανθεί ο χώρος εξαρτάται από άλλους παράγοντες, όπως από τη μόνωση κ. ά. Χάρη στο 
θερμοστάτη μπορείτε να ρυθμίζετε το επίπεδο θέρμανσης και αντίστοιχα την ωριαία  κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνουν οι ηλεκτρικές συσκευές;

Το στοιχείο θέρμανσης PTC (Positive Control Coefficient) είναι κατασκευασμένο από κεραμικό υλικό,  επιμεταλλωμένο στην επιφάνεια 
του. Διαθέτει αυτορυθμιζόμενα χαρακτηριστικά θερμοκρασίας και ρεύματος. Θερμαίνει μέσω εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας και 
ζεστού αέρα ταυτόχρονα. Με την υπέρυθρη ακτινοβολία θερμαίνονται οι γύρω τοίχοι, τα αντικείμενα και τα έπιπλα, τα οποία με τη σειρά 
τους εκπέμπουν θερμότητα προς το εσωτερικό του δωματίου. Αυτές οι συσκευές είναι οικονομικές λόγω των θερμοκρασιακών ιδιοτήτων 
των κεραμικών που επιτρέπουν αλλαγή στην αντίσταση του υλικού σε περίπτωση αλλαγής της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Τι 
σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή: π.χ. σε μια συσκευή με ονομαστική ισχύ 1800 W στην οποία ο εξερχόμενος αέρας είναι περιορισμένος 
(αυτό συμβαίνει σε περίπτωση μολυσμένης συσκευής ή ελαττωματικής τουρμπίνας), η ισχύς εξόδου αυτορυθμίζεται και μειώνεται σε 
τιμές στο εύρος των 145 – 185 W,  ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Θερμαντικές συσκευές PTC με ανεμιστήρα

Σημαντική πληροφορία: Όλα τα στοιχεία για το θερμαινόμενο όγκο των οικιακών συσκευών TESY είναι πραγματικά και έχουν ελεγχθεί τόσο σε ανεξάρτητο 
εργαστήριο, όσο και στο εργαστήριο της εταιρείας.

Ελάχιστος εγγυημένος θερμαινόμενος όγκος/ θερμαινόμενη έκταση με μέσο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0.5 W/(m²K) για το 
θερμαινόμενο χώρο.

Οι υψηλότερες τιμές για το θερμαινόμενο όγκο / θερμαινόμενη έκταση επιτυγχάνονται σε Μέση τιμή του  λ = 0.35 W/(m²K).
 
Τυποποιημένο ύψος των χώρων – 2.5 μέτρων

Θερμαινόμενος όγκος/ θερμαινόμενη έκταση

Οι συσκευές με αντίσταση τύπου MICA  χρησιμοποιούν αντιστάσεις ανάμεσα σε δύο πλάκες από μαρμαρυγία (MICA). Συνδυάζουν 
αποτελεσματικά εκπομπή υπέρυθρης ακτινοβολίας με εκπομπή ζεστού αέρα.

Συσκευές θέρμανσης MICA

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στοχεύοντας στη παροχή πρωτοπωριακών λύσεων αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας, οι μηχανικοί του τμήματος R&D της 
TESY, ανέπτυξαν το TESY Cloud, μία νέα οικογένεια προιόντων που μπορούν να ελεγθούν μέσω του ‘Ιντερνετ. Σας παρουσιάζουμε 
τους ηλεκτρικούς θερμοπομπούς σε ποκιλία σχεδίων και δυναμικοτήτων, οι οποίοι ενσωματώνουν τη τεχνολογία TESY Cloud. 
Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή tesyCloud απλοποιούμε την διαχείρηση των ηλεκτρικών συσκευών του σπιτιού σας, ανά πάση στιγμή 
και από οποιαδήποτε σημείο του κόσμου έχετε σύνδεση με το ‘Ιντερνετ.

TESY Cloud technology

Σκανάρετε το κωδικό QR και αποκτήστε άμεση πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης που βρίσκεται στο επίσημο κανάλι 
μας στο YouTube. Ο video οδηγός σας εξηγεί πως να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, να συνδέσετε τη συσκευή και 
να χειριστείτε το πρόγραμμα. Με την αναλυτική παρουσίαση των προσφερόμενων λειτουργιών, επιτυγχάνετε την 
μέγιστη λειτουργικότητα και προσφερόμενη άνεση των συσκευών του σπιτιού σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: tesy.com ή ακολουθείστε μας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης: 
https://www.facebook.com/tesy.global/ https://www.linkedin.com/company/tesy-ltd. https://www.youtube.com/results?search_query=tesy+official
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