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O TESY

TESY w cyfrach

Urządzenia grzewcze TESY w cyfrach

TESY Ltd. została założona w 1990 roku jako część holdingu Ficosota. TESY posiada pięć fabryk produkcyjnych - trzy w mieście 
Shumen i dwa w Smyadovo. Firma jest największym bułgarskim i jednym z czołowych europejskich producentów elektrycznych 
pojemnościowych podgrzewaczy wody, zasobników cieplnych oraz elektrycznych urządzeń grzewczych.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat TESY szybko się rozwijała i wprowadziła na rynek szeroką gamę produktów charakteryzujących się 
nowoczesną technologią oraz rozwiązaniami patentowymi. Odpowiada to współczesnym wymaganiom dotyczącym efektywności 
energetycznej, zmniejszonemu korzystaniu z zasobów i ochronie środowiska.

Firma nadal nastawiona jest na rozwój i wprowadzanie kolejnych nowości produktowych.

 ▶Sprzedaż do ponad 50 krajów na 4 kontynentach
 ▶840 pracowników
 ▶5 fabryk
 ▶4-ty pod względem produkowanej ilości europejski producent
 ▶3 podstawowe kategorie produktów – elektryczne podgrzewacze wody, zasobniki c.w.u. i bufory c.o. oraz elektryczne urządzenia 
grzewcze

 ▶160 000 sztuk - roczna produkcja elektrycznych, płytowych konwektorów
 ▶60 000 sztuk - roczna produkcja grzejników olejowych



sezon 2018/2019

TESY Cloud - sterowanie przez internet 
Aplikacja do sterowania i monitorowania 

Ścienne płytowe konwektory elektryczne

TESY Cloud płytowe, elektryczne konwektory ze sterowaniem przez Internet 
Seria Conveco Cloud (CN 04) 
Seria Heateco Cloud (CN 03) 
Seria Homeeco Cloud (CN 024)

Płytowe, elektryczne konwektory z elektronicznym termoregulatorem
Seria Conveco (CN 04) 
Seria Heateco (CN 03) 
Seria Homeeco (CN 024)

Podłogowe elektryczne konwektory 
Seria Conveco (CN 04) 
Seria Heateco (CN 03) 
Seria Homeeco (CN 024)

Ścienne grzejniki promiennikowe
Promiennikowe grzejniki płytowe

Podłogowe grzejniki promiennikowe 
Podłogowe grzejniki promiennikowe z elementem grzewczym MICA 

Podłogowe konwektory elektryczne 
Podłogowe konwektory elektryczne z opornościowym przewodnikiem 
Podłogowe konwektory elektryczne 

Grzejniki olejowe 
Seria CB 
Seria CC 
Akcesoria - suszarka na ubrania 

Тermowentylatory podłogowe 
Termowentylatory podłogowe z przewodnikiem opornościowym 
Termowentylatory podłogowe z elementem grzewczym РТС
Termowentylatory ścienne z elementem grzewczym РТС 

Grzejniki łazienkowe 
Szklane grzejniki ścienne  
Kwarcowe grzejniki łazienkowe  
Termowentylatory łazienkowe z przewodnikiem opornościowym

Grzejniki dekoracyjne, naścienne 
Kominek elektryczny 

Nieelektryczne urządzenia  grzewcze 
Piecyk gazowy

Grzejniki zewnętrzne 
Grzejnik podczerwony 

Pielęgnacja powietrza
Odświeżacz powietrza
Osuszacze

Dyrektywa 2009/125 / WE        
w sprawie efektywności energetycznej i informacji o produkcie

Informacje produktowe
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TESY Cloud to innowacyjna technologia, ktora pozwala obsługiwać
Twoje urządzenia z dowolnego punktu na świecie. W produktach
wbudowane są moduły Wi-Fi, podłączone do twojej domowej sieci
bezprzewodowej. Oprogramowanie jest elastyczne i odpowiednie
dla każdego urządzenia z przeglądarką internetową na smartfony
lub tablety z systemem operacyjnym Android lub iOS.

Podstawowe funkcje zapewniające oszczędność 
energii aplikacji tesyCloud:

TESY CLOUD – STEROWANIE PRZEZ INTERNET
Aplikacja do sterowania i monitorowania

Zarejestruj się teraz na mytesy.com i zainstaluj aplikację tesyCloud na 
swoim urządzeniu mobilnym. (tesyCloudX na urządzenia mobilne iPhone X)
* Funkcja kontroli poprzez Internet wymaga bezprzewodowego Internetu w pomieszczeniu,   
w którym działa konwektor 

Android iOS
Google Play App Store

Internet
Browser 

tesyCloud 

Wi-Fi

Programator tygodniowy 24h / 7d

Funkcija „Smart Grid Ready“

Funkcja 
„ochrona przed zamarzaniem“

TESY Cloud
Obsługuj swoje urządzenia przez internet

Funkcja 
„otwarte okno/drzwi“

Blokada klawiatury / 
ochrona dzieci

Precyzyjna kontrolna 
temperatury

Kalibracja termostatu dla 
osiągnięcia pożądanego komfortu - 
korekta temperatury ± 4°С

Zliczanie zużytej energii 
elektrycznej w kWh

Wykres temperatury 
w ciągu 24 godziny

Obsługa grupowa 
konwektorów Tesy Cloud

Opoźniony start – do 96 godzin

Więcej informacji ⇥ patrz strony od 33 do 35

Obsługuj swoje urządzenia przez internet

Aplikacja na urządzenia mobilne
z systemam Android lub iOS

Adaptacyjny start



tesy.pl

5

URZĄDZENIA GRZEWCZE sezon 2018/2019

ŚCIENNE PŁYTOWE KONWEKTORY ELEKTRYCZNE
TESY Cloud płytowe, elektryczne konwektory ze sterowaniem przez Internet Seria Conveco Cloud (CN 04)

*  w porównaniu z produktami z mechanicznym bimetalowym 
termoregulatorem

** Więcej informacji ⇥ patrz strony od 33 do 35

Nożki z kółeczkami, które 
pozwolą korzystać z 
produktu jak z konwektora 
podłogowego

Moduł bezprzewodowy 
do sterowania i monitorowania

Model TIN № Maksymalna 
moc

Termo-    
regulator

Wymiary 
WxSxD [m]

Pojemność 
grzania**

Powierzchnia 
grzania **

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

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

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

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

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

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

Akcesoria 303608 Komplet nożki z kółeczkami dla serii CN 04 EIS i EIS CLOUD W

Funkcja 
„otwarte okno/drzwi“

Maksymalna wartość 
Sezonowej Efektywności 
Energetycznej**

Do 25% szybsze
ogrzewanie pomieszczenia*

 ▶ Optymalna konwekcja - do 25% szybsze ogrzewanie pomieszczenia *
 ▶ Precyzyjny termoregulator z dokładnością do 0.1°C
 ▶ Elektroniczny termoregulator 10-30°C
 ▶ Oszczędność do 21% energii
 ▶ Kalibracja termostatu dla osiągnięcia pożądanego komfortu -  
korekta temperatury ± 4°С
 ▶ Wbudowany moduł IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi w celu sterowania   
przez internet
 ▶ Tygodniowy programator 24h / 7d z 30-minutowym skokiem
 ▶ Adaptacyjny start z opcją włączania / wyłączania -   
zapewnia optymalny komfort i oszczędność energii
 ▶ Funkcja otwarte okno / drzwi - oszczędza energię,    
gdy wykryje otwarte okno
 ▶ Opcja instalacji w łazience** - ochrona przed rozbryzgami IP24
 ▶ Funkcja opoźnionego startu – do 96 godzin
 ▶ Klasa I
 ▶ Zabezpieczenie przed zamarzaniem, ustalone na 5°C, z opcją on/ off
 ▶ Blokada klawiatury / ochrona dzieci
 ▶ Ochrona przed przegrzaniem
 ▶ Wyświetlacz LED pokazujący wybraną     
i aktualną temperaturę w pomieszczeniu
 ▶ Solidna metalowa konstrukcja

Lat gwarancji

Wyprodukowane 
w UE
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ŚCIENNE PŁYTOWE KONWEKTORY ELEKTRYCZNE
TESY Cloud płytowe, elektryczne konwektory ze sterowaniem przez Internet Seria Heateco Cloud (CN 03)

 ▶ Optymalna konwekcja - do 25% szybsze ogrzewanie pomieszczenia *
 ▶ Precyzyjny termoregulator z dokładnością do 0.1°C
 ▶ Elektroniczny termoregulator 10-30°C
 ▶ Oszczędność do 21% energii
 ▶ Kalibracja termostatu dla osiągnięcia pożądanego komfortu -  
korekta temperatury ± 4°С
 ▶ Wbudowany moduł IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi w celu sterowania   
przez internet
 ▶ Tygodniowy programator 24h / 7d z 30-minutowym skokiem
 ▶ Adaptacyjny start z opcją włączania / wyłączania -   
zapewnia optymalny komfort i oszczędność energii
 ▶ Opcja instalacji w łazience** - ochrona przed rozbryzgami IP24
 ▶ Funkcja opoźnionego startu – do 96 godzin
 ▶ Klasa II
 ▶ Zabezpieczenie przed zamarzaniem, ustalone na 5°C, z opcją on/ off
 ▶ Blokada klawiatury / ochrona dzieci
 ▶ Ochrona przed przegrzaniem
 ▶ Wyświetlacz LED pokazujący wybraną     
i aktualną temperaturę w pomieszczeniu
 ▶ Solidna metalowa konstrukcja

Nożki z kółeczkami, które 
pozwolą korzystać z 
produktu jak z konwektora 
podłogowego

Model TIN № Maksymalna 
moc

Termo-    
regulator

Wymiary 
WxSxD [m]

Pojemność 
grzania**

Powierzchnia 
grzania **

CN 03 050 EIS CLOUD W 304214   500 W Elektroniczny 0.45x0.09x0.44 10-15 m³     4-6 m²

CN 03 100 EIS CLOUD W 304215 1000 W Elektroniczny  0.45x0.09x0.56 20-30 m³   8-12 m²

CN 03 150 EIS CLOUD W 304182 1500 W Elektroniczny  0.45x0.09x0.63 30-45 m³ 12-18 m²

CN 03 200 EIS CLOUD W 304183 2000 W Elektroniczny  0.45x0.09x0.83 40-60 m³ 16-24 m²

CN 03 250 EIS CLOUD W 304184 2500 W Elektroniczny  0.45x0.09x1.00 50-70 m³ 20-28 m²

CN 03 300 EIS CLOUD W 304185 3000 W Elektroniczny  0.45x0.09x1.18 60-80 m³ 24-32 m²

Akcesoria 300871 Komplet nożki z kołeczkami dla serii CN 03 EIS i EIS CLOUD W

*  w porównaniu z produktami z mechanicznym bimetalowym 
termoregulatorem

** Więcej informacji ⇥ patrz strony od 33 do 35

Moduł bezprzewodowy 
do sterowania i monitorowania

Opcja instalacji w łazience** - 
ochrona przed rozbryzgami IP24

39% z maksymalnie 40% Sezonowej 
Efektywności Energetycznej **

Do 25% szybsze
ogrzewanie pomieszczenia*

Lat gwarancji

Wyprodukowane 
w UE
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URZĄDZENIA GRZEWCZE sezon 2018/2019

ŚCIENNE PŁYTOWE KONWEKTORY ELEKTRYCZNE
TESY Cloud płytowe, elektryczne konwektory ze sterowaniem przez Internet 

 ▶Optymalna konwekcja -       
do 25% szybsze ogrzewanie pomieszczenia *
 ▶Precyzyjny termoregulator z dokładnością do 0.1°C
 ▶Elektroniczny termoregulator 10-30°C
 ▶Oszczędność do 21% energii
 ▶Kalibracja termostatu dla osiągnięcia pożądanego komfortu - 
korekta temperatury ± 4°С
 ▶Wbudowany moduł IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi    
w celu sterowania przez internet
 ▶Tygodniowy programator 24h / 7d z 30-minutowym skokiem
 ▶Adaptacyjny start z opcją włączania / wyłączania -   
zapewnia optymalny komfort i oszczędność energii
 ▶Opcja instalacji w łazience** - ochrona przed rozbryzgami IP24
 ▶Funkcja opoźnionego startu – do 96 godzin
 ▶Klasa I
 ▶Zabezpieczenie przed zamarzaniem, ustalone na 5°C,   
z opcją on/ off
 ▶Blokada klawiatury / ochrona dzieci
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Wyświetlacz LED pokazujący wybraną     
i aktualną temperaturę w pomieszczeniu
 ▶Solidna metalowa konstrukcja

Nożki z kółeczkami, które 
pozwolą korzystać z 
produktu jak z konwektora 
podłogowego

Seria Homeeco Cloud (CN 024)

Model TIN № Maksymalna 
moc

Termo-    
regulator

Wymiary 
WxSxD [m]

Pojemność 
grzania**

Powierzchnia 
grzania **

CN 024 050 EIS CLOUD W   500 W Elektroniczny  0.40x0.14x0.43 10-15 m³     4-6 m²

CN 024 100 EIS CLOUD W 1000 W Elektroniczny 0.40x0.15x0.55 20-30 m³   8-12 m²

CN 024 150 EIS CLOUD W 1500 W Elektroniczny 0.40x0.15x0.62 30-45 m³ 12-18 m²

CN 024 200 EIS CLOUD W 2000 W Elektroniczny 0.40x0.15x0.82 40-60 m³ 16-24 m²

CN 024 250 EIS CLOUD W 3000 W Elektroniczny 0.40x0.15x1.00 50-70 m³ 20-28 m²

Akcesoria 303733 Set of legs for series CN 024 EIS and EIS CLOUD W

*  w porównaniu z produktami z mechanicznym bimetalowym 
termoregulatorem

** Więcej informacji ⇥ patrz strony od 33 do 35

Moduł bezprzewodowy 
do sterowania i monitorowania

Opcja instalacji w łazience** - 
ochrona przed rozbryzgami IP24

39% z maksymalnie 40% Sezonowej 
Efektywności Energetycznej **

Do 25% szybsze
ogrzewanie pomieszczenia*

Lat gwarancji

Wyprodukowane 
w UE
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ŚCIENNE PŁYTOWE KONWEKTORY ELEKTRYCZNE
Płytowe, elektryczne konwektory z elektronicznym termoregulatorem Seria Conveco (CN 04)

 ▶ Optymalna konwekcja -      
do 25% szybsze ogrzewanie pomieszczenia *
 ▶ Precyzyjny termoregulator z dokładnością do 0.1°C
 ▶ Elektroniczny termoregulator 10-30°C
 ▶ Oszczędność do 21% energii
 ▶ Kalibracja termostatu dla osiągnięcia pożądanego komfortu - 
korekta temperatury ± 4°С
 ▶ Tygodniowy programator 24h / 7d z 30-minutowym skokiem
 ▶ Adaptacyjny start z opcją włączania / wyłączania - zapewnia 
optymalny komfort i oszczędność energii
 ▶ Funkcja otwarte okno / drzwi - oszczędza energię,   
gdy wykryje otwarte okno
 ▶ Opcja instalacji w łazience** - ochrona przed rozbryzgami IP24
 ▶ Funkcja opoźnionego startu – do 96 godzin
 ▶ Klasa I
 ▶ Zabezpieczenie przed zamarzaniem, ustalone na 5°C,   
z opcją on/ off
 ▶ Blokada klawiatury / ochrona dzieci
 ▶ Ochrona przed przegrzaniem
 ▶ Wyświetlacz LED pokazujący wybraną    
i aktualną temperaturę w pomieszczeniu
 ▶ Solidna metalowa konstrukcja

Nożki z kółeczkami, które 
pozwolą korzystać z 
produktu jak z konwektora 
podłogowego

Funkcja 
„otwarte okno/drzwi“

Model TIN № Maksymalna 
moc

Termo-  reg-
ulator

Wymiary 
WxSxD [m]

Pojemność 
grzania**

Powierzchnia 
grzania **

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

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

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

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

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

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

Akcesoria 303608 Komplet nożki z kółeczkami dla serii CN 04 EIS i EIS CLOUD W

*  w porównaniu z produktami z mechanicznym bimetalowym 
termoregulatorem

** Więcej informacji ⇥ patrz strony od 33 do 35

Opcja instalacji w łazience** - 
ochrona przed rozbryzgami IP24

Do 25% szybsze
ogrzewanie pomieszczenia*

39% z maksymalnie 40% Sezonowej 
Efektywności Energetycznej **

Lat gwarancji

Wyprodukowane 
w UE
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URZĄDZENIA GRZEWCZE sezon 2018/2019

ŚCIENNE PŁYTOWE KONWEKTORY ELEKTRYCZNE
Płytowe, elektryczne konwektory z elektronicznym termoregulatorem Seria Heateco (CN 03)

 ▶Optymalna konwekcja -       
do 25% szybsze ogrzewanie pomieszczenia *
 ▶Precyzyjny termoregulator z dokładnością do 0.1°C
 ▶Elektroniczny termoregulator 10-30°C
 ▶Oszczędność do 21% energii
 ▶Kalibracja termostatu dla osiągnięcia pożądanego komfortu - 
korekta temperatury ± 4°С
 ▶Tygodniowy programator 24h / 7d z 30-minutowym skokiem
 ▶Adaptacyjny start z opcją włączania / wyłączania -   
zapewnia optymalny komfort i oszczędność energii
 ▶Opcja instalacji w łazience** - ochrona przed rozbryzgami IP24
 ▶Funkcja opoźnionego startu – do 96 godzin
 ▶Klasa II
 ▶Zabezpieczenie przed zamarzaniem, ustalone na 5°C,   
z opcją on/ off
 ▶Blokada klawiatury / ochrona dzieci
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Wyświetlacz LED pokazujący wybraną     
i aktualną temperaturę w pomieszczeniu
 ▶Solidna metalowa konstrukcja

Nożki z kółeczkami, które 
pozwolą korzystać z 
produktu jak z konwektora 
podłogowego

Model TIN № Maksymalna 
moc

Termo-    
regulator

Wymiary 
WxSxD [m]

Pojemność 
grzania**

Powierzchnia 
grzania **

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

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

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

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

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

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

Akcesoria 300871 Komplet nożki z kołeczkami dla serii CN 03 EIS i EIS CLOUD W

*  w porównaniu z produktami z mechanicznym bimetalowym 
termoregulatorem

** Więcej informacji ⇥ patrz strony od 33 do 35

Programator tygodniowy 24h / 7d

Do 25% szybsze
ogrzewanie pomieszczenia*

Opcja instalacji w łazience** - 
ochrona przed rozbryzgami IP24

38% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej **

Lat gwarancji

Wyprodukowane 
w UE
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Seria Homeeco (CN 024)
ŚCIENNE PŁYTOWE KONWEKTORY ELEKTRYCZNE
Płytowe, elektryczne konwektory z elektronicznym termoregulatorem

 ▶Optymalna konwekcja -      
do 25% szybsze ogrzewanie pomieszczenia *
 ▶Precyzyjny termoregulator z dokładnością do 0.1°C
 ▶Elektroniczny termoregulator 10-30°C
 ▶Oszczędność do 21% energii
 ▶Kalibracja termostatu dla osiągnięcia pożądanego 
komfortu - korekta temperatury ± 4°С
 ▶Tygodniowy programator 24h / 7d z   
30-minutowym skokiem
 ▶Adaptacyjny start z opcją włączania / wyłączania - 
zapewnia optymalny komfort i oszczędność energii
 ▶Opcja instalacji w łazience** -    
ochrona przed rozbryzgami IP24
 ▶Funkcja opoźnionego startu – do 96 godzin
 ▶Klasa I
 ▶Zabezpieczenie przed zamarzaniem,   
ustalone na 5°C, z opcją on/ off
 ▶Blokada klawiatury / ochrona dzieci
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Wyświetlacz LED pokazujący wybraną    
i aktualną temperaturę w pomieszczeniu
 ▶Solidna metalowa konstrukcja

Nożki z kółeczkami, które 
pozwolą korzystać z 
produktu jak z konwektora 
podłogowego *  w porównaniu z produktami z mechanicznym bimetalowym 

termoregulatorem
** Więcej informacji ⇥ patrz strony od 33 do 35

Programator tygodniowy 24h / 7d

Do 25% szybsze
ogrzewanie pomieszczenia*

Opcja instalacji w łazience** - 
ochrona przed rozbryzgami IP24

38% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej **

Model TIN № Maksymalna 
moc

Termo-    
regulator

Wymiary 
WxSxD [m]

Pojemność 
grzania**

Powierzchnia 
grzania **

CN 024 050 EIS W   500 W Elektroniczny 0.40x0.14x0.43 10-15 m³     4-6 m²

CN 024 100 EIS W 1000 W Elektroniczny  0.40x0.15x0.55 20-30 m³   8-12 m²

CN 024 150 EIS W 1500 W Elektroniczny  0.40x0.15x0.62 30-45 m³ 12-18 m²

CN 024 200 EIS W 2000 W Elektroniczny  0.40x0.15x0.82 40-60 m³ 16-24 m²

CN 024 250 EIS W 3000 W Elektroniczny  0.40x0.15x1.00 50-70 m³ 20-28 m²

Akcesoria 303733 Komplet nożki z kołeczkami dla serii  CN 03 EIS i  EIS CLOUD W

Lat gwarancji

Wyprodukowane 
w UE
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Czuły termoregulator kapilarny

PODŁOGOWE ELEKTRYCZNE KONWEKTORY
Płytowe, elektryczne konwektory z mechanicznym termoregulatorem Seria Conveco (CN 04)

 ▶Optymalna konwekcja -       
do 25% szybsze ogrzewanie pomieszczenia *
 ▶Oszczędność do 14% energii
 ▶Czuły termoregulator kapilarny ±1°С z zakresem 7-40°C 
(pokazane wartości: od 1 do 6)
 ▶Opcja użycia w łazience** - ochrona przed rozbryzgami IP24
 ▶Zabezpieczenie przed zamarzaniem - ustawione na 7°C
 ▶Ochrona w razie przewrócenia
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Klasa I
 ▶Włącznik z osłoną ochronną
 ▶Solidna metalowa konstrukcja
 ▶Podłogowy

Model TIN № Maksymalna 
moc

Termo-     
regulator

Wymiary 
WxSxD [m]

Pojemność 
grzania**

Powierzchnia 
grzania **

CN 04 050 MIS F 304048   500 W Mechaniczny 0.45x0.08x0.49 10-15 m³     4-6 m²

CN 04 100 MIS F 304049 1000 W Mechaniczny 0.45x0.08x0.61 20-30 m³   8-12 m²

CN 04 150 MIS F 304050 1500 W Mechaniczny 0.45x0.08x0.68 30-45 m³ 12-18 m²

CN 04 200 MIS F 304051 2000 W Mechaniczny 0.45x0.08x0.89 40-60 m³ 16-24 m²

CN 04 250 MIS F 304052 2500 W Mechaniczny 0.45x0.08x1.06 50-70 m³ 20-28 m²

CN 04 300 MIS F 304053 3000 W Mechaniczny 0.45x0.08x1.24 60-80 m³ 24-32 m²

Akcesoria 304484 Komplet kółeczkami dla serii  CN 04 MIS i CN 03 MIS

*  w porównaniu z produktami z mechanicznym bimetalowym 
termoregulatorem

** Więcej informacji ⇥ patrz strony od 33 do 35

Opcja użycia w łazience** - 
ochrona przed rozbryzgami IP24

Ochrona w razie przewrócenia

36% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej **

Lat gwarancji

Wyprodukowane 
w UE
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PODŁOGOWE ELEKTRYCZNE KONWEKTORY
Płytowe, elektryczne konwektory z mechanicznym termoregulatorem Seria Heateco (CN 03)

 ▶Optymalna konwekcja -       
do 25% szybsze ogrzewanie pomieszczenia *
 ▶Regulowany termoregulator
 ▶Opcja użycia w łazience** - 
ochrona przed rozbryzgami IP24
 ▶Ochrona przed zamarzaniem
 ▶Ochrona w razie przewrócenia
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Klasa II
 ▶Włącznik z osłoną ochronną
 ▶Solidna metalowa konstrukcja
 ▶Podłogowy

** Więcej informacji ⇥ patrz strony od 33 do 35

Regulowany termoregulator

Opcja użycia w łazience** - 
ochrona przed rozbryzgami IP24

Ochrona w razie przewrócenia

36% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej **

Model TIN № Maksymalna 
moc

Termo-  
regulator

Wymiary 
WxSxD [m]

Pojemność 
grzania**

Powierzchnia 
grzania **

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

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

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

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

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

CN 03 300 MIS F 304047 3000 W Mechaniczny 0.45x0.09x1.18 60-80 m³ 24-32 m²

Akcesoria 304484 Komplet kółeczkami dla serii  CN 04 MIS i CN 03 MIS

Lat gwarancji

Wyprodukowane 
w UE
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URZĄDZENIA GRZEWCZE sezon 2018/2019

FLOOR ELECTRIC PANEL CONVECTORS
Electric panel convectors with a mechanical thermoregulator

** Więcej informacji ⇥ patrz strony od 33 do 35

Seria Homeeco (CN 024)

 ▶Optymalna konwekcja -     
do 25% szybsze ogrzewanie pomieszczenia *
 ▶Regulowany termoregulator
 ▶Opcja użycia w łazience** - 
ochrona przed rozbryzgami IP24
 ▶Ochrona przed zamarzaniem
 ▶Ochrona w razie przewrócenia
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Klasa I
 ▶Włącznik z osłoną ochronną
 ▶Solidna metalowa konstrukcja
 ▶Podłogowy

Regulowany termoregulator

Opcja użycia w łazience**  - 
ochrona przed rozbryzgami IP24

Ochrona w razie przewrócenia

36% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej **

Model TIN № Maksymalna 
moc

Termo-  
regulator

Wymiary 
WxSxD [m]

Pojemność 
grzania**

Powierzchnia 
grzania **

CN 024 050 MIS F   500 W Mechaniczny 0.40x0.14x0.43 10-15 m³     4-6 m²

CN 024 100 MIS F 1000 W Mechaniczny 0.40x0.15x0.55 20-30 m³   8-12 m²

CN 024 150 MIS F 1500 W Mechaniczny 0.40x0.15x0.62 30-45 m³ 12-18 m²

CN 024 200 MIS F 2000 W Mechaniczny 0.40x0.15x0.82 40-60 m³ 16-24 m²

CN 024 250 MIS F 3000 W Mechaniczny 0.40x0.15x1.00 50-70 m³ 20-28 m²

Lat gwarancji

Wyprodukowane 
w UE
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ŚCIENNE GRZEJNIKI PROMIENNIKOWE
Promiennikowe grzejniki płytowe Seria RH 03

 ▶Aluminiowy element grzewczy pokryty   
czarnym teflonem
 ▶Funkcja otwarte okno / drzwi - oszczędza energię,  
gdy wykryje otwarte okno
 ▶Czujnik PIR z timerem do włączania/wyłączania w 
zależności od obecności człowieka
 ▶Sterowanie elektroniczne za pomocą LCD
 ▶Programator tygodniowy
 ▶Pięć stanów pracy:

 Komfort
 Komfort-1
 Komfort-2
 Oszczędny
 Przeciwzamarzaniowy

 ▶Elektroniczny termoregulator 5-35℃
 ▶Montaż ścienny
 ▶Ceramiczne zabezpieczenie termiczne

** Więcej informacji ⇥ patrz strony od 33 do 35

Ogrzewanie promieniowe

Elektroniczny termoregulator

Czujnik PIR

Model TIN № Maksymalna 
moc

Termo-    
regulator

Wymiary 
WxSxD [m]

Pojemność 
grzania**

Powierzchnia 
grzania **

RH 03 200 EAS LCD 422353 2000 W Elektroniczny 0.44x0.12x1.03 40-60 m³ 16-24 m²

Funkcja 
„otwarte okno/drzwi“

37% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej**37%
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URZĄDZENIA GRZEWCZE sezon 2018/2019

PODŁOGOWE GRZEJNIKI PROMIENNIKOWE 
Podłogowe grzejniki promiennikowe z elementem grzewczym MICA

** Więcej informacji ⇥ patrz strony od 33 do 35

TIN № 421941 MC 20112

Model TIN № Maksymalna 
moc

Termo-  reg-
ulator

Wymiary 
WxSxD [m]

Pojemność 
grzania**

Powierzchnia 
grzania **

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

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

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

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

MC 2014 421490 2000 W Elektroniczny 0.68x0.28x0.54 40-60 m³ 16-24 m²

 ▶Ogrzewanie promieniowe
 ▶Bez spalania tlenu
 ▶Bez wysuszania powietrza
 ▶Trzy stopnie mocy: 750 W / 1250 W / 2000 W
 ▶Zabezpieczenie przed zamarzaniem, stałe 7° C
 ▶Ochronna kratka metalowa
 ▶Elektroniczny termoregulator 5-40℃
 ▶Ochrona w razie przewrócenia
 ▶Uchwyt do przenoszenia
 ▶Wyświetlacz LED
 ▶Sterowanie na odległość
 ▶24-godzinny timer
 ▶Podłogowy

Trzy stopnie mocy

Regulowany termoregulator

Ochrona w razie przewrócenia

37% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej**37%
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PODŁOGOWE GRZEJNIKI PROMIENNIKOWE 
Podłogowe grzejniki promiennikowe z elementem grzewczym MICA

 ▶Ogrzewanie promieniowe
 ▶Bez spalania tlenu
 ▶Bez wysuszania powietrza
 ▶Trzy stopnie mocy: 750 W / 1250 W / 2000 W
 ▶Ochrona przed zamarzaniem
 ▶Ochronna kratka metalowa
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Regulowany termoregulator
 ▶Ochrona w razie przewrócenia
 ▶Uchwyt do przenoszenia
 ▶Podłogowy

 ▶Ogrzewanie promieniowe
 ▶Bez spalania tlenu
 ▶Bez wysuszania powietrza
 ▶Dwa stopnie mocy: 1000 W / 2000 W
 ▶Ochrona przed zamarzaniem
 ▶Ochronna kratka metalowa
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Regulowany termoregulator
 ▶Osiąganie pełnej mocy ogrzewania w   
ciągu 1 minuty
 ▶Ogrzewanie promiennikowe i konwekcyjne   
nie szkodzące zdrowiu
 ▶Bez nieprzyjemnych zapachów podczas 
długotrwałego użytkowania
 ▶Ochrona w razie przewrócenia

TIN № 421940 MC 20111

TIN № 420032 MC 2012

Trzy stopnie mocy

Regulowany termoregulator

Ochrona w razie przewrócenia

36% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej **

Regulowany termoregulator

Ochrona w razie 
przewrócenia

Dwa stopnie
mocy

36% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej **
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 ▶Ogrzewanie promieniowe
 ▶Bez spalania tlenu
 ▶Bez wysuszania powietrza
 ▶Dwa stopnie mocy: 1000 W / 2000 W
 ▶Elektroniczny termoregulator 15-35℃
 ▶Wyświetlacz LED
 ▶18-godzinny timer
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Zimną powierzchnią plastikową
 ▶Osiąganie pełnej mocy ogrzewania w   
ciągu 1 minuty
 ▶Ogrzewanie promiennikowe i konwekcyjne   
nie szkodzące zdrowiu
 ▶Bez nieprzyjemnych zapachów podczas 
długotrwałego użytkowania
 ▶Ochrona w razie przewrócenia
 ▶Podłogowy

PODŁOGOWE GRZEJNIKI PROMIENNIKOWE 
Podłogowe grzejniki promiennikowe z elementem grzewczym MICA TIN № 420033 MC 2013

Dwa stopnie
mocy

Cyfrowy wyświetlacz LED

18-godzinny timer

 ▶Ogrzewanie promieniowe
 ▶Bez spalania tlenu
 ▶Bez wysuszania powietrza
 ▶Dwa stopnie mocy: 1000 W / 2000 W
 ▶Elektroniczny termoregulator 15-36℃
 ▶Wyświetlacz LED
 ▶8-godzinny timer z opcją    
włączania / wyłączania
 ▶Sterowanie na odległość
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Osiąganie pełnej mocy ogrzewania w   
ciągu 1 minuty
 ▶Ogrzewanie promiennikowe i konwekcyjne   
nie szkodzące zdrowiu
 ▶Bez nieprzyjemnych zapachów podczas 
długotrwałego użytkowania
 ▶Ochrona w razie przewrócenia
 ▶Podłogowy

TIN № 421490 MC 2014

37% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej**37%

Dwa stopnie
mocy

Cyfrowy wyświetlacz LED

8-godzinny timer z opcją 
włączania / wyłączania

Ochrona przed przegrzaniem

37% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej**37%
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Podłogowe konwektory elektryczne z opornościowym przewodnikiem
PODŁOGOWE KONWEKTORY ELEKTRYCZNE 

Regulowany termoregulator

Cztery poziomy mocy cieplnej

Ochrona przed 
zamarzaniem

 ▶Moc znamionowa: 2000 W
 ▶Cztery poziomy mocy cieplnej: 
800 W / 2000 W /     
800 W + wentylator / 2000 W + wentylator
 ▶Element grzewczy -    
przewodnik opornościowy
 ▶Wskaźnik świetlny
 ▶Regulowany termoregulator
 ▶Ochrona przed zamarzaniem
 ▶Klasa bezpieczeństwa: I
 ▶Kabel zasilający: 1.7 m
 ▶Poziom hałasu: 45.1 dB(A)

 ▶Moc znamionowa: 2000 W
 ▶Trzy stopnie mocy:     
800 W / 1200 W / 2000 W
 ▶Wskaźnik świetlny
 ▶Element grzewczy -    
przewodnik opornościowy
 ▶Wentylacja latem
 ▶Regulowany termoregulator
 ▶Ochrona przed zamarzaniem
 ▶Klasa bezpieczeństwa: I
 ▶Kabel zasilający: 1.7 m
 ▶Poziom hałasu: 45.1 dB(A)

TIN № 420026 CN 202 ZF

TIN № 420027 CN 203 ZF

36% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej **

Regulowany 
termoregulator

Trzy stopnie mocy

Ochrona przed 
zamarzaniem

36% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej **
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Podłogowe konwektory elektryczne z opornościowym przewodnikiem
PODŁOGOWE KONWEKTORY ELEKTRYCZNE 

 ▶Trzy stopnie mocy:    
800 W / 1200 W / 2000 W
 ▶Regulowany termoregulator
 ▶Wskaźnik świetlny
 ▶Wentylacja latem
 ▶Element grzewczy -   
przewodnik opornościowy
 ▶Ochrona przed zamarzaniem
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Klasa bezpieczeństwa: I
 ▶Kabel zasilający: 1.7 m
 ▶Poziom hałasu: 45.4 dB(A)

 ▶Trzy stopnie mocy:    
800 W / 1200 W / 2000 W
 ▶Regulowany termoregulator
 ▶Wskaźnik świetlny
 ▶Element grzewczy -   
przewodnik opornościowy
 ▶Ochrona przed zamarzaniem
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Klasa bezpieczeństwa: I
 ▶Kabel zasilający: 1.7 m

 ▶Trzy stopnie mocy:    
1000 W / 2000 W / 2000 W + wentylator
 ▶Regulowany termoregulator
 ▶Mocna konwekcja ciepłego powietrza
 ▶Wbudowany wentylator
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Ochrona w razie przewrócenia
 ▶Klasa bezpieczeństwa: II
 ▶Poziom hałasu: 48.7 dB(А)

Regulowany 
termoregulator

Trzy stopnie mocy

Ochrona przed 
zamarzaniem

Regulowany 
termoregulator

Trzy stopnie mocy

Ochrona przed 
zamarzaniem

Regulowany 
termoregulator

Trzy stopnie mocy

Ochrona przed 
zamarzaniem

TIN № 421386 CN 204 ZF

TIN № 420028 CN 214 ZF

TIN № 422351 CN 206 ZF

36% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej **

36% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej **
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Podłogowe konwektory elektryczne 
PODŁOGOWE KONWEKTORY ELEKTRYCZNE 

 ▶Dwa stopnie mocy: 1000 W / 2000 W
 ▶Element grzewczy z aluminium w kształcie X
 ▶Płaskie szkło hartowane
 ▶Panel kontrolny sensorowy
 ▶Wyświetlacz LED
 ▶Sterowanie na odległość
 ▶Elektroniczny termoregulator
 ▶Podwójna ochrona przeciw przegrzaniu
 ▶Ochrona przed zamarzaniem 8°С
 ▶Przełącznik mechaniczny

** Więcej informacji ⇥ patrz strony od 33 do 35

Dwa stopnie
mocy

Cyfrowy wyświetlacz LED

Ochrona przed 
przegrzaniem

TIN № 421387 CN 205 EASLFR

Model TIN № Maksymalna 
moc

Termo-  reg-
ulator

Wymiary 
WxSxD [m]

Pojemność 
grzania**

Powierzchnia 
grzania **

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

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

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

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

CN 206 ZF 422351 2000 W Mechaniczny 0.42x0.19x0.69 36-42 m³ 14-17 m²

CN 205 EASLFR 421387 2000 W Elektroniczny 0.53x0.23x0.86 36-42 m³ 14-17 m²

37% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej**37%
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URZĄDZENIA GRZEWCZE sezon 2018/2019

Grzejniki olejowe
GRZEJNIKI OLEJOWE

Modele CB 2009 E01 V i CB 2512 E01 V wyposażone są w termowentylatory o mocy 500 W

 ▶Do 40% większa powierzchnia grzewcza 
 ▶Trzy stopnie mocy
 ▶Ogrzewanie konwektorowe i promiennikowe
 ▶Wskaźnik świetlny
 ▶Regulowany termoregulator
 ▶Ochrona przed zamarzaniem
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Ochrona w razie przewrócenia
 ▶Szybkie nagrzewanie i cicha praca
 ▶Ochrona elementu grzewczego przed sierścią zwierząt. Sierść nie dosięga 
elementu grzejnego, co skutkowałoby skróceniem jego pracy
 ▶Wygodne przechowywanie kabla zasilającego
 ▶Modele CB 2009 E01 V i CB 2512 E01 V wyposażone są w 
termowentylatory o mocy 500 W

Do 40% większa 
powierzchnia grzewcza *

Trzy stopnie mocy

* w porównaniu z grzejnikami olejowymi o mniejszym rozmiarze           
** Więcej informacji ⇥ patrz strony od 33 do 35

Seria CB

Model TIN №
maks.

Moc       
śr. min.

Ilość 
żeberek

Wymiary 
WxSxD [m]

Pojemność 
grzania**

Powierzchnia 
grzania **

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

Regulowany 
termoregulator

36% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej **

Wyprodukowane 
w UE

Lat gwarancji
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Grzejniki olejowe
GRZEJNIKI OLEJOWE

 ▶Do 65% szybsze i bardziej wydajne    
ogrzewanie pomieszczeń*
 ▶Trzy stopnie mocy
 ▶Ogrzewanie konwektorowe i promiennikowe
 ▶Wskaźnik świetlny
 ▶Regulowany termoregulator
 ▶Ochrona przed zamarzaniem
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Szybkie nagrzewanie i cicha praca
 ▶Bezpieczna temperatura powierzchni dla dzieci i   
zwierząt domowych
 ▶Ochrona elementu grzewczego przed sierścią zwierząt.  
Sierść nie dosięga elementu grzejnego, co skutkowałoby 
skróceniem jego pracy
 ▶Wygodne przechowywanie kabla zasilającego
 ▶Design bez ostrych krawędzi w trosce o bezpieczeństwo
 ▶Ponad 35% więcej powierzchni oddającej ciepło w   
porównaniu ze zwykłymi grzejnikami

Opatentowany design żeberka

Trzy stopnie mocy

Bezpieczna temperatura 
powierzchni dla dzieci i 
zwierząt domowych

Do 65% szybsze i bardziej 
wydajne ogrzewanie pomieszczeń*

 ▶Uniwersalne zastosowanie do grzejników olejowych
 ▶Elegancki design
 ▶Kompaktowe wymiary

Akcesoria - suszarka na ubrania 
GRZEJNIKI OLEJOWE

Seria CC

* w porównaniu z grzejnikami olejowymi o mniejszym rozmiarze          
** Więcej informacji ⇥ patrz strony od 33 do 35

Model TIN №

CB 09 301265 Suszarka do ubrań dla grzejników olejowych СВ 09

CB 12/14 301266 Suszarka do ubrań dla grzejników olejowych СВ 12 i СВ 14

Model TIN №
maks.

Moc       
śr. min.

Ilość 
żeberek

Wymiary 
WxSxD [m]

Pojemność 
grzania**

Powierzchnia 
grzania **

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

36% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej **

Wyprodukowane 
w UE

Lat gwarancji
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URZĄDZENIA GRZEWCZE sezon 2018/2019

TIN № 421800 HL 213 V

Termowentylatory podłogowe z przewodnikiem opornościowym
ТERMOWENTYLATORY PODŁOGOWE 

 ▶Dwa stopnie mocy:   
1000 W / 2000 W
 ▶Klasyczny design
 ▶Zwarty i lekki
 ▶Wentylacja latem
 ▶Wskaźnik świetlny
 ▶Regulowany termoregulator
 ▶Ochrona przed zamarzaniem
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Kabel zasilający: 1.5 m
 ▶Poziom hałasu: 45.9 dB(A)

TIN № 420011 HL 240 H

 ▶Dwa stopnie mocy:   
1200 W / 2400 W
 ▶Wentylacja latem
 ▶Ochrona przed zamarzaniem
 ▶Regulowany termoregulator
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Poziom hałasu: 52.9 dB(А)

Ochrona przed 
przegrzaniem

Regulowany 
termoregulator

Dwa stopnie
mocy

TIN № 421383 HL 202 H

 ▶Dwa stopnie mocy:   
1000 W / 2000 W
 ▶Klasyczny design
 ▶Zwarty i lekki
 ▶Wentylacja latem
 ▶Regulowany termoregulator
 ▶Ochrona przed zamarzaniem
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Kabel zasilający: 1.5 m
 ▶Poziom hałasu: 53.1 dB(A)

Regulowany 
termoregulator

Dwa stopnie
mocy

Ochrona przed 
zamarzaniem

Regulowany 
termoregulator

Dwa stopnie
mocy

Ochrona przed 
zamarzaniem

36% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej **

36% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej **

36% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności 
Energetycznej **
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 ▶Trzy stopnie mocy:     
1000 W / 2000 W / 3000 W
 ▶Ochronna kratka metalowa
 ▶Ochrona przed zamarzaniem
 ▶Regulowany termoregulator
 ▶Wentylacja latem
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Element grzewczy PTC
 ▶Poziom hałasu: 54.9 dB(A)

 ▶Dwa stopnie mocy:    
1000 W / 2000 W
 ▶Trzy tryby: wentylowanie,   
ogrzewanie, gorący wiatr
 ▶Nowoczesny design
 ▶Oscylacja
 ▶Wyświetlacz LED
 ▶8-godzinny timer do wyłączania
 ▶Filtr do kurzu
 ▶Elektroniczny termoregulator 10-35°C
 ▶Sterowanie na odległość
 ▶Wentylacja latem
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Ochrona w razie przewrócenia
 ▶Poziom hałasu: 46.8 dB(А)

Termowentylatory podłogowe z elementem grzewczym РТС 
ТERMOWENTYLATORY PODŁOGOWE 

TIN № 421936 HL 830 V PTC

TIN № 421935 HL 255 V PTC

Regulowany 
termoregulator

Trzy stopnie mocy

Ochrona przed 
zamarzaniem

36% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej **

Dwa stopnie
mocy

Cyfrowy wyświetlacz LED

Oscylacja

37% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności 
 Energetycznej**

37%
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URZĄDZENIA GRZEWCZE sezon 2018/2019

Termowentylatory podłogowe z elementem grzewczym РТС 
ТERMOWENTYLATORY PODŁOGOWE 

TIN № 420024 HL 222 H PTC

 ▶Dwa stopnie mocy:    
1100 W / 1800 W
 ▶Ręcznie regulowany kąt ogrzewania
 ▶Uchwyt do przenoszenia
 ▶Regulowany termoregulator
 ▶Ochrona przed zamarzaniem
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Wentylacja latem
 ▶Wskaźnik świetlny
 ▶Element grzewczy PTC

 ▶Dwa stopnie mocy:    
1000 W / 2000 W
 ▶Cyfrowy wyświetlacz LED
 ▶Tygodniowy programator 24h / 7d
 ▶Elektroniczny termoregulator 10-49°C
 ▶Tryby pracy: zimno / ciepło /   
gorące powietrze
 ▶Funkcja otwarte okno / drzwi - oszczędza 
energię, gdy wykryje otwarte okno
 ▶Sterowanie na odległość
 ▶Element grzewczy PTC
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Montaż ścienny
 ▶Poziom hałasu: 51.4 dB(А)

Termowentylatory ścienne z elementem grzewczym РТС
TERMOWENTYLATORY ŚCIENNE

TIN № 422630 HL-274W PTC W

Regulowany 
termoregulator

Dwa stopnie
mocy

Ochrona przed 
przegrzaniem

36% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej **

Montaż ścienny

Programator tygodniowy

Otwarte okno / drzwi

38% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności 
Energetycznej **
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 ▶Tryby pracy: 
200 W warstwa grzewcza 
1800 W element grzewczy PTC z wentylatorem 
2000 W nagrzewanie pełną mocą
 ▶Wyświetlacz LED
 ▶Sterowanie miękkimi klawiszami
 ▶Programator tygodniowy
 ▶Otwarte okno / drzwi
 ▶Elektroniczny termoregulator 5-35℃
 ▶Montaż ścienny, do wykorzystania w łazience
 ▶Dwa stojaki na ręczniki
 ▶Cicha praca
 ▶Czujnik PIR z timerem do włączania/
wyłączania w zależności od 
obecności człowieka
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Ochrona przed rozbryzgami IP24

Ochrona przed
rozbryzgami IP24

Cyfrowy wyświetlacz LED

Czujnik PIR

Kwarcowe grzejniki łazienkowe
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE 

 ▶Dwa stopnie mocy: 600 W / 1200 W
 ▶Dwa kwarcowe elementy grzewcze
 ▶Przełącznik ze sznurem i wyświetlacz   
pokazujący stopnie mocy
 ▶45° pochylenie w celu regulowania kąta   
rozchodzenia się ciepła
 ▶Montaż ścienny, do wykorzystania w łazience
 ▶Ochrona przed rozbryzgami IP24

Szklane grzejniki ścienne
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE 

TIN № 422358 GH 200

TIN № 422615 QH 04 120

Montaż ścienny

Ochrona przed
rozbryzgami IP24

Dwa stopnie
mocy

38% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej **

32% Sezonowej 
Efektywności Energetycznej**32%
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URZĄDZENIA GRZEWCZE sezon 2018/2019

Termowentylatory łazienkowe z przewodnikiem opornościowym
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE 

TIN № 422614 HL 246 VBW

 ▶Dwa stopnie mocy: 1000 W / 2000 W
 ▶Wyświetlacz LED
 ▶Sterowanie miękkimi klawiszami
 ▶Elektroniczny termoregulator 10-35°C
 ▶Tygodniowy programator 24h / 7d
 ▶Otwarte okno / drzwi
 ▶Montaż ścienny,     
do wykorzystania w łazience
 ▶Ochrona przed zamarzaniem
 ▶Ochrona przed przegrzaniem
 ▶Element grzewczy -    
przewodnik opornościowy
 ▶Ochrona przed rozbryzgami IP24
 ▶Poziom hałasu: 51.6 dB(A)

Cyfrowy wyświetlacz LED

Programator tygodniowy

Otwarte okno / drzwi

38% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności Energetycznej **
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Kominek elektryczny 
GRZEJNIKI DEKORACYJNE, NAŚCIENNE

WEF 200 SRELWTIN № 421933

Piecyk gazowy
NIEELEKTRYCZNE URZĄDZENIA  GRZEWCZE 

 ▶Stopnie mocy: 1550 W / 2900 W / 4200 W
 ▶Komfortowy panel sterujący
 ▶Nowoczesny design bez ostrych kantów
 ▶Lekki z kółeczkami do łatwego 
przemieszczania
 ▶Szybko nagrzewa się, oszczędza energię
 ▶Łatwo zginająca się platforma    
(do butli gazowej)
 ▶Ochrona w razie upadku
 ▶Analizator O2

 ▶Ochrona w razie przewrócenia
 ▶Piezoelektryczny system do rozpalania
 ▶Minimalne zużycie gazu: 145 g/h
 ▶Maksymalne zużycie gazu: 305 g/h
 ▶Kategoria gazu: I3B/P

 ▶Rodzaj gazu: G30/31
 ▶Ciśnienie zasilające: 30 mBar

Piezoelektryczny 
system do 
rozpalania

Przednia płyta 
grzewcza

Trzy stopnie mocy

Piecyk gazowy TESY posiada trzy płyty grzewcze, wykonane z mikro-perforowanego 
materiału ceramicznego o wysokiej wytrzymałości na temperaturę.

TIN № 420036 LD 168 D

Dwa stopnie
mocy

Realny efekt 
płomienia

Elektroniczny 
termoregulator

 ▶Kominek ścienny z LED-owym  
efektem płomienia
 ▶Opatentowany design płomienia LED
 ▶Regulowana jaskrawość płomienia
 ▶Dekoracyjny komplet kamyczków
 ▶Czarne, wygięte, hartowane szkło
 ▶Efekt płomienia można   
wykorzystać samodzielnie
 ▶Ręczny panel kontrolny i sterowanie  
na odległość

 ▶Tygodniowy programator 24h / 7d
 ▶Adaptacyjny start z opcją włączania / wyłączania - 
zapewnia optymalny komfort i oszczędność energii
 ▶Dwa stopnie mocy: 1000 W / 2000 W
 ▶Element grzewczy - przewodnik opornościowy
 ▶Elektroniczny termoregulator 15-30°C
 ▶Termostat ochronny
 ▶Klasa bezpieczeństwa: I
 ▶Kabel zasilający: 1.7 m
 ▶Poziom hałasu: 64.6 dB(A)

38% z maksymalnie 40% 
Sezonowej Efektywności 
Energetycznej**

88,74% Sezonowej 
Efektywności 
Energetycznej**, 
Klasa energetyczna А
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URZĄDZENIA GRZEWCZE sezon 2018/2019

 ▶Napięcie znamionowe: 220-240V~
 ▶Moc znamionowa: 2000 W
 ▶Element grzewczy: Golden tube
 ▶Sterowanie na odległość
 ▶Montaż ścienny
 ▶Ochrona przeciw pryskaniu wodą IP55
 ▶Oszczędność: 90% energii elektrycznej    
się zmienia w cieplną
 ▶3 s do osiągnięcia całkowitej mocy
 ▶Długotrwałość elementu grzewczego:    
5000-10000 godzin
 ▶Efektywność: 92%
 ▶Blask: bardzo mały, bliski do promieniowania słońca
 ▶Kierunkowość: ogrzewa ludzi, a nie powietrze,   
co prowadzi do oszczędności energii elektrycznej
 ▶ IR-A (fale krótkie): 34%
 ▶ IR-B (fale średnie): 50%
 ▶ IR-C (fale długie): 10%
 ▶Temperatura kolorowa: 2400 K
 ▶Zasada nagrzewania: promieniowanie podczerwone

Wykorzystany grzejnik typu „Golden tube” 
jest wykonany ze specjalnego uzwojenia 
wolframowego i wstawiony do uszczelnionej rury 
kwarcowej. Rura ta jest pokryta specjalną warstwą 
chemiczną, która filtruje promienie UV i większą 
część widzialnego światła. W ten sposób zapewnia 
dominujące promieniowanie podczerwone.

Wymiary urządzenia: 450x150x100 mm
Waga netto: 1.8 kg / Waga brutto: 2.5 kg
Wymiary opakowania: 515x160x200 mm

Im krótsza jest fala elektromagnetyczna, tym łatwiej porusza się 
w powietrzu. Krótkofalowe promienie podczerwone produkują 
ciepło poprzez nagrzanie korpusu, na który popada promień, nie 
nagrzewając powietrza wokół niego. Przykładem tego jest efekt, 
jaki się tworzy, kiedy przejdziemy z miejsca w cieniu do miejsca 
ogrzanego słońcem: pomimo, że temperatura jest taka sama, 
temperaturę w słońcu odczuwamy jako wyższą. To zjawisko daje 
możliwość opalania się zimą, kiedy temperatury są dużo niższe. Z 
drugiej strony, promienie podczerwone o długiej fali nie powodują 
tego samego efektu, nagrzewają okoliczne powietrze i w ten 
sposób potrzeba więcej czasu na odczucie ciepła.

Grzejnik podczerwony
GRZEJNIKI ZEWNĘTRZNE

IRH20RC WGTIN № 420004
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Gdy oczyszczacz powietrza działa, powietrze wchodzi przez 
specjalnie zaprojektowane wloty na przednim panelu i wychodzi 
z górnej części z tyłu urządzenia, przez osłonę wentylatora. 
Oczyszczacz powietrza został zaprojektowany w sposób 
zapewniający jego cichą pracę. Dzięki temu możesz korzystać z 
urządzenia przez 24 godziny na dobę.

Oczyszczacz powietrza ma 6 etapów oczyszczania powietrza:

1. Filtr węglowy: wykonany z węgla aktywnego, przeznaczony 
do pochłaniania nieprzyjemnych zapachów powstajćych 
przy gotowaniu oraz od zwierząt domowych, a także dymu 
tytoniowego. Zatrzymuje również większe cząstki kurzu, puchu 
lub sierści.

2. Filtr HEPA: zatrzymuje cząstki stałe, takie jak kurz, pyłki, 
zarodniki pleśni i inne bakterie.

3. Filtr VOC: wykonany z granulowanego węgla aktywnego, ma 
bardzo dobrą zdolność pochłaniania zapachów, gazów i dymu 
tytoniowego.

4. Filtr fotokatalityczny TiO2: redukuje zanieczyszczenia 
organiczne, takie jak benzol i amoniak. Dezaktywuje również 
bakterie i wirusy, które przechodzą przez poprzednie filtry i które 
nie są wchłaniane ze względu na ich wielkość.

5. Filtr UV: lampy ultrafioletowe niszczą skutecznie komórki 
drobnoustrojów, w tym drobnoustroje, wirusy, bakterie i grzyby, 
które nie są wchłaniane przez poprzednie filtry ze względu na 
ich wielkość.

6. Jonizator: rozprasza jony ujemne w pomieszczeniu, aby 
usprawnić proces czyszczenia i jednocześnie odświeżyć 
powietrze. Jony ujemne przywierają do cząstek pyłu w powietrzu 
i spadają na podłogę ze względu na swoją własną masę. Podłogę 
w pomieszczeniu należy regularnie czyścić.

Odświeżacz powietrza
PIELĘGNACJA POWIETRZA

TIN № 420114 AC 16 EHCI

 ▶6 etapów oczyszczania powietrza:
- Wstępny filtr węglowy
- Filtr główny HEPA o wydajności 99,97%
- Filtr węglowy (VOC)
- Filtr fotokatalityczny TiO2

- Filtr UV (UV) 5φ: 395nm
- Jonizator powietrza

 ▶3 Prędkości wentylatora: 110/78/46 m3 / h
 ▶Wyłacznik czasowy - do 7 h, ОFF
 ▶Wskaźnik wymiany filtra

Filtrowanie UV niszczy 
wszystkie bakterie i wirusy

Usuwa nieprzyjemne zapachy 
i dym papierosowy

Odpowiedni dla osób z 
problemami układu oddechowego

Odpowiedni dla dzieci 
i do pokoju dziecięcego
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URZĄDZENIA GRZEWCZE sezon 2018/2019

TIN № 421939 DHF 22 CEL

 ▶Atrakcyjny design i niski poziom hałasu
 ▶Odpowiedni do suszenia prania
 ▶Zapobiega tworzeniu się pleśni i wilgoci
 ▶Możliwość pracy dzięki ciągłemu osuszaniu
 ▶Odpowiedni do łazienek i innych wilgotnych 
pomieszczeń
 ▶Kontroluje wilgotność w pomieszczeniu
 ▶Wyświetlacz LED
 ▶Czujnik wilgoci
 ▶Usuwanie wilgoci: 22 l/24h 30°C / RH80%
 ▶Substancja chłodząca: R134a, 160 gr
 ▶Pojemność powietrza na godzinę: 200 m³/h
 ▶Automatyczna ochrona w razie wypełnienia zbiornika
 ▶Wskaźnik napełnionego zbiornika
 ▶Wygodny uchwyt
 ▶Sterowanie elektroniczne
 ▶Automatyczne rozmrażanie
 ▶Temperatura robocza: 5°C-35°C
 ▶Wygodne przechowywanie kabla zasilającego
 ▶24-godzinny timer
 ▶Pojemność zbiornika 4.2L
 ▶Zalecana powierzchnia pomieszczenia:    
45 m² (wysokość 2.5 m)
 ▶Poziom hałasu: <42 dB(А)

Zapobiega tworzeniu 
się pleśni i wilgoci

Preventing mould 
and moisture

Ideal for 
drying laundry

Preventing 
condensation

Zapobiega tworzeniu 
się kondensatu

Preventing mould 
and moisture

Ideal for 
drying laundry

Preventing 
condensation

Odpowiedni do 
suszenia prania

Preventing mould 
and moisture

Ideal for 
drying laundry

Preventing 
condensation

Zapobiega tworzeniu 
się pleśni i wilgoci

Preventing mould 
and moisture

Ideal for 
drying laundry

Preventing 
condensation

Zapobiega tworzeniu 
się kondensatu

Preventing mould 
and moisture

Ideal for 
drying laundry

Preventing 
condensation

Odpowiedni do 
suszenia prania

Preventing mould 
and moisture

Ideal for 
drying laundry

Preventing 
condensation

Osuszacze
PIELĘGNACJA POWIETRZA

TIN № 421938 DHF 10 CEL

 ▶Atrakcyjny design i niski poziom hałasu
 ▶Odpowiedni do suszenia prania
 ▶Zapobiega tworzeniu się pleśni i wilgoci
 ▶Możliwość pracy dzięki ciągłemu osuszaniu
 ▶Odpowiedni do łazienek i innych wilgotnych 
pomieszczeń
 ▶Kontroluje wilgotność w pomieszczeniu
 ▶Wyświetlacz LED
 ▶Czujnik wilgoci
 ▶Usuwanie wilgoci: 10 l/24h 30°C / RH80%
 ▶Substancja chłodząca: R134a, 130 gr
 ▶Pojemność powietrza na godzinę: 105 m³/h
 ▶Automatyczna ochrona w razie wypełnienia zbiornika
 ▶Wskaźnik napełnionego zbiornika
 ▶Wygodny uchwyt
 ▶Sterowanie elektroniczne
 ▶Automatyczne rozmrażanie
 ▶Temperatura robocza: 5°C-35°C
 ▶Wygodne przechowywanie kabla zasilającego
 ▶24-godzinny timer
 ▶Pojemność zbiornika 2.0L
 ▶Zalecana powierzchnia pomieszczenia: 15 m² 
(wysokość 2.5 m)
 ▶Poziom hałasu: <46 dB(А)
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Model TIN № Maksymalna 
moc

Termoregulator Wymiary
WxSxD [m]

Pojemność 
grzania**

Powierzchnia 
grzania **

HL 240 H 420011 2400 W Mechaniczny 0.230x0.130x0.260 40-50 m³ 16-20 m²

HL 202 H 421383 2000 W Mechaniczny 0.105x0.250x0.230 34-39 m³ 13-16 m²

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

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

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

HL 222 PTC 420024 1800 W Mechaniczny 247x127x270 34-39 m³ 13-16 m²

HL 274W PTCW 422630 2000 W Elektroniczny 115х186х450 36-42 m3 14-18 m2

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

QH 04 120 422615 1200 W 0.142x0.096x0.640 20-24 m³ 8-10 m²

HL 246 VBW 422614 2000 W Elektroniczny 115х240х347 36-42 m3 14-18 m2

WEF 200 SRELW 421933 2000 W Elektroniczny 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 Elektroniczny 0.370x0.190x0.310 45 m³ 18 m²

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

DHF 22 CEL 421939 410 W Elektroniczny 0.550x0.240x0.320 max 110 m³ max 45 m²
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URZĄDZENIA GRZEWCZE sezon 2018/2019

DYREKTYWA 2009/125 / WE W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I INFORMACJI O PRODUKCIE

Czym jest dyrektywa dotycząca produktów związanych z energią (ErP)?
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2009/125 / WE ustanawia ramy dla określenia wymogów Wspólnoty 
w zakresie ekoprojektu produktów, związanych ze zużyciem energii. Przyczynia się do zrównoważonego 
rozwoju, zwiększając efektywność energetyczną i poziom ochrony środowiska, jednocześnie poprawiając 
bezpieczeństwo dostaw energii.

Co to znaczy?
Jest to program wprowadzony przez Unię Europejską jako sposób na zmniejszenie zużycia energii i emisji 
dwutlenku węgla w odpowiedzi na zmiany klimatyczne.

W jaki sposób dokument może pomóc w ograniczeniu wpływu zmian klimatycznych?
To nie jest tylko dokument. 
To jest Dokument. Określając minimalne wymagania dotyczące efektywności energetycznej, wszystkie 
nieenergooszczędne urządzenia grzewcze powinny zostać wykluczone z rynku, albo powinny zostać 
ulepszone. Zaawansowanie techniczne urządzeń grzewczych prowadzi do poprawy efektywności 
energetycznej, a zatem zapewnia zmniejszenie zużycia energii.

Do jakich produktów stosuje się nowe rozporządzenie w sprawie ekoprojektu 2015/1188?
Od 1 stycznia 2018 r. Komisja Europejska ustanowiła minimalne wymagania dla produktów oznaczonych 
znakiem CE produkty związane z energią:

• Elektryczne grzejniki Płytowe        
• Elektryczne podgrzewacze wody          
• Grzejniki łazienkowe           
• Kotły          
• Pompy ciepła o nominalnej mocy cieplnej <400 kW   
• Podgrzewacze wody z odnawialnych źródeł energii (solary, pompy ciepła)

W jaki sposób klient wie, co wybrać?
Wraz z dyrektywą w sprawie ekoprojektu przyjęto dyrektywę dotyczącą oznakowania urządzeń 
grzewczych. Wszystkie podgrzewacze wody, pompy ciepła i kotły muszą być uszeregowane od A 
(najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność). Pozostałe elektryczne urządzenia grzewcze muszą 
osiągnąć minimalny wskaźnik ErP, aby spełnić nowe standardy.

A co z elektrycznymi urządzeniami grzewczymi?
Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu opiera się na obliczaniu Sezonowej Efektywności Energetycznej 
(Ns) dla każdego elektrycznego urządzenia grzewczego - konwektora, grzejnikaPłytowego, promiennika, 
grzejnika łazienkowego. Każde urządzenie musi spełniać minimalne wymagania, w zależności od rodzaju 
jego instalacji - stałe lub przenośne. Wymagania te wynoszą: Ns = 36% dla urządzeń przenośnych i               
Ns = 38% dla urządzeń stacjonarnych. Wydajność sezonowa jest obliczana na podstawie dwóch kryteriów: 

• Czy urządzenie ma termostat mechaniczny lub termostat elektroniczny + programator tygodniowy.
•  Obecność zaawansowanych funkcji, takich jak start adaptacyjny, sterowanie przez Internet, 

wykrywanie otwartych okien.
Łącząc wszystkie funkcje, osiąga maksymalną wartość 40% Sezonowej Efektywności Energetycznej.

W jaki sposób TESY reaguje na nowe rozporządzenie?
Jako innowacyjna firma, TESY cieszy się z tego pomysłu.



tesy.pl

34

Funkcje, które przyczyniają się do wzrostu sezonowej efektywności energetycznej, są następujące:

Otwarte okno / drzwi

Funkcja, która poprawia efektywność energetyczną urządzenia grzewczego. Automatycznie wyłącza 
grzejnik, w przypadku wykrycia otwartego okna lub spadku temperatury w pomieszczeniu. Gdy 
temperatura w pomieszczeniu wzrasta, konwektor sam się włącza.

Adaptacyjny start

Wykorzystuje minimalne zużycie energii, aby osiągnąć lepszy komfort cieplny w ogrzewanym 
pomieszczeniu. Po 96 godzinach samodzielnego uczenia się, konwektor może określić, kiedy należy się 
włączyć, aby osiągnąć pożądaną temperaturę użytkownika w pożądanym czasie.

Kalibracja termostatu dla osiągnięcia pożądanego komfortu - korekta temperatury ± 4°С

Ta funkcja jest typowa dla urządzeń najwyższej klasy i zapewnia doskonały komfort cieplny i 
oszczędność energii. Po zamontowaniu na zimniejszej ścianie lub pod oknem, temperatura pokazywana 
na wyświetlaczu może różnić się od zmierzonej temperatury w innych częściach pomieszczenia. Jeżeli 
różnica wynosi ± 4°C, użytkownik może skorygować wyświetlaną temperaturę w menu konwektora.

Kontrola przez Internet

Możliwość sterowania urządzeniem w dowolnym czasie i z dowolnego miejscu na świecie, przy dostępie 
do Internetu.

Tygodniowy programator 24h / 7d  

Umożliwia ustawienie konwektora co pół godziny w ciągu dnia, 24 godziny / 7 dni w tygodniu.

Optymalna konwekcja 

Zapewnia do 25% szybsze ogrzewanie pomieszczenia. Dzięki specjalnej konstrukcji urządzenia, specyficzny 
kształt kratki i elementu grzejnego z rdzeniem ze stali nierdzewnej i aluminiowym promiennikiem. Prędkość 
przepływu konwekcyjnego może wzrosnąć do 1,18 m / s, mierzona w pomieszczeniu o temperaturze 18°C.

Wszystkie urządzenia grzewcze TESY oferowane w UE od 01.01.2018, są zgodne z wymaganiami dyrektywy 
2009/125 / WE w sprawie efektywności energetycznej i informacji o produkcie.
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URZĄDZENIA GRZEWCZE sezon 2018/2019

Jeśli, na przykład, twoje urządzenie posiada moc znamionową 1500 W, zużywa ono 1500 W na godzinę. Dzięki termoregulatorowi 
możesz wyregulować temperaturę roboczą. Kiedy termoregulator jest ustawiony na niższy stopień, wyłącza on element grzewczy 
częściej, ponieważ szybciej osiąga odpowiednią temperaturę (niższy stopień odpowiada niższej temperaturze w pomieszczeniu w 
krótszym czasie). Gdy temperatura jest wyższa, powiedzmy, maksymalnie możliwa, termoregulator nie wyłącza się, a do jakiej 
temperatury zostanie nagrzane pomieszczenie zależy od innych czynników, takich, jak na przykład jego położenie, izolacja i.t.p. Dzięki 
termoregulatorowi można określić stopień nagrzania i odpowiednio zużycie energii elektrycznej w ciągu jednej godziny.

Ile energii elektrycznej zużywają twoje urządzenia?

Powierzchnia elementu grzewczego PTC jest wykonana z materiału ceramicznego pokrytego metalem. Ceramiczny element grzewczy 
wydziela promieniowanie podczerwone o dużej mocy i konwekcyjną wymianę ciepła. Dzięki promieniowaniu podczerwonemu 
nagrzewają się pobliskie ściany, przedmioty i meble, które ze swojej strony oddają ciepło pomieszczeniu. Takie urządzenia są 
oszczędne ze względu na właściwości ceramiczne dotyczące temperatury, które pozwalają na zmianę w oporności materiału przy 
zmianie temperatury środowiska, a oddawana moc regulowana jest w taki sposób, aby osiągnąć wcześniej ustawioną temperaturę. 
To oznacza, że urządzenie o mocy znamionowej 1800 W, zmniejsza nadmuch do wartości w granicach 145-185 W, w zależności od 
temperatury otoczenia.

Termowentylatory PTC

Ważne:  Wszystkie dane dotyczące ogrzewanej pojemności domowych urządzeń elektrycznych TESY są rzeczywiste i przebadane, zarówno w niezależnych 
laboratoriach, jak również w samej firmie.

Minimalna zagwarantowana pojemność ogrzewania (powierzchnia do nagrzania przy średnim współczynniku przewodzenia ciepła λ = 
0.5 W/(m²K) na pomieszczenie ogrzewane.
Wyższe wartości pojemności ogrzewanej / powierzchni można uzyskać przy średniej wartości λ = 0.35 W/(m²K).
Standardowa wysokość pomieszczenia - 2.5 metra.

Wielkość pomieszczenia (jego pojemność) i powierzchnia grzania

Zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi. Dotyczy produktów oferujących ochronę IP24. Oznacza to: "Ochrona przed ingerencją"; 
pierwsza cyfra (2): Ochrona przed ciałami stałymi o wielkości> 12,5 mm; druga cyfra (4): ochrona przed szkodliwym wnikaniem wody, 
rozpryskiem wody

Opcja instalacji łazienki

Element grzewczy MICA jest to kombinacja dwóch izolujących płaszczyzn i opornościowych płytek, które przetwarzają energię 
elektryczną w cieplną podczas eksploatacji. Taki element grzewczy odznacza się dużym procentem promieniowania podczerwonego, 
a pozostałe ciepło jest oddawane w formie konwekcyjnej wymiany ciepła (nagrzewanie powietrza). Właśnie duży procent promieni 
podczerwonych nagrzewa przedmioty znajdujące się blisko w pomieszczeniu.

Urządzenia grzewcze MICA

INFORMACJE PRODUKTOWE

W zgodzie z najnowszymi tendencjami do oszczędzania czasu i energii, inżynierowie TESY stworzyli nową serię produktów 
sterowanych przez internet – TESY Cloud. W odpowiedzi na wzrastający popyt na innowacyjne, niezawodne i oszczędne produkty, 
TESY wprowadziła na rynek płytowe konwektory elektryczne w trzech seriach produktów , również z technologią TESY Cloud. Aplikacja 
mobila tesyCloud pozwala łatwo sterować urządzeniami domowymi o każdej porze i z każdego miejsca na świecie. Potrzebujesz tylko 
łączności z internetem.

Rodzina TESY Cloud została przetestowana pod kątem zgodności z normami dyrektyw: (EN60950-1: 2006 + A2: 2013, EN62311: 2008, 
EN301489-1 V2.2.0 (2017-03), EN301489-17 V3.2.0 (2017- 03), EN300328 V2.1.1 (2016-11) Ostateczny wynik jest w pełni zgodny ze 
standardową dyrektywą dotyczącą Urządzeń Radiowych (RED) 2014/53 / UE.

Technologia TESY Cloud

Zeskanuj kod QR dla natychmiastowego dostępu do instrukcji video, który znajduje się na oficjalnym kanale 
YouTube TESY. Instrukcja pomoże Ci zainstalować aplikację, połączyć urządzenie i korzystać z oprogramowania. 
Funkcje objaśnione są w tanki sposób, abyś mógł bezproblemowo ustawić je według własnego życzenia, 
zapewniając sobie właściwy komfort w domu.

W celu uzyskania większej ilości informacji, prosimy zajrzeć na stronę tesy.pl
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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