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TESY – Η μάρκα του επαγγελματία

Για την TESY
Η TESY ΕΠΕ είναι εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε κατά το έτος 1990 και αποτελεί μέρος του ομίλου Φικοσότα. Η ίδια εταιρεία διαθέτει 
πέντε εργοστάσια, από τα οποία τρία είναι στην πόλη Σούμεν και δύο είναι στο Σμιάντοβο.

H TESY είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός της Βουλγαρίας και Ευρωπαϊκός παραγωγός, ο οποίος είναι ηγέτης στον τομέα των 
ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με έμμεση θέρμανση και των οικιακών συσκευών θέρμανσης. Κατά την διάρκεια της τελευταίας 
δεκαετίας, η TESY σημείωσε γρήγορη ανάπτυξη και παρουσίασε στην παγκόσμια αγορά ποικιλία προϊόντων υψηλών τεχνολογιών 
και κατοχυρωμένες λύσεις, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση, μειωμένη κατανάλωση 
πόρων και προστασία του περιβάλλοντος.

Η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξή της αποβλέποντας στην αύξηση της απόδοσης της παραγωγής της και στην πώληση καινούριων 
γραμμών προϊόντων.

Η TESY σε αριθμούς
Πωλήσεις σε περισσότερες από 50 χώρες σε 4 ηπείρους.
750 υπάλληλοι
5 εργοστάσια
Κορυφαίος 4 Ευρωπαϊκός παραγωγός ηλεκτρικών θερμοσιφώνων και συσκευών θέρμανσης
3 βασικές κατηγορίες προϊόντων – ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες, ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης, συνδυασμένοι θερμοσίφωνες 
και boiler λεβητοστασίου με έμμεση θέρμανση
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TESY Cloud - Επαναστατική τεχνολογία για τη σύνδεση των συσκευών στο σπίτι
Νεωτερισμοί
Νεωτερισμοί
Πως να διαβάσετε τα σύμβολα 
Ασφάλεια των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων TESY
Ενεργειακή απόδοση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών 
Ευρεία προιοντική σειρά

Σειρά Modeco 
Modeco Cloud 
Modeco Ceramic (με κεραμική αντίσταση)
Modeco Ceramic με εναλλάκτη θερμότητας (σερμπαντίνα) 

Σειρά Anticalc 
Anticalc 
Anticalc Slim 
Anticalc Reversible  

Σειρά Bilight 
BiLight 
BiLight Slim 
BiLight με υψηλής απόδοσης εναλλάκτη (σερμπαντίνα) 
BiLight με κλασσικό εναλλάκτη θερμότητας (σερμπαντίνα)
BiLight οριζόντιος
BiLight οριζόντιος με κλασικό εναλλάκτη θερμότητας (σερπαντίνα)
BiLight δαπέδου 
BiLight δαπέδου με εναλλάκτη θερμότητας (σερμπαντίνα)

Σειρά Compact 
BiLight Compact 
Compact 



4 TESY CLOUD

TesyCloud – επαναστατική τεχνολογία στο σπίτι
Ως ανταπόκριση των τάσεων για καινοτομικές και εύκολες για χειρισμό συσκευές, οι οποίες εξοικονομούν χρόνο και ενέργεια, οι 
μηχανολόγοι της TESY δημιούργησαν καινούρια οικογένεια προϊόντων με χειρισμό μέσω του διαδικτύου - TESY Cloud.
Στηρίζοντας τις προσπάθειές της στην ζήτηση καινοτομικών συσκευών, οι οποίες είναι αξιόπιστές και εξοικονομούν χρόνο, η TESY 
δημιούργησε την πιο καινούρια σειρά ηλεκτρικών θερμοσιφώνων - TESY Modeco Cloud. 
Μέσω της φορητής εφαρμογής tesyCloud, ο χειρισμός των συσκευών στο σπίτι είναι εύκολος, γρήγορος και αποτελεσματικός. 
Εξασφαλίζεται πραγματικός έλεγχος ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο.
Η TESY Cloud παρέχει στον καταναλωτή μια σειρά οφελών όπως:

 γρήγορη και με βάση την διαίσθηση σύνδεση και χειρισμός των συσκευών,
 εξοικονόμηση εξόδων για ηλεκτρική ενέργεια, ως αποτέλεσμα του ακριβούς προγραμματισμούς και χειρισμού της  
 ηλεκτρικής συσκευής,
 δυνατότητα σύνδεσης και χειρισμού ομάδας συσκευών – ηλεκτρικών θερμοσιφώνων και θερμοπομπών πάνελ. 

Τα προϊόντα της οικογένειας TESY Cloud  προσφέρουν τα απαραίτητα και καλύπτουν ανάγκες, βελτιώνουν την ποιότητα της 
ζωής, δεν αναζητούν, αλλά προσφέρουν λύσεις. Μέρος της τεχνολογικής αντίληψης της TESY είναι συγκεκριμένες καινοτομικές 
στρατηγικές, στους τομείς, στους οποίους η εταιρεία ανταποκρίνεται σε τεχνολογικές καινοτομίες και αποτελεί παράδειγμα 
απομίμησης. Τέτοιος τομέας είναι και Internet of things, ο οποίος προσφέρει μια σειρά τεχνολογικών λύσεων για εξ αποστάσεως 
χειρισμό των ηλεκτρικών συσκευών και εφαρμογή καινούριων λειτουργιών. 
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INSUTECH / INSUTECH Plus
Η INSUTECH είναι ειδικά ανεπτυγμένη τεχνολογία για μόνωση με υψηλή απόδοση. 

Οι μοναδικές προτεραιότητες της τεχνολογίας βασίζονται σε:

Η ίδια τεχνολογία περιλαμβάνει μοναδική λύση για αφαίρεση της θερμικής γέφυρας μεταξύ του δοχείου νερού και της πλάκας 
συναρμολόγησης στον τοίχο, το οποίο εξασφαλίζει έως 16% χαμηλότερες απώλειες ενέργειας.

Εξασφαλίζει υψηλή πυκνότητα και ομοιόμορφη κατανομή της μόνωσης

Θερμομόνωση με πάχος 32 χιλ. - – INSUTECH Plus;

Ακριβής παράλληλη ευθυγράμμιση του δοχείου νερού και του εξωτερικού σώματος προκειμένου να επιτευχθεί ισομερές πάχος 
της μόνωσης σε όλες τις ζώνες;

ΑΠΟΥΣΙΑ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΑΣ

Έως 16% χαμηλότερες  
απώλειες ενέργειας

INSUTECH

Ομοιόμορφη κατανομή  
της μόνωσης

INSUTECH NO INSUTECH

ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ



PISTON effect
Η κατοχυρωμένη κατασκευή του ακροφυσίου 
εισερχόμενου νερού δημιουργεί PISTON Effect, το οποίο 
εξασφαλίζει έως 15% περισσότερο ζεστό νερό. 

PISTON effect

Εως και 15% περισσότερο  
ζεστό νερό

PISTON effect

PISTON effect



8 ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

Στροβιλιστής (turbolator)
Ο στροβιλιστής (turbolator) αποτελεί ενσωματωμένο σε όλο το μήκος της σερπαντίνας στοιχείο με ειδικές οπές, το οποίο 
σχεδιάστηκε να διαλύει την γραμμική ροή του υγρού σε κυκλοφορία στην ίδια σερπαντίνα. Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται 
ουσιαστική αύξηση της ταχύτητας ανταλλαγής θερμότητας μεταξύ του ενσωματωμένου εναλλάκτη θερμότητας και του νερού 
οικιακής χρήσης. Μέσω του ενσωματωμένου στροβιλιστή (turbolator), η TESY πετυχαίνει έως 26% αποτελεσματικότερη 
ανταλλαγή θερμότητας, ανάλογα με την ταχύτητα της ροής και της θερμοκρασίας του θερμαινόμενου υγρού. 

Heat distribution for conventional coil

 Heat distribution in coil with Turbolator



Συγκόλληση με Plasma
Μέθοδος υψηλής τεχνολογίας για μετωπιαία συγκόλληση με πλάσμα, χωρίς πρόσθετο υλικό, με πολύ χαμηλή θερμική επίδραση 
πάνω στο βασικό μέταλλο. Ακριβής τεχνολογία, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται πάχος του στρώματος συγκόλλησης, όμοιο 
με το πάχος του φύλλου ατσαλιού του δοχείου νερού, καθώς επίσης εξαιρετικά ίσια και λεία επιφάνεια για υψηλή ποιότητα της 
υαλοκεραμικής επικάλυψης, η οποία εφαρμόστηκε. Σταθερή διαδικασία συγκόλλησης, η οποία εγγυάται από έλεγχο μέσω 
υπολογιστή. 

Υαλοκεραμική προστασία
Σύγχρονη τεχνολογία για ακριβή εφαρμογή υαλοκεραμικής επικάλυψης στο δοχείο νερού, για αξιόπιστη προστασία από διάβρωση 
και υψηλή υγιεινή του νερού, χωρίς αλλαγή στην φυσική, την χημική και την βιολογική του σύνθεση. Η υαλοκεραμική επικάλυψη 
εγγυάται μεγαλύτερο κύκλο ζωής και απρόσκοπτη εκμετάλλευση του θερμοσίφωνα. 

ECO SMART mode
Με τη λειτουργία ECO Smart, χάρη του ειδικά ανεπτυγμένου και ενσωματωμένου λογισμικού, μειώνονται τα έξοδα ηλεκτρικής 
ενέργειας, χωρίς να μειώνεται η ποσότητα του νερού που ζεστάθηκε και χωρίς να επηρεάζεται η άνεση του καταναλωτή. Πως γίνεται 
αυτό; Το ενσωματωμένο στον ηλεκτρονικό χειρισμό λογισμικό, παρόμοια της τεχνητής νοημοσύνης, αυτόνομα παρακολουθεί 
και αποθηκεύει τις συνήθειες των καταναλωτών και δημιουργεί χρονοδιάγραμμα, μέσω του οποίου να χειρίζεται τη λειτουργία 
της συσκευής, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ζεστό νερό οικιακής χρήσης ακριβώς τότε, όταν είναι απαραίτητο. Ο ενσωματωμένος 
αλγόριθμος υποστηρίζει την δυνατότητα γρήγορης αλλαγής του χρονοδιαγράμματος και χειροκίνητης παρέμβασης, καθώς επίσης 
θέρμανση μια φορά μέχρι τη μέγιστη θερμοκρασία, χωρίς αλλαγή στο καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας (BOOST).  
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10 ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΘΟΝΗ LCD

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΗΣ

TESYCLOUD

PISTON EFFECT

BILIGHT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΟΝΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

INSUTECH ΜΟΝΩΣΗ

INSUTECH PLUS ΜΟΝΩΣΗ

HYGIENIC ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ)

ΑΠΟΥΣΙΑ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΑΣ

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ANTICALC LIME SCALE PROTECTION

TURBOLATOR (ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ)

ECO SMART

SLIM ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

‘ΑΜΜΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ

PLASMA ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

ΥΑΛΟ-ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΡΙΧΟΕΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ TESY

1. Πιστοποιητικό Υγιεινής 
 Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες της TESY έχουν Πιστοποιητικό Υγιεινής, σύμφωνα με τον υπ’ αριθμόν 98/83 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε σχέση με την αποθήκευση πόσιμου νερού. Τα προϊόντα διατηρούν τις χημικές, τις φυσικές και τις βιολογικές ιδιότητες του νερού όπως 
το διατηρούν καθαρό και υγιεινό. 

2.Τεστ υψηλής πίεσης 
 Το δοχείο νερού των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων TESY υποβάλλεται σε τεστ με πίεση 16 bar σύμφωνα με το πρότυπο IEC60335-2-21 και το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60335-2-21. Η κανονική πίεση λειτουργίας είναι 8 bar.

3.Βαθμός προστασίας
 Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες της TESY έχουν 2 βαθμίδες προστασίας μέσω 2 ανεξάρτητων συσκευών χειρισμού της θερμοκρασίας του 
νερού σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. 

4.Προστατευτική βαλβίδα εκτόνωσης υπερβολικής πίεσης 
 Η προστατευτική βαλβίδα συμπεριλήφθηκε στο σετ κάθε ηλεκτρικού θερμοσίφωνα. 

Αξιοπιστία – εγγύηση για απρόσκοπτη λειτουργία και μεγάλο κύκλο 
ζωής της συσκευής.
1. Υαλοκεραμική επικάλυψη του δοχείου νερού 
 Σύγχρονη τεχνολογία εφαρμογής υαλοκεραμικής επικάλυψης του δοχείου νερού. Η επικάλυψη εξασφαλίζει αξιόπιστη προστασία από 
διάβρωση και υψηλή υγιεινή του νερού. Η επικάλυψη εγγυάται μεγάλο κύκλο ζωής και απρόσκοπτη εκμετάλλευση του θερμοσίφωνα. 

2. Ανοδικό προστατευτικό της υαλοκεραμικής επικάλυψης και εγγύηση απρόσκοπτης λειτουργίας 
 Ανοδικό προστατευτικό μαγνησίου: Με 50% μεγαλύτερο κύκλο ζωής της εκμετάλλευσης με δυνατότητα αποσυναρμολόγησης και 
ακόλουθης αλλαγής.  

3. Συγκόλληση με πλάσμα 
 Τα δοχεία νερού των θερμοσιφώνων TESY κατασκευάζονται μέσω της μεθόδου υψηλής τεχνολογίας για συγκόλληση με πλάσμα, το οποίο 
εξασφαλίζει ομοιόμορφη δομή της ολοκληρωμένης ραφής και ανθεκτικότητα σε μηχανικές επιδράσεις. 

4. Φλάντζα για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση του προϊόντος 

5. Ανοξείδωτο σωληνάκι για ζεστό νερό, το οποίο δεν διασπάται με τον χρόνο και διατηρεί τον όγκο ζεστού νερού κατά την διάρκεια όλου του 
κύκλου ζωής της συσκευής 

Η TESY διαθέτει σύγχρονα και καλά εξοπλισμένα εργαστήρια για την πραγματοποίηση μιας σειράς τεστ για την ανάπτυξη καινούριων και την 
εξέλιξη ήδη υπαρχόντων προϊόντων: τεστ ασφαλείας, τεστ αξιοπιστίας, τεστ ενεργειακής απόδοσης και λειτουργικά τεστ. 

Η TESY είναι μέλος του Βουλγαρικού Οργανισμού Τυποποίησης και έχει εκπροσώπους σε διαφορετικές τεχνικές επιτροπές, οι οποίες είναι 
υπεύθυνες για ορισμένους τομείς τυποποίησης. 
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12 ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Από την 26η Σεπτεμβρίου 2015, οι θερμοσίφωνες TESY προσφέρονται με ετικέτες ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα 
με καινούριο ErP (emergy related Products) Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ετικέτες ενεργειακής απόδοσης 
για τις διαφορετικές οικιακές συσκευές παρέχουν την δυνατότητα στον καταναλωτή να λάβει απόφαση αγοράς κατόπιν 
πληροφόρησης. Οι ίδιες ετικέτες παρέχουν πληροφορίες για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία καταναλώθηκε σε ετήσια 
βάση, για τον τύπο της συσκευής και για λοιπά δικά της χαρακτηριστικά.

Ενεργειακή ετικέτα
Η ετικέτα ενεργειακής απόδοσης έχει όμοιο σχήμα για όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουδέτερη γλώσσα. Οι 
πληροφορίες παρουσιάζονται με εικονογράμματα, τα οποία αντικαθιστούν τις διαφορετικές γλώσσες της Κοινότητας. 

Το μαύρο βέλος υποδεικνύει την τάξη ενεργειακής απόδοσης συγκεκριμένης συσκευής σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Τα πολύχρωμα 
βέλη με επισημάνσεις γραμμάτων παρουσιάζουν τις διαφορετικές τάξεις ενεργειακής απόδοσης. Το σκούρο πράσινο χρώμα είναι επισήμανση 
της υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, ενώ το μαύρο βέλος είναι επισήμανση της χαμηλότερης ενεργειακής απόδοσης.

Με την βοήθεια της ετικέτας ενεργειακής απόδοσης, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει την συσκευή με τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση 
και μ’ αυτόν τον τρόπο να εξοικονομήσει χρήματα για ρεύμα και νερό, καθώς επίσης να συμβάλλει για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω 
μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και μέσω χρήσης λιγότερων πόρων π.χ. ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
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Παράμετροι, οι οποίες δημοσιεύθηκαν μόνο για τους ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ σε kWh για ένα έτος - AEC (Annual 
electricity consumption) σημειωμένη σε kWh/annum (παράμετρος από την ετικέτα για 
την ενεργειακή απόδοση)

Αυτή είναι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση, η οποία μετρήθηκε σε 
εργαστηριακές συνθήκες. Η παράμετρος είναι συγκρίσιμη για όλους τους ηλεκτρικούς 
θερμοσίφωνες, οι οποίοι πωλούνται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από εσάς για υπολογισμό της κατά προσέγγιση διαφοράς στα έξοδα για ηλεκτρική 
ενέργεια σε ετήσια βάση, τα οποία θα πληρώνατε εφόσον χρησιμοποιείτε διαφορετικές μάρκες 
ηλεκτρικών θερμοσιφώνων. Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC είναι συγκρίσιμη 
εφόσον χρησιμοποιούνται όμοια προφίλ αποστράγγισης (M, L, XL κ.λ.π.).

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Tout of box  
(παράμετρος από το δελτίο του προϊόντος)

Για ορισμένα σχέδια ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, η πιο αποτελεσματική λειτουργία 
εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία εξασφαλίζει αρκετό ζεστό νερό, είναι εφικτή με ρυθμίσεις 
της θερμοκρασίας κάτω από τη μέγιστη δυνατή θερμοκρασία. Τέτοια λειτουργία μπορεί να 
επιτευχθεί σε θερμοκρασία από 65˚С ή ακόμη από 60˚С. Αυτή η θερμοκρασία, με την οποία 
επιτυγχάνεται η υψηλότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης, σημειώνεται με Tout of box.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ - Tmax 
(παράμετρος από το δελτίου του προϊόντος)

Εκτός από Tout of box, ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να δηλώσει και τη μέγιστη θερμοκρασία, στην οποία μπορεί να ρυθμιστεί ο 
θερμοστάτης (Tmax), η οποία καμιά φορά διαφέρει από Tout of box.

ΣΟΤΗΤΑ ΖΕΣΤΟΥ (ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΥ) ΝΕΡΟΥ ΣΕ 40˚С - V40 [L]  
(παράμετρος από το δελτίο του προϊόντος)

Επειδή είναι απολύτως δυνατόν δύο ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες με ίδια χωρητικότητα από 
διαφορετικούς κατασκευαστές να εξασφαλίζουν ουσιαστικά διαφορετική ποσότητα ζεστού 
(μεικτού) νερού οικιακής χρήσης, ο Ευρωπαϊκός θεσμός υποχρεώνει τους κατασκευαστές να 
δημοσιεύσουν παράμετρο, η οποία έχει μετρηθεί σε όμοιες εργαστηριακές συνθήκες με βάση 
ακριβώς προσδιορισμένη μεθοδολογία.
V40 μετριέται σε λίτρα (L) και δείχνει την ποσότητα ζεστού (ανάμεικτου) νερού, με θερμοκρασία 
40˚С, το οποίο μπορείτε να αδειάσετε από απενεργοποιημένο θερμοσίφωνα, μετά από θέρμανση 
του νερού μέχρι την προσδιορισμένη Tout of box Για θερμοσίφωνες με χωρητικότητα μέχρι 36 
λίτρα, αυτή η ένδειξη δεν αναφέρεται.
V40 is a comparable parameter, if declared with one and the same Tout of box.

Τι επηρεάζει την ποσότητα ζεστού νερού, το οποίο εξασφαλίστηκε από ηλεκτρικό θερμοσίφωνα?
Αναμφισβήτητα η καθαρή χωρητικότητα του δοχείου νερού έχει σημασία για την ποσότητα ζεστού νερού οικιακής χρήσης, όμως στην 
πραγματικότητα αυτός δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας.  
Εκτός από την χωρητικότητα της συσκευής, η ποσότητα του ζεστού νερού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα ανάμειξης του 
εισερχόμενου κρύου νερού με το υπάρχον στον θερμοσίφωνα ζεστό νερό κατά την χρήση. Αυτή η διαδικασία ελέγχεται με μεγαλύτερη επιτυχία 
με ενσωματωμένο ακροφύσιο με PISTON αποτέλεσμα. Η λειτουργία του είναι να εξασφαλίζει την δυνατότητα το κρύο νερό να διαπερνά, χωρίς 
να αναμειγνύεται γρήγορα με το ζεστό νερό. Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες με το καινοτομικό PISTON αποτέλεσμα εξασφαλίζουν περισσότερο 
ζεστό νερό και άνεση.  
Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει την ποσότητα του ζεστού νερού είναι η θερμοκρασία, με την οποία λειτουργεί 
ο θερμοσίφωνας. Η μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού οικιακής χρήσης εξασφαλίζεται από τους θερμοσίφωνες όταν ο θερμοστάτης τους 
ρυθμίστηκε στη μέγιστη θερμοκρασία.

Παράμετροι, οι οποίες δημοσιεύθηκαν μόνο για θερμοσίφωνες με έμμεση θέρμανση
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ 24 ΩΡΕΣ - S [W] 
(παράμετρος από την ετικέτα ενεργειακής απόδοσης)

Για τους θερμοσίφωνες με έμμεση θέρμανση δημοσιεύεται μια παράμετρος, η οποία δείχνει τις απώλειες ενέργειας από τη μόνωση της 
συσκευής για 24 ώρες, σε καθορισμένες με ακρίβεια εργαστηριακές συνθήκες.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ [L] 
(παράμετρος από την ετικέτα ενεργειακής απόδοσης)

Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να δημοσιεύει ποια είναι η ακριβής χωρητικότητα νερού που έχει ο θερμοσίφωνας.
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‘ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ 
‘ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Modeco Cloud

Περισσότερες πληροφορίες 
στη σελίδα 18

Περισσότερες πληροφορίες 
στη σελίδα 20 or 26

Περισσότερες πληροφορίες 
στη σελίδα 20 or 30

ΓΙΑ ΚΑΚΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΎ
Modeco Ceramic Anticalc 

ΎΨΗΛΗ ΣΧΕΣΗ 
ΤΙΜΗΣ - ΑΞΙΑΣ
Modeco Ceramic BiLight



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Modeco Ceramic BiLight

ΛΎΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΟΎ
BiLight Anticalc

COMPACT & 
ΤΑΧΎΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
BiLight Compact

Περισσότερες πληροφορίες 
στη σελίδα 22 or 38

Περισσότερες πληροφορίες 
στη σελίδα 28 or 36

Περισσότερες πληροφορίες 
στη σελίδα 52



Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες τελευταίας γενιάς, οι οποίοι 
ανταποκρίνονται στις υψηλότερες προσδοκίες για συσκευές 
με ενεργειακή απόδοση, στις Ευρωπαϊκές αγορές. Στην σειρά 
Modeco ενσωματώθηκαν όλες οι χαρακτηριστικές για την 
TESY καινοτομίες σε σχέση με τα προϊόντα και τις τεχνολογίες, 
καθώς επίσης και η ειδικά ανεπτυγμένη τεχνολογία INSUTECH 
Plus για ομοιόμορφη κατανομή μόνωσης υψηλής απόδοσης, 
με πάχος 32 mm. Περιλαμβάνει και μοναδική τεχνική λύση για 
αφαίρεση της θερμικής γέφυρας μεταξύ του δοχείου νερού και 
της πλάκας συναρμολόγησης στον τοίχο, το οποίο εξασφαλίζει 
έως 16% χαμηλότερες απώλειες ενέργειας. 
Η σειρά Modeco διαθέτει πλούσια γκάμα ηλεκτρικών 
θερμοσιφώνων, η οποία περιλαμβάνει και τα σχέδια Modeco 
Cloud – μέρος της οικογένειας προϊόντων της TESY με χειρισμό 
μέσω του διαδικτύου μέσω της φορητής εφαρμογής tesyCloud.
Στην ομάδα σχεδίων Modeco Could ενσωματώθηκε η 
λειτουργία ECO SMART για έξυπνο χειρισμό της λειτουργίας 
της συσκευής, προκειμένου να επιτευχθεί η χαμηλότερη 
κατανάλωση ενέργειας και ανάλογα η υψηλότερη ενεργειακή 
κλάση στην κατηγορία των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων – Β. 
Η ενσωματωμένη ξηρή κεραμική αντίσταση, με έως 70% 
μεγαλύτερη επιφάνεια εκπομπής θερμότητας και χαμηλή 
θερμική φόρτωση, κάτω από W/sq.cm, προστατεύει την 
συσκευή από την συσσώρευση αλάτων ακόμη και σε περιοχές 
με πολύ σκληρά και επιθετικά νερά. Στην σειρά Modeco 
συμπεριλήφθηκαν και σχέδια με ενσωματωμένο εναλλάκτη 
θερμότητας (1 ή 2) υψηλής ισχύος, όπου εφαρμόστηκε και ο 
κατοχυρωμένος στροβιλιστής (TURBOLATOR), για έως 26% 
υψηλότερη αποτελεσματικότητα της ανταλλαγής θερμότητας. 
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Ανάμεσα στα πιο καινούρια σχέδια της TESY είναι οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες Modeco Cloud – μέρος της οικογένειας προϊόντων 
TESY Cloud, με χειρισμό μέσω του διαδικτύου. Οι συσκευές από αυτή την γκάμα διακρίνονται με σύγχρονο σχέδιο, καθώς επίσης 
με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες, οι οποίες συνδυάζουν λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ανταποκρίνονται στις 
αυστηρότερες απαιτήσεις ασφαλείας. Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χειρίζονται και παρακολουθούνται εύκολα, από κάθε ένα 
σημείο του κόσμου, μέσω της φορητής εφαρμογής tesyCloud ή μέσω του περιηγητή ιστού. Η γκάμα περιλαμβάνει ηλεκτρικούς 
θερμοσίφωνες με χωρητικότητα από 50 έως 500 λίτρα, με ενεργειακή τάξη Β. 

• Χειρισμός μέσω του διαδικτύου – έως 20% από τα έξοδα για ηλεκτρική ενέργεια και ζεστό νερό
• Έξυπνη αυτοεκπαίδευση και έξυπνος αυτόματος χειρισμός, ECO SMART λειτουργία για άνεση και εξοικονόμηση έως 15% 

από την ηλεκτρική ενέργεια για ζεστό νερό
• Χειριστήριο αφής και LCD οθόνη με κρυσταλλική απεικόνιση 
• Σύστημα αυτόματης διάγνωσης 
• Αυτόματη λειτουργία ANTILEGIONELA για προστασία από βακτηρίδια 
• Ειδική τεχνολογία με ενσωματωμένη ξηρή κεραμική αντίσταση για προστασία από άλατα και αθόρυβη λειτουργία

MODEL GCV 5047 GCV 8047 GCV 10047
16D C21 ECW 24D C21 ECW 24D C21 ECW

Χωρητικότητα L 50 82 100

Διάμετρος mm 470 470 470

Ισχύς W 1600 2400 2400

Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60℃) h:min 1:37 1:47 2:10

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC kWh 1305 1310 1271

Ενεργειακή κλάση B B B

Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) M M M

V40 L 84 145 171

Tout of box ℃ 70 70 70

MAX40 L 94.4 161 188

Διαστάσεις προιόντος:

‘Υψος m 0.595 0.845 0.985

Πλάτος m 0.470 0.470 0.470

Μήκος m 0.496 0.496 0.496

* MAX 40 - η μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού μίξης στους 40℃ με εισερχόμενο κρύο νερό στους 10℃ (ροή νερού 6 λίτρα / λεπτό)

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

GCV 5047 16D C21 ECW 595 470 496

GCV 8047 24D C21 ECW 845 470 496

GCV 10047 24D C21 ECW 985 470 496

 min 300 mm 

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 220 mm 
 max 300 mm 
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Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες από την γκάμα Modeco Ceramic προσαρμόστηκαν για λειτουργία σε περιοχές με σκληρό και επιθετικό 
νερό. Η ενσωματωμένη ξηρή κεραμική αντίσταση, προστατευμένη από μεταλλικό σώμα με υαλοκεραμική επικάλυψη, εξασφαλίζει 
αθόρυβη λειτουργία, μεγάλο κύκλο ζωής και αξιόπιστη προστασία κατά αλάτων. Η γκάμα περιέχει ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες 
χωρητικότητας από 50 έως 150 λίτρα.

• INSUTECH Plus – ανεπτυγμένη από την TESY τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες 
θερμότητας 

• PISTON EFFECT για έλεγχο της ταχύτητας του εισερχόμενου νερού και για αύξηση της ποσότητας του ζεστού νερού με έως 15%
• Δυνατότητα επιλογής δύο βαθμίδων ισχύος της ηλεκτρικής αντίστασης 
• Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής 
• Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών 
• Αντιπαγετική προστασία 
• Υαλοκεαμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση 
• Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής 

 min 300 mm 

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 220 mm 
 max 300 mm 

MODEL GCV 5047 GCV 8047 GCV 10047 GCV 12047 GCV 15047
16D C21 TS2R 24D C21 TS2R 24D C21 TS2R 24D C21 TS2R 24D C21 TS2R

Χωρητικότητα L 50 82 100 120 142

Διάμετρος mm 470 470 470 470 470

Ισχύς W 800 / 1600 1200 / 2400 1200 / 2400 1200 / 2400 1200 / 2400

Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60℃) h:min 3:15 / 1:37 3:34 / 1:47 4:21 / 2:10 5:13 / 2:36 6:10 / 3:05

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC kWh 1360 1335 1385 2652 4303

Ενεργειακή κλάση C C C C C

Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) M M M L XL

V40 L 71 120 140 175 243

Tout of box ℃ 60 60 60 60 70

MAX40 L 86 145 171 224 243

Διαστάσεις προιόντος:

‘Υψος m 0.590 0.845 0.985 1.150 1.315

Πλάτος m 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470

Μήκος m 0.496 0.496 0.496 0.496 0.496

* MAX 40 - η μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού μίξης στους 40℃ με εισερχόμενο κρύο νερό στους 10℃ (ροή νερού 6 λίτρα / λεπτό)

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

GCV 5047 16D C21 TS2R 590 470 496

GCV 8047 24D C21 TS2R 845 470 496

GCV 10047 24D C21 TS2R 985 470 496

GCV 12047 24D C21 TS2R 1150 470 496

GCV 15047 24D C21 TS2R 1315 470 496
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22 Modeco Ceramic με εναλλάκτη θερμότητας (σερμπαντίνα)
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Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες της γκάμας Modeco Ceramic με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας /σερπαντίνα/ είναι πολύ αποτελεσματική 
λύση για χρήση εναλλακτικών πηγών θερμική ενέργειας, όπως είναι οι ηλιακοί συλλέκτες, οι λέβητες αερίου και οι λέβητες με στερεά καύσιμα. 
Προσαρμόστηκαν για λειτουργία σε σκληρά και επιθετικά νερά με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Η γκάμα περιλαμβάνει ηλεκτρικούς 
θερμοσίφωνες με χωρητικότητα από 80 έως 150 λίτρα. 

• Ενσωματωμένος εναλλάκτης θερμότητας υψηλής απόδοσης με συναρμολογημένο ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΤΗ (TURBULATOR), 
κατοχυρωμένη λύση για γρήγορη θέρμανση του νερού μέσω της θερμικής ενέργειας από εναλλακτικές πηγές θερμότητας

• Συμπληρωματική οπή και υποδοχή τοποθέτησης αισθητήρα θερμότητας. Ειδικό σχέδιο της σερπαντίνας για θέρμανση όλου του όγκου 
• Ειδική τεχνολογία με ενσωματωμένη ξηρή κεραμική αντίσταση για προστασία από άλατα και αθόρυβη λειτουργία κατά την 

διάρκεια της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας
• Δυνατότητα επιλογής δύο βαθμίδων ηλεκτρικής ισχύος 
• INSUTECH Plus – ανεπτυγμένη από την TESY τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και για εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας 
• PISTON Effect για έλεγχο της ταχύτητας του εισερχόμενου νερού και για αύξηση του ζεστού νερού με έως 15%
• Αντιπαγετική προστασία 
• Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση 
• Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής 
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 min 220 mm 
 max 300 mm 

MODEL GCV6S 8047 GCV9S 10047 GCV9S 12047 GCV11S 15047
24D C21 TS2RCP 24D C21 TS2RCP 24D C21 TS2RCP 24D C21 TS2RCP

Χωρητικότητα L 79 96 116 137

Διάμετρος mm 470 470 470 470

Ισχύς W 2400 2400 2400 2400

Επιφάνεια εναλλάκτη m² 0.45 0.7 0.7 0.83

Χωρητικότητα εναλλάκτη L 2.1 3.2 3.2 3.9

Ενεργειακή Απόδοση σε συνεχή λειτουργία
(μέγ. απόδοση εναλλάκτη) *60-80℃ kW 13.8 18.5 18.5 20.9

Συνεχής ροή υγρού στους DHW at Δ T35℃ / *60-80℃ l/h 329 433 433 514

Χρόνος θέρμανσης DHW - Δt 45K (15℃ - 60℃) / **80℃ h:min 0:18 0:18 0:22 0:21

Θερμο υποδοχή x1 x1 x1 x1

Ενεργειακή κλάση B B C C

Διαστάσεις προιόντος: προιόντος:

‘Υψος m 0.845 0.985 1.150 1.315

Πλάτος m 0.470 0.470 0.470 0.470

Μήκος m 0.496 0.496 0.496 0.496

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5] D [mm, ±5] E [mm, ±5] F [mm, ±5]

GCV6S 8047 24D C21 TS2RCP 845 470 496 295 243 120

GCV9S 10047 24D C21 TS2RCP 985 470 496 445 243 120

GCV9S 12047 24D C21 TS2RCP 1150 470 496 445 243 120

GCV11S 15047 24D C21 TS2RCP 1315 470 496 565 243 120



Οι θερμοσίφωνες της σειράς ANTICALC αναπτύχθηκαν για 
απρόσκοπτη, μακριά και ασφαλή λειτουργία σε περιοχές με 
σκληρό νερό, νερό με πολλά μεταλλικά στοιχεία και/ή επιθετικό 
νερό. Η αυξημένη επιφάνεια της αντίστασης και η λεία επιφάνειά 
της σημαντικά επιβραδύνουν και περιορίζουν την διαδικασία 
εναπόθεσης αλάτων.
Ο κύκλος ζωής των συσκευών ANTICALC είναι μακρύτερος 
ως αποτέλεσμα της αντιμετώπισης των διαδικασιών 
υπερθέρμανσης μέσω ακριβούς τριχοειδούς χειρισμού. 
Οι συσκευές, οι οποίες περιλαμβάνονται σ’ αυτή την σειρά 
λειτουργούν αθόρυβα και το σέρβις τους είναι εύκολο, επειδή 
δεν χρειάζεται προγενέστερη αποστράγγιση του νερού. 
Ο ηλεκτρικός διακόπτης, ο οποίος είναι ανθεκτικός στην 
υγρασία, εξασφαλίζει λειτουργία με δύο βαθμίδες ισχύος και 
επιλογή της ταχύτητας θέρμανσης, καθώς επίσης επιλογή της 
φόρτωσης του ηλεκτρικού δικτύου στην οικία.
Στην σειρά ANTICALC περιλαμβάνονται σχέδια, τα οποία 
αναπτύχθηκαν με δυνατότητα γενικής συναρμολόγησης – 
κατακόρυφη και οριζόντια συναρμολόγηση. 
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Οι κατακόρυφοι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες της σειράς Anticalc αναπτύχθηκαν για απρόσκοπτη, μακρής διάρκειας και αξιόπιστη 
λειτουργία σε περιοχές με σκληρό νερό, νερό με πολλά μεταλλικά στοιχεία και/ή επιθετικό νερό. Η αντίσταση Anticalc λειτουργεί με 
χαμηλή επιφανειακή θερμοκρασία, με την οποία περιορίζεται η συσσώρευση αλάτων. Η γκάμα περιλαμβάνει σχέδια με χωρητικότητα 
από 50 έως 150 λίτρα. 

• INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESY τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας 
•  PISTON Effect για έλεγχο της ταχύτητας του εισερχόμενου νερού και για αύξηση της ποσότητας του ζεστού νερού με έως 15%.
•  Δυνατότητα επιλογής δύο βαθμίδων ισχύος 
•  ECO θέση του εξωτερικού ρυθμιστή για οικονομική και μακροχρόνια λειτουργία 
•  3 φωτεινές λυχνίες για αναγνώριση των λειτουργιών 
•  Αντιπαγετική προστασία 
• Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση 
•  Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής

 min 300 mm 

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 220 mm 
 max 300 mm 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

GCV 5044 16D D06 TS2RC 608 440 468

GCV 8044 24D D06 TS2RC 858 440 468

GCV 10044 24D D06 TS2R 998 440 468

GCV 12044 24D D06 TS2R 1163 440 468

GCV 15044 24D D06 TS2R 1327 440 468

MODEL GCV 5044 GCV 8044 GCV 10044 GCV 12044 GCV 15044
16D D06 TS2RC 24D D06 TS2RC 24D D06 TS2R 24D D06 TS2R 24D D06 TS2R

Χωρητικότητα L 50 82 100 120 143

Διάμετρος mm 440 440 440 440 440

Ισχύς W 1600 / 800 2400 / 1200 2400 / 1200 2400 / 1200 2400 / 1200

Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60℃) h:min 1:37 / 3:15 1:47 / 3:34 2:10 / 4:20 2:36 / 5:13 3:07 / 6:13

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC kWh 1451 2744 2692 4346 4278

Ενεργειακή κλάση C C C C C

Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) M L L XL XL

V40 L 74 131 156 215 225

Tout of box ℃ 60 65 60 70 65

MAX40 L 88 145 165 215 240

Διαστάσεις προιόντος:

‘Υψος m 0.608 0.858 0.998 1.163 1.327

Πλάτος m 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440

Μήκος m 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468

* MAX 40 - η μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού μίξης στους 40℃ με εισερχόμενο κρύο νερό στους 10℃ (ροή νερού 6 λίτρα / λεπτό)
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Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες της σειράς Anticalc Slim αναπτύχθηκαν με διάμετρο 35 εκ. για συναρμολόγηση σε στενούς χώρους. 
Το στοιχείο θέρμανσης Anticalc λειτουργεί σε χαμηλή επιφανειακή θερμοκρασία, με το οποίο η συσσώρευση αλάτων είναι 
περιορισμένη. Η γκάμα περιλαμβάνει σχέδια με χωρητικότητα από 30 έως 80 λίτρα. 

• INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESY τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας 
• PISTON EFFECT για έλεγχο της ταχύτητας του εισερχόμενου νερού και για αύξηση της ποσότητας του ζεστού νερού με έως 15%
• Δυνατότητα επιλογής δύο βαθμίδων ισχύος 
• ECO θέση του εξωτερικού ρυθμιστή για οικονομική και μακροχρόνια λειτουργία 
• 3 φωτεινές λυχνίες για αναγνώριση των λειτουργιών 
• Αντιπαγετική προστασία
• Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση 
• Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής 

 min 300 mm 

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 220 mm 
 max 300 mm 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

GCV 3035 16D D06 TS2RC 570 353 380

GCV 5035 16D D06 TS2RC 808 353 380

GCV 8035 16D D06 TS2RC 1210 353 380

MODEL GCV 3035 GCV 5035 GCV 8035
16D D06 TS2RC 16D D06 TS2RC 16D D06 TS2RC

Χωρητικότητα L 30 50 80

Διάμετρος mm 353 353 353

Ισχύς W 1600 / 800 1600 / 800 1600 / 800

Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60℃) h:min 0:58 / 1:57 1:37 / 3:15 2:36 / 5:13

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC kWh 570 1435 1501

Ενεργειακή κλάση C D D

Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) S M M

V40 L 40 74 113

Tout of box ℃ 60 60 60

MAX40 L 48 85 135

Διαστάσεις προιόντος:

‘Υψος m 0.570 0.808 1.210

Πλάτος m 0.353 0.353 0.353

Μήκος m 0.380 0.380 0.380

* MAX 40 - η μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού μίξης στους 40℃ με εισερχόμενο κρύο νερό στους 10℃ (ροή νερού 6 λίτρα / λεπτό)
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Τα σχέδια Reversible της σειράς Anticalc αναπτύχθηκαν ειδικά για γενική συναρμολόγηση – οριζόντια και κατακόρυφη 
συναρμολόγηση. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει σχέδια με χωρητικότητα από 50 έως 100 λίτρα. 

• PISTON EFFECT για έλεγχο της ταχύτητας του εισερχόμενου νερού και για αύξηση της ποσότητας του ζεστού νερού με έως 15%
• INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESY τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας 
• Δυνατότητα επιλογής δύο βαθμίδων ισχύος 
• ECO θέση του εξωτερικού ρυθμιστή για οικονομική και μακροχρόνια λειτουργία 
• Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής 
• 3 φωτεινές λυχνίες για αναγνώριση των λειτουργιών 
• Αντιπαγετική προστασία 
• Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση 
• Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής

 min 300 mm 

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 220 mm 
 max 300 mm 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5] D [mm, ±5]

GCVHL 5044 16D D06 TS2RC 608 440 468 183

GCVHL 8044 16D D06 TS2RC 858 440 468 407

MODEL GCVHL 5044 GCVHL 8044
16D D06 TS2RC 16D D06 TS2RC

Χωρητικότητα L 50 82

Διάμετρος mm 440 440

Ισχύς W 1600 / 800 1600 / 800

Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60℃) h:min 1:37 / 3:15 2:40 / 5:21

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC kWh 1451 2744

Ενεργειακή κλάση C C

Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) M L

V40 L 74 120

Tout of box ℃ 60 65

MAX40 L 88 145

Διαστάσεις προιόντος:

‘Υψος m 0.608 0.858

Πλάτος m 0.440 0.440

Μήκος m 0.468 0.468

* MAX 40 - η μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού μίξης στους 40℃ με εισερχόμενο κρύο νερό στους 10℃ (ροή νερού 6 λίτρα / λεπτό)



Ευρεία γκάμα κομψών ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, οι οποίοι 
εξασφαλίζουν ζεστό νερό οικιακής χρήσης ταυτόχρονα σε 
διαφορετικά σημεία κατανάλωσης στις οικίες. Πλούσια επιλογή από 
κατακόρυφα και οριζόντια σχέδια, για στενούς και περιορισμένους 
χώρους και σχέδια τα οποία εξασφαλίζουν την δυνατότητα 
θέρμανσης του νερού μέσω εναλλακτικών πηγών ενέργειας (με 
ενσωματωμένους εναλλάκτες θερμότητας). 
Οι θερμοσίφωνες της σειράς BiLight αναπτύχθηκαν σύμφωνα 
με τα υψηλότερα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και απαιτήσεις 
ποιότητας. Σε σχέση με τους ίδιους θερμοσίφωνες εφαρμόστηκαν 
καινοτομικές κατοχυρωμένες λύσεις, οι οποίες σχεδιάστηκαν 
από τις ομάδες ανάπτυξης της TESY, στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης και στον τομέα της αποτελεσματικότητας της 
λειτουργίας των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, μέσω εξασφάλισης 
περισσότερου ζεστού νερού, απρόσκοπτης λειτουργίας και 
μακρούς κύκλου ζωής. 
Η INSUTECH είναι ειδικά ανεπτυγμένη τεχνολογία για μόνωση 
υψηλής απόδοσης. Η ίδια τεχνολογία περιλαμβάνει και μοναδική 
λύση αφαίρεσης της θερμικής γέφυρας μεταξύ του δοχείου νερού 
και της πλάκας συναρμολόγησης στον τοίχο, το οποίο εξασφαλίζει 
έως 16% χαμηλότερες απώλειες ενέργειας και ακριβή τεχνολογία 
ομοιόμορφης κατανομής της μόνωσης υψηλής πυκνότητας. 
Η κατοχυρωμένη κατασκευή του ακροφυσίου εισερχόμενου 
νερού, δημιουργεί PISTON Effect, το οποίο εξασφαλίζει έως 
15% περισσότερο ζεστό νερό, αποτρέποντας τη μη ελεγχόμενη 
ανάμειξη του κρύου εισερχόμενου νερού και του ζεστού νερού, το 
οποίο είναι έτοιμο για χρήσης και ήδη ζεστάθηκε. 
Όλοι οι θερμοσίφωνες της σειράς BiLight έχουν άνετο εξωτερικό 
ρυθμιστή θερμότητας για σταδιακή ρύθμιση της θερμοκρασίας 
και μοναδική BiLight δίχρωμη ένδειξη για απεικόνιση των 
δύο λειτουργιών: κόκκινο φως είναι ένδειξη της λειτουργίας 
«ΘΕΡΜΑΝΣΗ» και μπλε φως είναι ένδειξη της λειτουργίας 
«ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ».
Η σειρά BILIGHT κατασκευάζεται μέσω των πιο σύγχρονων 
τεχνολογιών συγκόλλησης με πλάσμα και ακριβούς εφαρμογής της 
υαλοκεραμικής επικάλυψης, όπως η αντιδιαβρωτική ανθεκτικότητα 
εγγυάται συμπληρωματικά μέσω της ενσωματωμένης καθοδικής 
προστασίας /ανοδικής προστασίας/.
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Οι θερμοσίφωνες της σειράς BiLight αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τα πιο υψηλά Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και απαιτήσεις 
ποιότητας. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει σχέδια με χωρητικότητα από 50 έως 150 λίτρα. 

• PISTON EFFECT για έλεγχο της ταχύτητας του εισερχόμενου νερού και για αύξηση της ποσότητας του ζεστού νερού με έως 15%
• INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESY τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας
• Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών 
• Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής 
• Αντιπαγετική προστασία 
• Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση 
• Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής 

 min 300 mm 

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 220 mm 
 max 300 mm 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

GCV 8044 30 B11 TSR 845 440 467

GCV 6044 40 B11 TR 665 440 467

GCV 8044 40 B11 TR 845 440 467

GCV 10044 40 B11 TR 985 440 467

GCV 12044 40 B11 TR 1150 440 467

MODEL GCV 8044 GCV 6044 GCV 8044 GCV 10044 GCV 12044 
30 B11 TSR 40 B11 TR 40 B11 TR 40 B11 TR 40 B11 TR

Χωρητικότητα L 82 60 82 100 120

Διάμετρος mm 440 440 440 440 440

Ισχύς W 3000 4000 4000 4000 4000

Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60℃) h:min 1:25 0:46 1:04 1:18 1:34

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC kWh 2758 1405 2758 2762 4406

Ενεργειακή κλάση C C C C C

Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) L M L L XL

V40 L 132 82 132 148 214

Tout of box ℃ 65 70 65 60 70

MAX40 L 141 82 141 163 214

Διαστάσεις προιόντος:

‘Υψος m 0.845 0.665 0.845 0.985 1.150

Πλάτος m 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440

Μήκος m 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467

* MAX 40 - η μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού μίξης στους 40℃ με εισερχόμενο κρύο νερό στους 10℃ (ροή νερού 6 λίτρα / λεπτό)
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Τα κατακόρυφα σχέδια της σειράς BiLight Slim είναι κατάλληλα για συναρμολόγηση σε στενούς χώρους χάρη της διαμέτρου τους 
ανερχόμενης σε 35 εκ. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει σχέδια με χωρητικότητα από 30 έως 80 λίτρα. 

• PISTON EFFECT για έλεγχο της ταχύτητας του εισερχόμενου νερού και για αύξηση της ποσότητας του ζεστού νερού με έως 15%
• INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESY τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας 
• Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών 
• Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής 
• Αντιπαγετική προστασία 
• Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση 
• Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής 

 min 300 mm 

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 220 mm 
 max 300 mm 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

GCV 3035 12 B11 TSR 557 353 380

GCV 8035 30 B11 TSR 1196 353 380

MODEL GCV 3035 GCV 8035
12 B11 TSR 30 B11 TSR

Χωρητικότητα L 30 80

Διάμετρος mm 353 353

Ισχύς W 1200 3000

Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60℃) h:min 1:18 1:23

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC kWh 579 1549

Ενεργειακή κλάση C D

Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) S M

V40 L 40 123

Tout of box ℃ 60 60

MAX40 L 49 139

Διαστάσεις προιόντος:

‘Υψος m 0.557 1.196

Πλάτος m 0.353 0.353

Μήκος m 0.380 0.380

* MAX 40 - η μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού μίξης στους 40℃ με εισερχόμενο κρύο νερό στους 10℃ (ροή νερού 6 λίτρα / λεπτό)
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Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες της σειράς BiLight Vertical με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας υψηλής απόδοσης /σερπαντίνα με 
αυξημένη ισχύ/ αποτελούν λογική λύση για σύνδεση της συσκευής σε κεντρική ή άλλου είδους εγκατάσταση θέρμανσης. Αυτό εξασφαλίζει 
την χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως είναι τα ηλιακά συστήματα, οι λέβητες με συσσωματώματα ξύλου ή οι λέβητες αερίου κ.α. 
Η γκάμα προϊόντων περιέχει σχέδια με χωρητικότητα από 80 έως 150 λίτρα. 

• Ενσωματωμένος εναλλάκτης θερμότητας με υψηλή απόδοση /σερπαντίνα με αυξημένη ισχύ/ με εγκατεστημένο 
στροβιλιστή (TURBULATOR), το οποίο αποτελεί κατοχυρωμένη λύση για γρήγορη θέρμανση του νερού μέσω ενέργειας 
θέρμανσης από εναλλακτικές πηγές θερμότητας

• Συμπληρωματική οπή και υποδοχή για τοποθέτηση αισθητήρα θερμότητας  
• Ειδικό σχέδιο της σερπαντίνας για θέρμανση όλου του όγκου 
• PISTON EFFECT για έλεγχο της ταχύτητας του εισερχόμενου νερού και για αύξηση της ποσότητας του ζεστού νερού με έως 15%
• INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESY τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας 
• Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών 
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 min 220 mm 
 max 300 mm 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5] D [mm, ±5] E [mm, ±5] F [mm, ±5]

GCV6S 8044 40 B11 TR 845 440 467 295 239 120

GCV9S 10044 40 B11 TR 985 440 467 445 239 120

GCV9S 12044 40 B11 1150 440 467 445 239 120

MODEL GCV6S 8044 GCV9S 10044 GCV9S 12044
40 B11 TR 40 B11 TR 40 B11

Χωρητικότητα L 79 96 116

Διάμετρος mm 440 440 440

Ισχύς W 4000 4000 4000

Επιφάνεια εναλλάκτη m² 0.45 0.7 0.7

Χωρητικότητα εναλλάκτη L 2.1 3.2 3.2

Ενεργειακή Απόδοση σε συνεχή λειτουργία
(μέγ. απόδοση εναλλάκτη) *60-80℃ kW 13.8 18.5 18.5

Συνεχής ροή υγρού στους DHW at ΔT 35℃ *60-80℃ L/h 329 433 433

Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60℃) h:min 0:18 0:18 0:22

Θερμο υποδοχή - - -

Ενεργειακή κλάση C C D

Pérdidas estáticas S W 53 64 78

Διαστάσεις προιόντος:

‘Υψος m 0.845 0.985 1.150

Πλάτος m 0.440 0.440 0.440

Μήκος m 0.467 0.467 0.467
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Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες της γκάμας Bilight με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας /σερπαντίνα/ αποτελούν λύση για την 
χρήση εναλλακτικών πηγών θερμότητας, όπως είναι οι ηλιακοί συλλέκτες, οι λέβητες αερίου και οι λέβητες με στερεά καύσιμα. Η 
γκάμα περιλαμβάνει ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες με χωρητικότητα από 80 έως 150 λίτρα. 

• Ενσωματωμένος εναλλάκτης θερμότητας (σερπαντίνα)
• PISTON EFFECT για έλεγχο της ταχύτητας του εισερχόμενου νερού και για αύξηση της ποσότητας του ζεστού νερού με έως 15%
• INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESY τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας
• Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών 
• Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής 
• Αντιπαγετική προστασία 
• Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση 
• Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής 

MODEL GCVS(L) 8044 GCVS(L) 10044 GCVS(L) 12044 GCVS(L) 15044
20 B11 TSRC 20 B11 TSRC 20 B11 TSRCP 20 B11 TSRCP

Χωρητικότητα L 81 98 118 141

Διάμετρος mm 440 440 440 440

Ισχύς W 2000 2000 2000 2000

Επιφάνεια εναλλάκτη m² 0.21 0.28 0.28 0.28

Χωρητικότητα εναλλάκτη L 0.9 1.2 1.2 1.2

Ενεργειακή Απόδοση σε συνεχή λειτουργία
(μέγ. απόδοση εναλλάκτη) *60-80℃ kW 2.9 6 6 6

Συνεχής ροή υγρού στους DHW at ΔT 35℃ *60-80℃ L/h 71 142 142 142

Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60℃) h:min 0:54 0:45 0:55 1:12

Θερμο υποδοχή - - x1 x1

Ενεργειακή κλάση C C D D

Pérdidas estáticas S W 55 64 76 88

Διαστάσεις προιόντος:

‘Υψος m 0.845 0.985 1.150 1.315

Πλάτος m 0.440 0.440 0.440 0.440

Μήκος m 0.467 0.467 0.467 0.467

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5] D [mm, ±5] E [mm, ±5] F [mm, ±5]

GCVS(L) 8044 20 B11 TSRC 845 440 467 360 239 120

GCVS(L) 10044 20 B11 TSRC 985 440 467 480 239 120

GCVS(L) 12044 20 B11 TSRCP 1150 440 467 480 239 120

GCVS(L) 15044 20 B11 TSRCP 1315 440 467 480 239 120
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Τα οριζόντια σχέδια ηλεκτρικών θερμοσιφώνων της σειράς BiLight εξασφαλίζουν περισσότερο χώρο και συναρμολόγηση σε κενά 
μέρη και πάνω από την πόρτα. Στις συσκευές ενσωματώθηκαν όλα τα στοιχεία, τα οποία αναπτύχθηκαν από την TESY, καθώς 
επίσης και τεχνολογικές καινοτομίες. Η γκάμα προϊόντων περιέχει σχέδια με χωρητικότητα από 80 και 100 λίτρα. 

• PISTON EFFECT για έλεγχο της ταχύτητας του εισερχόμενου νερού και για αύξηση της ποσότητας του ζεστού νερού με έως 15%
• INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESY τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας 
• Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών 
• Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής 
• Αντιπαγετική προστασία 
• Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση 
• Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής 
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 min 500 mm 312 mm 120 mm 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5] D [mm, ±5]

GCH 6044 40 B12 TR 675 440 467 407

GCH 8044 40 B12 TR 855 440 467 552

GCH 10044 40 B12 TR 995 440 467 552

GCH 12044 40 B12 TR 1160 440 467 552

MODEL GCH 6044 GCH 8044 GCH 10044 GCH 12044
40 B12 TR 40 B12 TR 40 B12 TR 40 B12 TR

Χωρητικότητα L 60 82 100 120

Διάμετρος mm 440 440 440 440

Ισχύς W 4000 4000 4000 4000

Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60℃) h:min 0:46 1:04 1:18 1:34

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC kWh 1455 1431 1470 2727

Ενεργειακή κλάση D C D C

Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) M M M L

V40 L 81 105 111 139

Tout of box ℃ 70 60 60 70

MAX40 L 81 123 119 139

Διαστάσεις προιόντος:

‘Υψος m 0.675 0.855 0.995 1.160

Πλάτος m 0.440 0.440 0.440 0.440

Μήκος m 0.467 0.467 0.467 0.467

* MAX 40 - η μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού μίξης στους 40℃ με εισερχόμενο κρύο νερό στους 10℃ (ροή νερού 6 λίτρα / λεπτό)
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Ο οριζόντιος BiLight θερμοσίφωνας με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας (σερμπαντίνα) αποτελεί μια λύση για 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας όπως συλλέκτες ηλιακής ενέργειας, και καυστήρες φυσικού αερίου και στερεών καυσίμων 
(πέλλετ). Η σειρά αποτελείται από ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες με χωρητικότητα 80, 100 and 120 λίτρων.

• Ενσωματωμένος εναλλάκτης θερμότητας (σερμπαντίνα)
• PISTON EFFECT για έλεγχο της ταχύτητας του εισερχόμενου νερού και αύξηση της ποσότητας του ζεστού νερού έως 15%
• INSUTECH -μια τεχνολογία της TESY για εξαιρετικά αποτελεσματική μόνωση που εξασφαλίζει πολύ χαμηλές ενεργειακές απώλειες
• Διακόπτης on/off
• Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση της κατάστασης λειτουργίας
• Αντιπαγωτική προστασία
• Υαλοκεραμική επίστρωση για προστασία από τη διάβρωση
• Συγκόλληση του κάδου με Plasma για μακρόχρονη και απροβλημάτιστη λειτουργία

MODEL GCHS 8044 GCHS 10044 GCHS 12044
40 B12 TR 40 B12 TR 40 B12 TR

Χωρητικότητα L 81 98 118

Διάμετρος mm 440 440 440

Ισχύς W 4000 4000 4000

Επιφάνεια εναλλάκτη m² 0.21 0.28 0.28

Χωρητικότητα εναλλάκτη L 0.9 1.2 1.2

Ενεργειακή Απόδοση σε συνεχή λειτουργία
(μέγ. απόδοση εναλλάκτη) *60-80℃ kW 2.9 5.7 5.7

Συνεχής ροή υγρού στους DHW at ΔT 35℃ *60-80℃ L/h 72 144 144

Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ h:min 0:54 0:45 0:45

Ενεργειακή κλάση C D D

Διαστάσεις προιόντος:

‘Υψος m 0.467 0.467 0.467

Πλάτος m 0.845 0.985 1.150

Μήκος m 0.440 0.440 0.440
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 min 500 mm 

120 mm 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5] D [mm, ±5]

GCHS 8044 40 B12 TR 855 440 467 407

GCHS 10044 40 B12 TR 995 440 467 552

GCHS 12044 40 B12 TR 1160 440 467 702

252 mm 

90 mm 
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Ειδικά σχεδιασμένοι για συναρμολόγηση στο δάπεδο, οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες της σειράς Bilight Floor αναπτύχθηκαν για να 
καλύψουν ειδικές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.

• Οριζόντια συναρμολόγηση στο δάπεδο
• PISTON EFFECT για έλεγχο της ταχύτητας του εισερχόμενου και αύξηση της ποσότητας του ζεστού νερού με έως 15%
• INSUTECH τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας, η οποία έχει 

αναπτυχθεί από την TESY
• Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής 
• Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών 
• Αντιπαγετική προστασία 
• Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση 
• Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής 

 min 500 mm 312 mm 120 mm 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5] D [mm, ±5]

GCHF 6044 30 B12 SR 675 440 467

GCHF 8044 30 B12 SR 855 440 467 407

GCHF 6044 40 B12 R 675 440 467

GCHF 8044 40 B12 R 855 440 467 407

GCHF 10044 40 B12 R 995 440 467 552

GCHF 12044 40 B12 R 1160 440 467 702

MODEL GCHF 6044 GCHF 8044 GCHF 6044 GCHF 8044 GCHF 10044 GCHF 12044
30 B12 SR 30 B12 SR 40 B12 R 40 B12 R 40 B12 R 40 B12 R

Χωρητικότητα L 60 82 60 82 100 120

Διάμετρος mm 440 440 440 440 440 440

Ισχύς W 3000 3000 4000 4000 4000 4000

Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60℃) h:min 1 h 01 min 1 h 25 min 0 h 46 min 1 h 04 min 1 h 18 min 1 h 34 min

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC kWh 1455 1534 1455 1534 1470 2931

Ενεργειακή κλάση D D D D D D

Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) M M M M M L

V40 L 65 75 65 75 85 130

Tout of box ℃ 70 70 70 70 60 60

MAX40 L 65 75 65 75 92 141

Διαστάσεις προιόντος:

‘Υψος m 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467

Πλάτος m 0.675 0.855 0.675 0.855 0.995 1.160

Μήκος m 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440

* MAX 40 - η μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού μίξης στους 40℃ με εισερχόμενο κρύο νερό στους 10℃ (ροή νερού 6 λίτρα / λεπτό)
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Ο επιδαπέδιος BiLight θερμοσίφωνας με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας (σερμπαντίνα) αποτελεί μια λύση για εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας όπως συλλέκτες ηλιακής ενέργειας, και καυστήρες φυσικού αερίου και στερεών καυσίμων (πέλλετ).
Ειδικά σχεδιασμένος για επιδαπέδια εγκατάσταση, ικανοποεί συγεκριμένες αρχιτεκτονικές λύσεις και την ίδια στιγμή 
ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις της TESY. Η σειρά αποτελείται από ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες με 
χωρητικότητα 80, 100 and 120 λίτρων.

• Επιδαπέδια οριζόντια εγκατάσταση
• Ενσωματωμένος εναλλάκτης θερμότητας (σερμπαντίνα)
• PISTON EFFECT για έλεγχο της ταχύτητας του εισερχόμενου νερού και αύξηση της ποσότητας του ζεστού νερού έως 15%
• INSUTECH -μια τεχνολογία της TESY για εξαιρετικά αποτελεσματική μόνωση που εξασφαλίζει πολύ χαμηλές ενεργειακές απώλειες
• Διακόπτης on/off
• Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση της κατάστασης λειτουργίας
• Αντιπαγωτική προστασία
• Υαλοκεραμική επίστρωση για προστασία από τη διάβρωση
• Συγκόλληση του κάδου με Plasma για μακρόχρονη και απροβλημάτιστη λειτουργία

252 mm 

120 mm 90 mm 

 min 500 mm 

MODEL GCHFS 8044 GCHFS 10044 GCHFS 12044
40 B12 R 40 B12 R 40 B12 R

Χωρητικότητα L 81 98 118

Διάμετρος mm 440 440 440

Ισχύς W 4000 4000 4000

Επιφάνεια εναλλάκτη m² 0.21 0.28 0.28

Χωρητικότητα εναλλάκτη L 0.9 1.2 1.2

Ενεργειακή Απόδοση σε συνεχή λειτουργία
(μέγ. απόδοση εναλλάκτη) *60-80℃ kW 2.9 5.7 5.7

Συνεχής ροή υγρού στους DHW at ΔT 35℃ *60-80℃ L/h 72 144 144

Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ h:min 0:54 0:45 0:45

Ενεργειακή κλάση D D D

Διαστάσεις προιόντος:

‘Υψος m 0.467 0.467 0.467

Πλάτος m 0.855 0.995 1.160

Μήκος m 0.440 0.440 0.440

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5] D [mm, ±5]

GCHFS 8044 40 B12 R 855 440 467 407

GCHFS 10044 40 B12 R 995 440 467 552

GCHFS 12044 40 B12 R 1160 440 467 702



Οι θερμοσίφωνες της σειράς BiLight Compact, με μικρή 
χωρητικότητα και συμπαγές σχέδιο, είναι κατάλληλοι για 
εγκατάσταση σε μικρούς και στενούς χώρους, κοντά στο σημείο 
κατανάλωσης ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Ανάλογα με την 
εσωτερική διαρρύθμιση και τις εγκατεστημένες επικοινωνίες, 
οι συσκευές μπορούν να συναρμολογηθούν κάτω ή πάνω από 
την μπαταρία ανάμειξης. Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες μικρής 
χωρητικότητας, οι οποίοι αναπτύχθηκαν, έχουν χωρητικότητα 
από 5 έως 15 λίτρα. Οι ίδιοι θερμοσίφωνες καλύπτουν ειδικές 
ανάγκες ανάλογα με την συχνότητα κατανάλωσης και την 
διάρκεια χρήσης ζεστού νερού στους χώρους εξυπηρέτησης, 
στα μπάνια, στις κουζίνες, σε καταστήματα κ.α.  
Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες μικρής χωρητικότητας Bilight 
Compact διαθέτουν άνετο εξωτερικό  PUSH-PUSH ρυθμιστή 
θερμότητας για σταδιακή ρύθμιση της θερμοκρασίας του 
νερού. Πάνω στην κλίμακα της συσκευής επισημάνθηκε ECO 
λειτουργία, η επιλογή της οποίας εξασφαλίζει οικονομική 
λειτουργία. Είναι ενσωματωμένη η χαρακτηριστική για τους 
θερμοσίφωνες της TESY δίχρωμη ένδειξη BiLight, η οποία 
απεικονίζει με κόκκινο φως τη λειτουργία «ΘΕΡΜΑΝΣΗ» και με 
μπλε φως τη λειτουργία «ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ».
Στα σχέδια με χωρητικότητα 10 λ. και 15 λ., τα οποία προορίζονται 
για συναρμολόγηση πάνω από το σημείο κατανάλωσης, 
ενσωματώθηκε το κατοχυρωμένο ακροφύσιο εισερχόμενου 
νερού, το οποίο μέσω PISTON Effect αυξάνει την ποσότητα του 
ζεστού νερού με έως 22%. 
Τα σχέδια, τα οποία προορίζονται για συναρμολόγηση κάτω από 
το σημείο κατανάλωσης έχουν ίσια βάση για τοποθέτηση πάνω 
στο δάπεδο, χωρίς να είναι απαραίτητο το τρύπημα του τοίχου. 
Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες της σειράς BiLight Compact 
είναι προστατευμένοι από διάβρωση μέσω υαλοκεραμικής 
επικάλυψης, η οποία εγγυάται μακρύ κύκλο ζωής και 
απρόσκοπτη εκμετάλλευση.
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Οι θερμοσίφωνες της σειράς BiLight Compact, οι οποίοι προσφέρονται σε λίγα τεμάχια και έχουν συμπαγές σχέδιο, είναι κατάλληλοι 
για εγκατάσταση σε μικρούς και στενούς χώρους κοντά στο σημείο κατανάλωσης ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Οι συσκευές 
μπορούν να συναρμολογηθούν κάτω ή πάνω από την μπαταρία ανάμειξης. 
Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες, οι οποίοι αναπτύχθηκαν να προσφέρονται σε λίγα τεμάχια, έχουν χωρητικότητα 10 και 15 λίτρων. 

• PUSH-PUSH ρυθμιστής θερμότητας για σταδιακή ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού 
• BiLight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών 
• PISTON Effect για έλεγχο της ταχύτητας του εισερχόμενου νερού και για αύξηση της ποσότητας του ζεστού νερού με έως 

22% στα σχέδια με εγκατάσταση πάνω από το νιπτήρα. 
• Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση 
• Τα σχέδια κάτω από το νιπτήρα δεν απαιτούν συναρμολόγηση σε τοίχο. 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

GCU 1015 L52 RC 399 377 247

GCU 1515 L52 RC 399 377 304

GCA 1015 L52 RC 399 377 247

GCA 1515 L52 RC 399 377 304

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

GCU 1015 L52 RC 399 377 247

GCU 1515 L52 RC 399 377 304

GCA 1015 L52 RC 399 377 247

GCA 1515 L52 RC 399 377 304

MODEL GCU 1015 GCU 1515 GCA 1015 GCA 1515
L52 RC L52 RC L52 RC L52 RC

Χωρητικότητα L 10 15 10 15

Ισχύς W 1500 1500 1500 1500

Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60℃) h:min 0:20 0:31 0:20 0:31

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC kWh 623 655 598 655

Ενεργειακή κλάση C C C C

Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) XXS XXS XSS XSS

V40 L 13 21 16 24

Tout of box ℃ 60 60 60 60

MAX40 L 16 26 19 28

Διαστάσεις προιόντος:

‘Υψος m 0.399 0.399 0.399 0.399

Πλάτος m 0.377 0.377 0.377 0.377

Μήκος m 0.247 0.304 0.247 0.304

* MAX 40 - η μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού μίξης στους 40℃ με εισερχόμενο κρύο νερό στους 10℃ (ροή νερού 6 λίτρα / λεπτό)



MAX

54 Compact



MAX

B

A

C

Οι θερμοσίφωνες της σειράς Compact, οι οποίοι προσφέρονται σε λίγα τεμάχια και με συμπαγές σχέδιο, είναι κατάλληλοι για 
συναρμολόγηση σε μικρούς και στενούς χώρους κοντά στο σημείο κατανάλωσης ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Ανάλογα με 
την εσωτερική λύση και τις εγκατεστημένες επικοινωνίες, οι συσκευές μπορούν να συναρμολογηθούν κάτω ή πάνω από την 
μπαταρία ανάμειξης. Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες, οι οποίοι αναπτύχθηκαν προκειμένου να προσφέροντα σε λίγα τεμάχια, έχουν 
χωρητικότητα 6 λίτρων. 

• Δοχείο νερού με υαλοκεραμική επικάλυψη και ανοδικό προστατευτικό 
• Θερμομόνωση υψηλής απόδοσης 
• Άνετος ρυθμιστής θερμότητας 

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5]

GCU 0615 M01 RC 365 265 160

GCA 0615 M01 RC 365 265 160

MODEL GCU 0615 GCA 0615
M01 RC M01 RC

Χωρητικότητα L 5.3 5.3

Ισχύς W 1500 1500

Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60℃) h:min 0:11 0:11

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC kWh 618 524

Ενεργειακή κλάση C A

Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) XXS XXS

V40 L 7.2 10

Tout of box ℃ 65 65

MAX40 L 7.2 10

Διαστάσεις προιόντος:

‘Υψος m 0.365 0.365

Πλάτος m 0.265 0.265

Μήκος m 0.160 0.160

* MAX 40 - η μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού μίξης στους 40℃ με εισερχόμενο κρύο νερό στους 10℃ (ροή νερού 6 λίτρα / λεπτό)
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