APARATE DE ÎNCĂLZIRE
Sezonul 2018/2019

Despre TESY
TESY OOD este o companie înfiinţată în anul 1990 și face parte din holding-ul Ficosota. Compania are cinci fabrici – trei în Shumen
și două în Smiyadovo. TESY este cel mai mare producător din Bulgaria și unul dintre liderii europeni de pe piaţa de boilere electrice,
boilere cu încălzire indirectă și aparate de încălzire pentru uz casnic. În ultimii zece ani, TESY a avut o dezvoltare rapidă și a prezentat
pe piaţa internaţională o gamă largă de produse de înaltă tehnologie și soluţii patentate care răspund la cerinţele moderne de
eficienţă electrică, consum redus de resurse și protecţie a mediului.
TESY a dublat capacitatea sa de producţie până la 1 milion de boilere electrice pe an ca răspuns la cererea extrem de mare pentru
produsele sale.

TESY în cifre
▶▶Vânzări în mai multe de 50

de ţări din 4 continente
de angajaţi
▶▶5 fabrici
▶▶Producătorul numărul 4 din Europa de boilere electrice și echipamente de încălzire
▶▶3 categorii de produse principale – boilere electrice, aparate de încălzire electrice, boilere de capacitate mare cu încălzire indirectă
și stocar
▶▶840

Aparatele electrice TESY în cifre
▶▶Producţie
▶▶Producţie

anuală de convectoare electrice 160 000 de bucăţi
anuală de radiatoare electrice cu ulei 60 000 de bucăţi
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TESY CLOUD – CONTROL PRIN INTERNET
Aplicaţie de control și monitorizare

TESY Cloud

Conectaţi aparatele dvs. electrocasnice prin internet
TESY Cloud este o tehnologie inovatoare care vă permite să utilizaţi
aparatele dumneavoastră din orice loc din lume. Tehnologia este
incorporata în aparate cu un modul Wi-Fi integrat conectat la
reţeaua dvs. wireless de acasă. Softul este flexibil și potrivit pentru
orice dispozitiv cu web browser, precum și pentru telefoane smart/
tablete cu sistemul operaţional Android sau iOS.
Funcţii principale de economisire a energiei ale aplicaţiei tesyCloud:
Control precis al temperaturii

Calcularea energiei electrice
consumate în kWh

Programator săptămânal 24h / 7d

Funcţie „Protecţie
împotriva îngheţului“

Pornire/oprire întârziată cu
până la 96 de ore

Funcţie
„Fereastra/ușa deschisă“

Adaptive start

Blocare tastatură/protecţie copii

Utilizare a convectoarelor
TESY Cloud într-un grup

Diagramă a temperaturii ambientale
pentru o perioadă de 24 de ore

Calibrarea termostatului pentru
obţinerea confortului dorit

Funcţie „Smart Grid Ready“

Aplicaţie pentru dispozitive mobile 		
cu sistemul operaţional Android sau iOS

Înregistraţi-vă acum pe mytesy.com și instalaţi aplicaţia tesyCloud pe
dispozitivul dvs. mobil. (tesyCloudX pentru iPhone X)
*f uncţia de control pe internet necesită prezenţa de internet wireless în
încăperea în care este amplasat convectorul.

Pentru mai multe informaţii ⇥ vezi pagina 30-32
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Wi-Fi
tesyCloud

Utilizaţi aparatele dvs. prin Internet
Android

Google Play

iOS

App Store

Internet
Browser

tesy.ro
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CONVECTOARE ELECTRICE CU MONTAJ PE PERETE

Seria Conveco Cloud (CN 04)

TESY Cloud convectoare electrice cu montaj pe perete cu control prin internet

Fabricat în
UE

Ani garantie

▶▶Convecţie optimă - încălzirea camerei cu până la 25% mai rapidă*
▶▶Regulator al temperaturii cu precizie până la 0.1°C
▶▶Regulator al temperaturii electronic 10-30°C

Modul wireless pentru 		
control și monitorizare

▶▶Până la 21% costuri cu electricitate mai scăzute*
▶▶Calibrarea termostatului pentru obţinerea confortului dorit -

corecţie de temperatură ± 4°С

Încălzire în cameră cu
până la 25% mai rapidă*

▶▶Modul incorporat IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi pentru control pe internet
▶▶Programator săptămânal 24h / 7d cu trepte la 30 de minute
▶▶Pornire adaptivă cu opţiunea pornire / oprire - 			

Funcţie
„Fereastra/ușa deschisă“

asigură un confort optim și economisește energie

▶▶Funcţie „Fereastra/ușa deschisă“ - oprește alimentarea atunci când

detectează o fereastră deschisă

Valoarea maximă a
Eficienţa energetică
sezonieră**

▶▶Posibilitatea instalarii in baie** - Protecţie împotrivă stropirii cu apă IP24
▶▶Funcţie de pornire/oprire întârziată - 96 de ore
▶▶Clasa I
▶▶Funcţie „Protecţie împotrivă îngheţului“, temperatură fixată: 5°C cu

opţiunea pornire / oprire

▶▶Protecţie pentru copii /funcţie de blocare
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Afișaj LED care afişează temperatura dorită și cea reală a 		

aerului din cameră

▶▶Construcţie metalică stabilă

Model

Picioare cu roţi care vă permit
să utilizaţi produsul ca un
convector de pardoseală.

TIN №

Putere
maximă

Regulator al
temperaturii

Dimensiuni
Îxlxl [m]

Pentru încăperi
până la**

Suprafaţă
încălzită**

CN 04 050 EIS CLOUD W 304192

500 W

Electronic

0.45x0.08x0.49

10-15 m³

4-6 m²

CN 04 100 EIS CLOUD W 304193

1000 W

Electronic

0.45x0.08x0.61

20-30 m³

8-12 m²

CN 04 150 EIS CLOUD W 304194

1500 W

Electronic

0.45x0.08x0.68

30-45 m³

12-18 m²

CN 04 200 EIS CLOUD W 304195

2000 W

Electronic

0.45x0.08x0.89

40-60 m³

16-24 m²

CN 04 250 EIS CLOUD W 304196

2500 W

Electronic

0.45x0.08x1.06

50-70 m³

20-28 m²

CN 04 300 EIS CLOUD W 304197

3000 W

Electronic

0.45x0.08x1.24

60-80 m³

24-32 m²

Accesorii

303608 Set de picioare cu roţi pentru seriile CN 04 EIS și EIS CLOUD W

*	în comparaţie cu produsele cu un regulator de temperatură
bimetalic mecanic
** Pentru mai multe informaţii ⇥ vezi pagina 30-32
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CONVECTOARE ELECTRICE CU MONTAJ PE PERETE
TESY Cloud convectoare electrice cu montaj pe perete cu control prin internet

Seria Heateco Cloud (CN 03)

Fabricat în
UE

Ani garantie

▶▶Convecţie optimă - încălzirea camerei cu până la 25% mai rapidă*
▶▶Regulator al temperaturii cu precizie până la 0.1°C
▶▶Regulator al temperaturii electronic 10-30°C

Modul wireless pentru
control și monitorizare

▶▶Până la 21% costuri cu electricitate mai scăzute*
▶▶Calibrarea termostatului pentru obţinerea confortului dorit -

corecţie de temperatură ± 4°С

Încălzirea camerei cu
până la 25% mai rapidă*

▶▶Modul incorporat IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi pentru control pe internet
▶▶Programator săptămânal 24h / 7d cu trepte la 30 de minute
▶▶Pornire adaptivă cu opţiunea pornire / oprire - 			

Posibilitatea instalarii in baie** Protecţie împotrivă stropirii cu apă IP24

asigură un confort optim și economisește energie

▶▶Posibilitatea instalarii in baie** - 				

Protecţie împotrivă stropirii cu apă IP24

39% din maxim 40% Eficienţei
energetice sezoniere**

▶▶Funcţie de pornire/oprire întârziată - 96 de ore
▶▶Clasa II
▶▶Funcţie „Protecţie împotrivă îngheţului“, temperatură fixată: 		

5°C cu opţiunea pornire / oprire

▶▶Protecţie pentru copii /funcţie de blocare
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Afișaj LED care afişează temperatura dorită și cea reală a

aerului din cameră

▶▶Construcţie metalică stabilă

Model

Picioare cu roţi care vă permit
să utilizaţi produsul ca un
convector de pardoseală.
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TIN №

Putere
maximă

Termostat

Dimensiuni
Îxlxl [m]

Pentru încăperi
până la**

Suprafaţă
încălzită**

CN 03 050 EIS CLOUD W 304214

500 W

Electronic

0.45x0.09x0.44

10-15 m³

4-6 m²

CN 03 100 EIS CLOUD W 304215

1000 W

Electronic

0.45x0.09x0.56

20-30 m³

8-12 m²

CN 03 150 EIS CLOUD W 304182

1500 W

Electronic

0.45x0.09x0.63

30-45 m³

12-18 m²

CN 03 200 EIS CLOUD W 304183

2000 W

Electronic

0.45x0.09x0.83

40-60 m³

16-24 m²

CN 03 250 EIS CLOUD W 304184

2500 W

Electronic

0.45x0.09x1.00

50-70 m³

20-28 m²

CN 03 300 EIS CLOUD W 304185

3000 W

Electronic

0.45x0.09x1.18

60-80 m³

24-32 m²

Accesorii

300871 Set de picioare cu roţi pentru seriile CN 03 EIS și EIS CLOUD W

*	în comparaţie cu produsele cu un regulator de temperatură bimetalic
mecanic
** Pentru mai multe informaţii ⇥ vezi pagina 30-32
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CONVECTOARE ELECTRICE CU MONTAJ PE PERETE

Seria Conveco (CN 04)

Convectoare electrice cu control electronic

Fabricat în
UE

Ani garantie

▶▶Convecţie optimă - încălzirea camerei cu până la 25% mai rapidă*
▶▶Regulator al temperaturii cu precizie până la 0.1°C
▶▶Regulator al temperaturii electronic 10-30°C

Încălzirea camerei cu
până la 25% mai rapidă*

▶▶Până la 21% costuri cu electricitate mai scăzute*
▶▶Calibrarea termostatului pentru obţinerea confortului dorit -

corecţie de temperatură ± 4°С

Posibilitatea instalarii in baie** Protecţie împotrivă stropirii cu apă IP24

▶▶Programator săptămânal 24h / 7d cu trepte la 30 de minute

Funcţie
„Fereastra/ușa deschisă“

▶▶Funcţie „Fereastra/ușa deschisă“ - oprește alimentarea atunci

▶▶Pornire adaptivă cu opţiunea pornire / oprire - 			

asigură un confort optim și economisește energie
când detectează o fereastră deschisă

▶▶Posibilitatea instalarii in baie** - 			

39% din maxim 40%
Eficienţei energetice sezoniere**

Protecţie împotrivă stropirii cu apă IP24

▶▶Funcţie de pornire/oprire întârziată - 96 de ore
▶▶Clasa I
▶▶Funcţie „Protecţie împotrivă îngheţului“, temperatură fixată:

5°C cu opţiunea pornire / oprire

▶▶Protecţie pentru copii /funcţie de blocare
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Afișaj LED care afişează temperatura dorită și cea reală a

aerului din cameră

▶▶Construcţie metalică stabilă

Model

Picioare cu roţi care vă
permit să utilizaţi produsul
ca un convector de
pardoseală.

TIN №

Putere
maximă

Regulator al Dimensiuni
temperaturii Îxlxl [m]

Pentru încăperi
până la**

Suprafaţă
încălzită**

CN 04 050 EIS W

304186

500 W

Electronic

0.45x0.08x0.49

10-15 m³

4-6 m²

CN 04 100 EIS W

304187

1000 W

Electronic

0.45x0.08x0.61

20-30 m³

8-12 m²

CN 04 150 EIS W

304188

1500 W

Electronic

0.45x0.08x0.68

30-45 m³

12-18 m²

CN 04 200 EIS W

304189

2000 W

Electronic

0.45x0.08x0.89

40-60 m³

16-24 m²

CN 04 250 EIS W

304190

2500 W

Electronic

0.45x0.08x1.06

50-70 m³

20-28 m²

CN 04 300 EIS W

304191

3000 W

Electronic

0.45x0.08x1.24

60-80 m³

24-32 m²

Accesorii

303608 Set de picioare cu roţi pentru seriile CN 04 EIS și EIS CLOUD W

*	în comparaţie cu produsele cu un regulator de temperatură bimetalic
mecanic
** Pentru mai multe informaţii ⇥ vezi pagina 30-32
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CONVECTOARE ELECTRICE CU MONTAJ PE PERETE

Seria Heateco (CN 03)

Convectoare electrice cu control electronic

Fabricat în
UE

Ani garantie

▶▶Convecţie optimă - încălzirea camerei cu până la 		

25% mai rapidă*
▶▶Regulator al temperaturii cu precizie până la 0.1°C

Încălzirea camerei cu
până la 25% mai rapidă*

▶▶Regulator al temperaturii electronic 10-30°C
▶▶Până la 21% costuri cu electricitate mai scăzute*
▶▶Calibrarea termostatului pentru obţinerea confortului dorit -

Posibilitatea instalarii in baie** Protecţie împotrivă stropirii cu apă IP24

corecţie de temperatură ± 4°С
▶▶Programator săptămânal 24h / 7d cu trepte la 30 de minute
▶▶Pornire adaptivă cu opţiunea pornire / oprire - asigură un
confort optim și economisește energie
▶▶Posibilitatea instalarii in baie** - 				
Protecţie împotrivă stropirii cu apă IP24
▶▶Funcţie de pornire/oprire întârziată - 96 de ore
▶▶Clasa II
▶▶Funcţie „Protecţie împotrivă îngheţului“, temperatură fixată:
5°C cu opţiunea pornire / oprire
▶▶Protecţie pentru copii /funcţie de blocare
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Afișaj LED care afişează temperatura dorită și cea reală a
aerului din cameră
▶▶Construcţie metalică stabilă

Programator săptămânal 24h / 7d

38% din maxim 40%
Eficienţei energetice sezoniere**

Model

Picioare cu roţi care vă
permit să utilizaţi produsul
ca un convector de
pardoseală.
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TIN №

Putere
maximă

Regulator al Dimensiuni
temperaturii Îxlxl [m]

Pentru încăperi Suprafaţă
până la**
încălzită**

CN 03 050 EIS W

304176

500 W

Electronic

0.45x0.09x0.44

10-15 m³

4-6 m²

CN 03 100 EIS W

304177

1000 W

Electronic

0.45x0.09x0.56

20-30 m³

8-12 m²

CN 03 150 EIS W

304178

1500 W

Electronic

0.45x0.09x0.63

30-45 m³

12-18 m²

CN 03 200 EIS W

304179

2000 W

Electronic

0.45x0.09x0.83

40-60 m³

16-24 m²

CN 03 250 EIS W

304180

2500 W

Electronic

0.45x0.09x1.00

50-70 m³

20-28 m²

CN 03 300 EIS W

304181

3000 W

Electronic

0.45x0.09x1.18

60-80 m³

24-32 m²

Accesorii

300871 Set de picioare cu roţi pentru seriile CN 03 EIS și EIS CLOUD W

*	în comparaţie cu produsele cu un regulator de temperatură
bimetalic mecanic
** Pentru mai multe informaţii ⇥ vezi pagina 30-32
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CONVECTOARE ELECTRICE PE PARDOSEALĂ

Seria Conveco (CN 04)

Convectoare electrice cu control mecanic

Fabricat în
UE

Ani garantie

▶▶Convecţie optimă
▶▶Până la 14% costuri cu electricitate mai scăzute*
▶▶Termostat capilar

±1°С sensibil 7-40°C
(valorile sunt indicate: 1 pană la 6)
▶▶Posibilitatea utilizare in baie** - 				
Protecţie împotrivă stropirii cu apă IP24
▶▶Funcţie „Protecţie împotrivă îngheţului“, 			
temperatură fixată: 7°C
▶▶Protecţie impotriva răsturnării
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Clasa I
▶▶Întrerupător cu capac de protecţie
▶▶Construcţie metalică stabilă
▶▶Dispozitiv independent

Regulator termic capilar sensibil

Posibilitatea utilizare in baie** Protecţie împotrivă stropirii cu apă IP24

Protecţie impotriva răsturnării

36% din maxim 40%
Eficienţei energetice sezoniere**

Model

TIN №

Putere
maximă

Regulator al
temperaturii

Dimensiuni
Îxlxl [m]

Pentru încăperi
până la**

Suprafaţă
încălzită**

CN 04 050 MIS F

304048

500 W

Mecanic

0.45x0.08x0.49

10-15 m³

4-6 m²

CN 04 100 MIS F

304049

1000 W

Mecanic

0.45x0.08x0.61

20-30 m³

8-12 m²

CN 04 150 MIS F

304050

1500 W

Mecanic

0.45x0.08x0.68

30-45 m³

12-18 m²

CN 04 200 MIS F

304051

2000 W

Mecanic

0.45x0.08x0.89

40-60 m³

16-24 m²

CN 04 250 MIS F

304052

2500 W

Mecanic

0.45x0.08x1.06

50-70 m³

20-28 m²

CN 04 300 MIS F

304053

3000 W

Mecanic

0.45x0.08x1.24

60-80 m³

24-32 m²

CN 03/CN 04

304484 Set roţi pentru seriile CN 04 MIS și CN 03 MIS

*	în comparaţie cu produsele cu un regulator de temperatură
bimetalic mecanic
** Pentru mai multe informaţii ⇥ vezi pagina 30-32
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CONVECTOARE ELECTRICE PE PARDOSEALĂ

Seria Heateco (CN 03)

Convectoare electrice cu control mecanic

Fabricat în
UE

Ani garantie

▶▶Convecţie optimă
▶▶Regulator al temperaturii
▶▶Posibilitatea utilizare in baie** - 				

Regulator al temperaturii

Protecţie împotrivă stropirii cu apă IP24
▶▶Protecţie anti-inghet
▶▶Protecţie impotriva răsturnării

Posibilitatea utilizare in baie** Protecţie împotrivă stropirii cu apă IP24

▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Clasa II
▶▶Întrerupător cu capac de protecţie

Protecţie impotriva răsturnării

▶▶Construcţie metalică stabilă
▶▶Dispozitiv independent

36% din maxim 40% E
ficienţei energetice sezoniere**

Model

10

TIN №

Putere
maximă

Regulator al Dimensiuni
temperaturii Îxlxl [m]

Pentru încăperi Suprafaţă
până la**
încălzită**

CN 03 050 MIS F

304042

500 W

Mecanic

0.45x0.09x0.44

10-15 m³

4-6 m²

CN 03 100 MIS F

304043

1000 W

Mecanic

0.45x0.09x0.56

20-30 m³

8-12 m²

CN 03 150 MIS F

304044

1500 W

Mecanic

0.45x0.09x0.63

30-45 m³

12-18 m²

CN 03 200 MIS F

304045

2000 W

Mecanic

0.45x0.09x0.83

40-60 m³

16-24 m²

CN 03 250 MIS F

304046

2500 W

Mecanic

0.45x0.09x1.00

50-70 m³

20-28 m²

CN 03 300 MIS F

304047

3000 W

Mecanic

0.45x0.09x1.18

60-80 m³

24-32 m²

Accesorii

304484 Set roţi pentru seriile CN 04 MIS și CN 03 MIS

** Pentru mai multe informaţii ⇥ vezi pagina 30-32
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PANOURI RADIANTE PE PERETE

Seria RH 03

Panouri radiante

▶▶Element de încălzire din aluminiu acoperit cu un

strat din teflon negru
▶▶Senzor PIR cu timer de pornire/oprire, în funcţie de
prezenţa/ absenţa de persoane din incapere
▶▶Control electronic cu LCD
▶▶Programator săptămânal
▶▶Cinci moduri de funcţionare:
Confort
Confort-1
Confort-2
Economic Împotrivă îngheţului
Anti-inghet
▶▶Regulator al temperaturii electronic 5-35℃
▶▶Montaj pe perete
▶▶Termostat de siguranta

Încălzire radiantă

Funcţie
„Fereastra/ușa deschisă“

Senzor PIR

Regulator al
temperaturii electronic
37% din maxim 40%
37% Eficienţei energetice sezoniere**

Model

TIN №

RH 03 200 EAS LCD

422353

Putere
maximă

2000 W

Regulator al Dimensiuni
temperaturii Îxlxl [m]

Electronic

0.44x0.12x1.03

** Pentru mai multe informaţii ⇥ vezi pagina 30-32

Pentru încăperi
până la**

40-60 m³

Suprafaţă
încălzită**

16-24 m²
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PANOURI RADIANTE PE PARDOSEALĂ
Panouri radiante pe pardoseală cu element de încălzire MICA

TIN № 421941

MC 20112

▶▶Încălzire radiantă
▶▶Nu arde oxigenul
▶▶Nu usca aerul
▶▶Trei trepte de putere: 750 W / 1250 W / 2000 W

Trei trepte de putere

▶▶Funcţie „Protecţie anti-îngheţ“, temperatură

fixata la 7°C
▶▶Grilă metalică de protecţie

Regulator al temperaturii

▶▶Regulator al temperaturii electronic 5-40°C
▶▶Protecţie impotriva răsturnării
▶▶Mâner confortabil

Protecţie impotriva răsturnării

▶▶Afișaj LCD
▶▶Telecomanda

37% din maxim 40%
37% Eficienţei energetice sezoniere**

▶▶Timer 24 ore
▶▶Dispozitiv independent

Model

12

TIN №

Putere
maximă

Regulator al Dimensiuni
temperaturii Îxlxl [m]

Pentru încăperi
până la**

Suprafaţă
încălzită**

MC 20112

421941

2000 W

Electronic

0.54x0.26x0.87

40-60 m³

16-24 m²

MC 20111

421940

2000 W

Mecanic

0.54x0.26x0.87

40-60 m³

16-24 m²

MC 2012

420032

2000 W

Mecanic

0.58x0.25x0.81

40-60 m³

16-24 m²

MC 2013

420033

2000 W

Electronic

0.29x0.23x0.81

40-60 m³

16-24 m²

MC 2014

421490

2000 W

Electronic

0.68x0.28x0.54

40-60 m³

16-24 m²

** Pentru mai multe informaţii ⇥ vezi pagina 30-32

tesy.ro

APARATE DE ÎNCĂLZIRE sezonul 2018/2019

PANOURI RADIANTE PE PARDOSEALĂ
Panouri radiante pe pardoseală cu element de încălzire MICA

TIN № 421940

MC 20111

▶▶Încălzire radiantă
▶▶Nu arde oxigenul
▶▶Nu usca aerul
▶▶Trei trepte de putere: 750 W / 1250 W / 2000 W
Trei trepte de putere

▶▶Protecţie anti-inghet
▶▶Grilă metalică de protecţie

Regulator al temperaturii

▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Termostat reglabil
▶▶Protecţie impotriva răsturnării

Protecţie impotriva răsturnării

▶▶Mâner confortabil
▶▶Dispozitiv independent

36% din maxim 40%
Eficienţei energetice sezoniere**

TIN № 420032

MC 2012

▶▶Încălzire radiantă
▶▶Nu arde oxigenul
▶▶Nu usca aerul
Două nivele
de putere
Regulator
al temperaturii

▶▶Două nivele de putere: 1000 W / 2000 W
▶▶Protecţie anti-inghet
▶▶Grilă metalică de protecţie
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Termostat reglabil

Protecţie impotriva
răsturnării
36% din maxim 40%
Eficienţei energetice sezoniere**

▶▶Atingerea puterii maxime de 		

încălzire intr-un minut
▶▶Încălzire sănătoasă radiantă și cu convecţie
▶▶Fără mirosuri neplăcute în timpul 		
utilizării îndelungate
▶▶Protecţie impotriva răsturnării

13

PANOURI RADIANTE PE PARDOSEALĂ
Panouri radiante pe pardoseală cu element de încălzire MICA

TIN № 420033

MC 2013

▶▶Încălzire radiantă
▶▶Nu arde oxigenul
▶▶Nu usca aerul
▶▶Două nivele de putere: 1000 W / 2000 W
▶▶Regulator al temperaturii electronic 5-35℃
▶▶Afișaj LED
▶▶Timer 18 ore
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
Două nivele de
putere

Timer 18 ore

▶▶Contact cu o suprafaţa rece din plastic
▶▶Atingerea puterii maxime de 			

încălzire intr-un minut
▶▶Încălzire sănătoasă radiantă și cu convecţie
▶▶Fără mirosuri neplăcute în timpul utilizării

îndelungate
Afișaj LED

▶▶Protecţie impotriva răsturnării
▶▶Dispozitiv independent

37% din maxim 40%
37% Eficienţei energetice sezoniere**

TIN № 421490

MC 2014

▶▶Încălzire radiantă
▶▶Nu arde oxigenul
▶▶Nu usca aerul
▶▶Două nivele de putere: 1000 W / 2000 W
Două nivele de putere

▶▶Regulator al temperaturii electronic 15-36℃
▶▶Afișaj LED
▶▶Timer 18 ore cu pornire/oprire

Timer 18 ore cu
pornire/oprire

▶▶Telecomanda
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Atingerea puterii maxime de 		

Afișaj LED

încălzire intr-un minut
▶▶Încălzire sănătoasă radiantă și cu convecţie

Protecţie împotrivă supraîncălzirii

37% din maxim 40%
37% Eficienţei energetice sezoniere**

14

▶▶Fără mirosuri neplăcute în timpul utilizării

îndelungate
▶▶Protecţie impotriva răsturnării
▶▶Dispozitiv independent

tesy.ro

APARATE DE ÎNCĂLZIRE sezonul 2018/2019

CONVECTOARE ELECTRICE PE PARDOSEALĂ
Convectoare electrice pe pardoseală cu rezistenţă electrică

TIN № 420026

CN 202 ZF

▶▶Putere nominală: 2000 W
▶▶Patru nivele de putere: 				

Patru nivele de putere

Regulator al temperaturii
Protecţie
anti-inghet

800 W / 2000 W / 				
800 W + ventilator / 2000 W + ventilator
▶▶Element de încălzire – rezistenţă electrică
▶▶Indicator luminos
▶▶Regulator al temperaturii
▶▶Protecţie anti-inghet
▶▶Clasă de protecţie: I
▶▶Cablu de alimentare: 1.7 m
▶▶Nivel de zgomot: 45.1 dB(А)

36% din maxim 40%
Eficienţei energetice sezoniere**

TIN № 420027

CN 203 ZF

▶▶Putere nominală: 2000 W
▶▶Trei nivele de putere: 			
Trei treptede putere

Regulator al
temperaturii
Protecţie
anti-inghet
36% din maxim 40% Eficienţei
energetice sezoniere**

800 W / 1200 W / 2000 W + ventilator
▶▶Indicator luminos
▶▶Element de încălzire – 			
rezistenţă electrică
▶▶Ventilaţie pe timp de vara
▶▶Regulator al temperaturii
▶▶Protecţie anti-inghet
▶▶Clasă de protecţie: I
▶▶Cablu de alimentare: 1.7 m
▶▶Nivel de zgomot: 45.1 dB(А)
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CONVECTOARE ELECTRICE PE PARDOSEALĂ
Convectoare electrice pe pardoseală cu rezistenţă electrică

TIN № 421386

CN 204 ZF

▶▶Trei nivele de putere: 			

800 W / 1200 W / 2000 W + ventilator
▶▶Regulator al temperaturii
Trei trepte de putere

▶▶Indicator luminos
▶▶Ventilaţie pe timp de vara
▶▶Element de încălzire – 		

Regulator al
temperaturii
Protecţie antiinghet
36% din maxim 40%
Eficienţei energetice sezoniere**

rezistenţă electrică
▶▶Protecţie anti-inghet
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Clasă de protecţie: I
▶▶Cablu de alimentare: 1.7 m
▶▶Nivel de zgomot: 45.4 dB(А)

TIN № 420028

CN 214 ZF

▶▶Trei nivele de putere: 			
Trei trepte de putere

800 W / 1200 W / 2000 W
▶▶Regulator al temperaturii

Regulator al
temperaturii
Protecţie
anti-inghet

▶▶Indicator luminos
▶▶Element de încălzire – 		

rezistenţă electrică
▶▶Protecţie anti-inghet
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Clasă de protecţie: I

36% din maxim 40%
Eficienţei energetice sezoniere**

▶▶Cablu de alimentare: 1.7 m

TIN № 422351

Trei trepte de putere

Regulator al
temperaturii
Protecţie
anti-inghet

16

CN 206 ZF

▶▶Trei nivele de putere: 			

800 W / 1200 W / 2000 W + ventilator
▶▶Termostat reglabil
▶▶Convecţie puternică de aer cald
▶▶Ventilator incorporat
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Protecţie impotriva răsturnării
▶▶Clasă de protecţie: II
▶▶Nivel de zgomot: 48.7 dB(А)

tesy.ro

APARATE DE ÎNCĂLZIRE sezonul 2018/2019

CONVECTOARE ELECTRICE PE PARDOSEALĂ
Convectoare electrice pe pardoseală

CN 205 EASLFR

TIN № 421387

▶▶Două nivele de putere: 1000 W / 2000 W
▶▶Element de încălzire din aluminiu în forma de X

Două nivele de
putere

▶▶Suprafaţa din sticla termorezistenta
▶▶Panou de control cu senzori

Protecţie împotrivă
supraîncălzirii

▶▶Afișaj LED
▶▶Telecomanda
▶▶Regulator al temperaturii electronic

Afișaj LED

▶▶Protecţie dublă împotrivă supraîncălzirii
▶▶Protecţie împotrivă încălzirii la atingerea unei

37% din maxim 40%
37% Eficienţei energetice sezoniere**

temperaturi prealabil setate 8°С
▶▶Comutator mecanic

Model

TIN №

Putere
maximă

Regulator al
temperaturii

Dimensiuni
Îxlxl [m]

Pentru încăperi
până la**

Suprafaţă
încălzită**

CN 202 ZF

420026

2000 W

Mecanic

0.46x0.15x0.70

36-42 m³

14-17 m²

CN 203 ZF

420027

2000 W

Mecanic

0.43x0.17x0.67

36-42 m³

14-17 m²

CN 204 ZF

421386

2000 W

Mecanic

0.43x0.18x0.60

36-42 m³

14-17 m²

CN 214 ZF

420028

2000 W

Mecanic

0.43x0.18x0.60

36-42 m³

14-17 m²

CN 206 ZF

422351

2000 W

Mecanic

0.42x0.19x0.69

36-42 m³

14-17 m²

CN 205 EASLFR

421387

2000 W

Electronic

0.53x0.23x0.86

36-42 m³

14-17 m²

** Pentru mai multe informaţii ⇥ vezi pagina 30-32
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RADIATOARE CU ULEI

Seria CB

Radiatoare cu ulei

Fabricat în
UE

Ani garantie

▶▶Suprafaţa de încălzire a caloriferului este mărită cu până la 40%*

Suprafaţa de încălzire a caloriferului
este mărită cu până la 40%*

▶▶Trei trepte de putere
▶▶Încălzire radiantă și cu convecţie
▶▶Indicator luminos

Trei trepte de putere

▶▶Regulator al temperaturii
▶▶Protecţie anti-inghet

Regulator al
temperaturii

▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Protecţie impotriva răsturnării
▶▶Încălzire rapidă și funcţionare silenţioasă

36% din maxim 40%
Eficienţei energetice sezoniere**

▶▶Elementul de încălzire protejat la atingerea de blana animalului

de companie. Blana animalului de companie nu-i poate dauna
și nu-i poate scurta durata de functionare.
▶▶Depozitare confortabilă a cablului de alimentare

Model

TIN №

max.

CB 1507 E01 R 301530 1500 W

18

Putere
med. min.

Num.
elementi

Dimensiuni
Îxlxl [m]

Pentru încăperi Suprafaţă
până la**
încălzită**

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

Modelele CB 2009 E01 V si CB 2512 E01 V sunt echipate cu aeroterma cu putere de 500 W
* în comparaţie cu radiatoarele cu ulei de dimensiuni mai mici
** Pentru mai multe informaţii ⇥ vezi pagina 30-32
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APARATE DE ÎNCĂLZIRE sezonul 2018/2019

RADIATOARE CU ULEI

Seria CC

Radiatoare cu ulei

▶▶Încălzire cu până la 65% mai rapidă și mai eficientă a incaperii*
▶▶Trei trepte de putere
▶▶Încălzire radiantă și cu convecţie
▶▶Indicator luminos
▶▶Regulator al temperaturii

Fabricat în
UE

Încălzire cu până la 65% mai
rapidă și mai eficientă a incaperii*

▶▶Protecţie anti-inghet
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Încălzire rapidă și funcţionare silenţioasă

Ani garantie

▶▶Temperatura la atingere sigură pentru copii și animale
▶▶Elementul de încălzire protejat la atingerea de blana

Trei trepte de putere

animalului de companie. Blana animalului de companie
nu-i poate dauna și nu-i poate scurta durata de functionare.
▶▶Depozitare confortabilă a cablului de alimentare
▶▶Design fără margini ascuţite – O formă unică a construcţiei, 		
cu un design interior fin, pentru grija de siguranţa Dvs.
▶▶O suprafaţă de transfer de căldură cu peste 35% mai mare
decât la radiatoarele convenţionale

Temperatura la atingere sigură
pentru copii și animale
36% din maxim 40%
Eficienţei energetice sezoniere**

Model

TIN №

max.

Putere
med. min.

CС 2008 E05 R 301761 2000 W 1200 W

Dimensiuni
Num.
elementi Îxlxl [m]

Pentru încăperi Suprafaţă
până la**
încălzită**

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

Design patentat pentru element

RADIATOARE CU ULEI
Accesorii – uscător de rufe

▶▶O ofertă universală pentru radiatoare cu ulei seria CB
▶▶Design elegant
▶▶Dimensiuni compacte
Model

TIN №

CB 09

301265

Uscător de rufe proiectat pentru radiatoarele cu ulei CB 09

CB 12/14

301266

Uscător de rufe proiectat pentru radiatoarele cu ulei CB 12 și CB 14

* în comparaţie cu radiatoarele cu ulei de dimensiuni mai mici
** Pentru mai multe informaţii ⇥ vezi pagina 30-32
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AEROTERME DE PARDOSEALĂ
Aeroterme de pardoseală cu rezistenţă electrică

TIN № 420011

HL 240 H

▶▶Două nivele de putere: 		

1200 W / 2400 W
Două nivele de
putere

▶▶Ventilaţie pe timp de vara
▶▶Protecţie anti-inghet
▶▶Regulator al temperaturii

Regulator al
temperaturii

▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Nivel de zgomot: 52.9 dB(А)

Protecţie împotrivă
supraîncălzirii
36% din maxim 40%
Eficienţei energetice sezoniere**

TIN № 421383

HL 202 H

▶▶Două nivele de putere: 		
Două nivele de
putere
Regulator al
temperaturii

1000 W / 2000 W
▶▶Design classic
▶▶Compact şi uşor
▶▶Ventilaţie pe timp de vara
▶▶Regulator al temperaturii

Protecţie antiinghet
36% din maxim 40%
Eficienţei energetice sezoniere**

▶▶Protecţie anti-inghet
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Cablu de alimentare: 1.5 m
▶▶Nivel de zgomot: 53.1 dB(А)

TIN № 421800

HL 213 V

▶▶Două nivele de putere: 		
Două nivele de
putere
Regulator al
temperaturii
Protecţie antiinghet
36% din maxim 40%
Eficienţei energetice sezoniere**
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1000 W / 2000 W
▶▶Design classic
▶▶Compact şi uşor
▶▶Ventilaţie pe timp de vara
▶▶Indicator luminos
▶▶Regulator al temperaturii
▶▶Protecţie anti-inghet
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Cablu de alimentare: 1.5 m
▶▶Nivel de zgomot: 45.9 dB(А)

tesy.ro
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AEROTERME DE PARDOSEALĂ
Aeroterme de pardoseală cu element de încălzire ceramic PTC

TIN № 421936

HL 830 V PTC

▶▶Trei nivele de putere: 				

1000 W / 2000 W /3000 W
▶▶Grilă metalică de protecţie
▶▶Protecţie anti-inghet
Trei trepte de putere

▶▶Regulator al temperaturii
▶▶Ventilaţie pe timp de vara

Regulator al
temperaturii
Protecţie antiinghet

▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Element de încălzire PTC
▶▶Nivel de zgomot: 54.9 dB(А)

36% din maxim 40%
Eficienţei energetice sezoniere**

TIN № 421935

HL 255 V PTC

▶▶Două nivele de putere: 			

1000 W / 2000 W
Două nivele de
putere

Afișaj LED

▶▶Trei moduri de funcţionare: 		

ventilaţie, încălzire, aer cald
▶▶Design modern
▶▶Oscilaţie
▶▶Afișaj LED

Oscilaţie

37% din maxim 40%
37% Eficienţei energetice sezoniere**

▶▶Timer de 8 ore pentru oprire
▶▶Filtru de praf
▶▶Regulator al temperaturii electronic 10-35°C
▶▶Telecomanda
▶▶Ventilaţie pe timp de vara
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Protecţie impotriva răsturnării
▶▶Nivel de zgomot: 46.8 dB(А)
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AEROTERME DE PARDOSEALĂ
Aeroterme de pardoseală cu element de încălzire ceramic PTC

TIN № 420024

HL 222 H PTC

▶▶Două nivele de putere: 			

1100 W / 1800 W
▶▶Unghi de încălzire reglabil manual
Două nivele de
putere
Protecţie împotrivă
supraîncălzirii
Regulator al
temperaturii

▶▶Mâner confortabil
▶▶Regulator al temperaturii
▶▶Protecţie anti-inghet
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Ventilaţie pe timp de vara
▶▶Indicator luminos
▶▶Element de încălzire PTC

36% din maxim 40%
Eficienţei energetice sezoniere**

AEROTERME DE PERETE
Aeroterme de perete cu element de încălzire PTC

TIN № 422630

HL-274W PTC W

▶▶Două nivele de putere: 			

1000 W / 2000 W

▶▶Afișaj LED
▶▶Programator săptămânal 24h / 7d
Montaj pe perete

▶▶Regulator al temperaturii

electronic 10-49°C

▶▶Moduri de funcţionare: 			
Programator săptămânal

Rece/Cald/Aer fierbinte

▶▶Funcţie „Fereastra/ușa deschisă“
Funcţie
„Fereastra/ușa deschisă“
38% din maxim 40%
Eficienţei energetice sezoniere**

22

- oprește alimentarea atunci când
detectează o fereastră deschisă
▶▶Telecomanda
▶▶Element de încălzire PTC
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Montaj pe perete
▶▶Nivel de zgomot: 51.4 dB(А)
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ÎNCĂLZITOARE PENTRU BAIE
Încălzitoare electrice cu panouri de sticlă

GH 200

TIN № 422358

▶▶Moduri de funcţionare:
Senzor PIR

Protecţie împotrivă
contactului cu apa IP24

Afișaj LED

38% din maxim 40%
Eficienţei energetice sezoniere**

200 W incalzire radianta film
1800 W aeroterma ceramica cu PTC
2000 W încălzire la putere maximă
▶▶Afișaj LED
▶▶Control cu Touch
▶▶Programator săptămânal
▶▶Funcţie „Fereastra/ușa deschisă“
▶▶Regulator al temperaturii electronic 5-35°C
▶▶Montaj pe perete, pentru utilizare în baie
▶▶Două suporturi pentru prosoape
▶▶Funcţionare silenţioasă
▶▶Senzor PIR cu timer de pornire/oprire, 		
în funcţie de prezenţa/ absenţa de
persoane din incapere
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Protecţie împotrivă contactului cu apa IP24

ÎNCĂLZITOARE PENTRU BAIE
Încălzitoare de baie cu cuarţ

TIN № 422615

QH 04 120

Două nivele de putere

Montaj pe perete

Protecţie împotrivă
contactului cu apa IP24
▶▶Două nivele de putere: 600 W / 1200 W
32% Eficienţei energetice
32% sezoniere**

▶▶Două elemente de încălzire din cuarţ
▶▶Comutator cu cordon și afișaj care indică 		

nivelele de putere
▶▶Inclinaţie la 45° pentru reglarea unghiului de

distribuire a căldurii
▶▶Montaj pe perete, pentru utilizare în baie
▶▶Protecţie împotrivă contactului cu apa IP24
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ÎNCĂLZITOARE PENTRU BAIE
Aeroterme de baie cu rezistenţă electrică

TIN № 422614

HL 246 VBW

▶▶Două nivele de putere: 				
Afișaj LED

1000 W / 2000 W
▶▶Afișaj LCD

Programator săptămânal
24h / 7d

▶▶Control cu Touch
▶▶Regulator al temperaturii electronic 10-35°C
▶▶Programator săptămânal 24h / 7d

Funcţie
„Fereastra/ușa deschisă“
38% din maxim 40%
Eficienţei energetice sezoniere**

▶▶Funcţie „Fereastra/ușa deschisă“
▶▶Montaj pe perete, pentru utilizare în baie
▶▶Protecţie anti-inghet
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Element de încălzire – rezistenţă electrică
▶▶Protecţie împotrivă contactului cu apa IP24
▶▶Nivel de zgomot: 51.6 dB(А)
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ÎNCĂLZITOARE ELECTRICE DECORATIVE PE PERETE
Șemineu electric

Două nivele de
putere

TIN № 421933

▶▶Șemineu pe perete LED cu efect de flacără

▶▶Pornire adaptivă cu opţiunea pornire / 		

▶▶Design patentat cu flacără LED

oprire - asigură un confort optim și
economisește energie
▶▶Două nivele de putere: 1000 W / 2000 W
▶▶Element de încălzire – rezistenţă electrică
▶▶Regulator al temperaturii electronic 15-30°C
▶▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
▶▶Clasă de protecţie: I
▶▶Cablu de alimentare: 1.7 m
▶▶Nivel de zgomot: 64.6 dB(А)

▶▶Luminozitate reglabilă a flacării
Efect real de
flacără
Regulator al
temperaturii electronic
38% din maxim 40%
Eficienţei energetice
sezoniere**

WEF 200 SRELW

▶▶Set cu pietricele decorative
▶▶Sticlă curbată de culoare neagră
▶▶Efectul de flacără poate fi utilizat în

mod separat
▶▶Panou pentru control manual și
telecomanda
▶▶Programator săptămânal 24h / 7d

APARATE DE ÎNCĂLZIRE NON ELECTRICE
Soba pe gaz

TIN № 420036

LD 168 D

▶▶Trei nivele de putere: 				

Sistem
de aprindere
piezoelectric
Panou frontal
de încălzire
Trei trepte de putere

88,74% Eficienţei
energetice sezoniere**,
Clasa energetică А

1550 W / 2900 W / 4200 W
▶▶Panou confortabil de comandă
▶▶Design modern fără margini ascuţite
▶▶Ușor, cu roţi pentru o deplasare ușoară
▶▶Încălzește rapid, economisește energie
▶▶Platformă ușor pliabil (pentru butelia cu gaz)
▶▶Protecţie împotrivă căderii
▶▶Dispozitiv da analizare O2
▶▶Protecţie impotriva răsturnării
▶▶Sistem de aprindere piezoelectric
▶▶Consum minim de gaz: 145 g/h
▶▶Consum maxim de gaz: 305 g/h
▶▶Categorie gaz: I3B/P
▶▶Тip gaz: G30/31
▶▶Presiune de alimentare: 30 mBar
Soba cu gaz TESY are 3 trei plăci de încălzire fabricate din ceramică
microperforată cu o rezistenţă termică ridicată.
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ÎNCĂLZITOARE EXTERIOARE
Încălzitor infraroșu

TIN № 420004

IRH20RC WG

▶▶Tensiune nominală: 220-240V~
▶▶Putere nominală: 2000 W
▶▶Element de încălzire: Golden tube
▶▶Telecomanda
▶▶Montaj pe perete
▶▶Protecţie împotriva contactului direct
Încălzitorul infraroșu de tipul "Golden tube" este
fabricat dintr-o bobină specială din tungsten pusă
într-un tub etanșat din cuarţ. Tubul este acoperit
cu un strat chimic special care filtrează razele UV
și majoritatea razelor luminii vizibile. Astfel se
asigură o radiaţie predominantă infraroșie.

cu apa și praful IP55

▶▶Economic: 90% din energia electrică se 		

transformă în căldură
▶▶3 s până la obţinerea puterii maxime
▶▶Viaţa elementului de încălzire: 5000-10000 de ore
▶▶Eficienţă: 92%
▶▶Strălucire: Foarte redusă, apropiată de radiaţiile solare
▶▶Direcţionare: Încălzește oamenii și nu aerul, 		

ceea ce duce la economisirea de energie electrică
▶▶IR-A (unde scurte): 34%
▶▶IR-B (unde medii): 50%
▶▶IR-C (unde lungi): 10%
▶▶Temperatură de culoare: 2400 К
▶▶Principiu de încălzire: Radiaţie infraroșie

Dimensiunile aparatului: 450x150x100 mm
Greutate netă: 1.8 kg / Greutate brută: 2.5 kg
Dimensiunile ambalajului: 515x160x200 mm
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Cu cât mai scurtă este unda electromagnetică, cu atât mai ușor se
deplasează în aer. Razele infraroșii cu unde scurte produc căldură
prin încălzirea obiectului asupra căruia cade raza, fără să încălzesc
aerul din jur. Un exemplu în acest sens este care este creat atunci
când ne mutăm dintr-un loc la umbră într-un loc iluminat de soare:
cu toate că temperatura este aceeași, temperatura locului însorit
se simte mai ridicată. Acest fenomen face posibilă bronzarea
naturală în timpul iernii, când temperaturile sunt mult mai scăzute.
Pe de altă parte, razele infraroșii cu unde lungi nu au același efect,
fiindcă acestea încălzesc aerul din jur și astfel se prelungește
timpul necesar pentru simţirea căldurii
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TRATAREA AERULUI
Purificator de aer

TIN № 420114

AC 16 EHCI

Filtru UV distruge toţi
virușii și bacteriile
Potrivit pentru persoanele
cu probleme respiratorii
Potrivit pentru copii
și camere pentru sugari
Filtru UV distruge toţi
virușii și bacteriile

Aerul viciat intra în aparat printr-o deschidere special conceputa
de pe panoul frontal și este distribuit înapoi în camera după
puriﬁcare pe partea superioara a aparatului. Este proiectat
într-o forma speciala ce reduce nivelul de zgomot al aparatului.
Aceasta va permite sa folosiţi puriﬁcatorul tot timpul - 24 ore pe
zi, chiar și în dormitor.
Puriﬁcatorul de aer TESY are 6 nivele pentru puriﬁcarea aerului:
1. Pre-ﬁltru - realizat din carbon activ este destinat sa absoarbă
mirosurile neplăcute de la gătit, animale sau chiar și fumul de
ţigară. De asemenea retine și particulele mari de praf, puf sau
par de animal.
2. Filtru HEPA - retine particulele foarte ﬁne pana în 0,3 microni,
cum ar ﬁ praf, polen, spor de mucegai și alte bacterii.
3. Filtru VOC - ﬁltru formaldehida cu carbune activ granulat. Are
o foarte buna capacitate de absorbtie a mirosurilor neplacute,
gaze și fum de ţigară.
4. Filtru foto-catalitic TiO2 - reduce poluantii organici cum ar ﬁ
benzolul si amoniacul. De asemenea dezactiveaza bacteriile si
virusii ce trec de ﬁltrele anterioare si nu sunt absorbite din cauza
dimensiunii lor.
5. Filtru UV - lămpile ultra-violete distrug celulele
microorganismelor incluzând microbi, viruși, bacterii și ciuperci ce
nu sunt absorbite de ﬁltrele anterioare din cauza dimensiunilor
lor prea mici.
6. Ionizator - eliberează ioni negativi în încăpere, pentru a
intensiﬁca procesul de curăţare și în același tip pentru a
improspata aerul. Ionii negativi combinati cu particulele de praf
din încăpere cad la podea din cauza propriei greutăţi. Podeaua
este recomandat a ﬁ curăţata periodic.

▶▶6 nivele de puriﬁcare:

- Pre-ﬁltru carbon
- Filtru HEPA - 99,97% eﬁcienta
- Filtru carbon (VOC)
- Filtru fotocatalitic TiO2
- Lampa UV
- Ionizator
▶▶3 trepte de turatie ventilator 110 / 78 / 46 m3/h
▶▶Timer pana la 7 ore
▶▶Indicator de schimbare a ﬁltrelor
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TRATAREA AERULUI
Dezumidificatoare

TIN № 421938

DHF 10 CEL

▶▶Design atractiv și nivel scăzut de zgomot
▶▶Potrivit pentru uscarea rufelor
Previne apăriţia
mucegaiului și umezelii
Preventing mould
and moisture
moisture
and

▶▶Previne apăriţia mucegaiului și umezelii
▶▶Posibilitate de funcţionare prin golire permanentă
▶▶Potrivite pentru băi și alte încăperi umede

Previne
apăriţia condensului
Preventing
Preventing
condensation
condensation

Potrivit pentru
uscarea rufelor

▶▶Controlează umiditatea în încăpere
▶▶Afișaj LED
▶▶Senzor de umiditate
▶▶Extrage umezeala : 10 L/24h 30°C / RH80%
▶▶Agent de răcire R134a, 130 gr

Ideal for
for
Ideal
drying laundry
laundry
drying

▶▶Volum de aer pe oră: 105 m³/h
▶▶Protecţie automată la umplerea rezervorului
▶▶Indicator de semnalizare pentru rezervorul plin
▶▶Mâner confortabil
▶▶Comandă electronică
▶▶Dezgheţare automată
▶▶Temperatură de lucru: 5°C-35°C
▶▶Depozitare confortabilă a cablului de alimentare
▶▶Timer 24 ore
▶▶Capacitatea rezervorului: 2.0L
▶▶Suprafaţa recomandată a încăperii: 15 m² 			

(înălţime 2.5 m)
▶▶Nivel de zgomot < 46 dB(А)

TIN № 421939

Previne apăriţia
mucegaiului și umezelii

▶▶Design atractiv și nivel scăzut de zgomot
▶▶Potrivit pentru uscarea rufelor
▶▶Previne apăriţia mucegaiului și umezelii

Preventing mould
mould
Preventing
and moisture
moisture
and

Previne
apăriţia condensului
Preventing
Preventing
condensation
condensation

▶▶Posibilitate de funcţionare prin golire permanentă
▶▶Potrivite pentru băi și alte încăperi umede
▶▶Controlează umiditatea în încăpere

Potrivit pentru
uscarea rufelor
Ideal for
for
Ideal
drying laundry
laundry
drying

DHF 22 CEL

▶▶Afișaj LED
▶▶Senzor de umiditate
▶▶Capacitate dezumidificare: 22 L/24h 30°C / RH80%
▶▶Agent de răcire R134a, 160 gr
▶▶Volum de aer pe oră: 200 m³/h
▶▶Protecţie automată la umplerea rezervorului
▶▶Indicator de semnalizare pentru rezervorul plin
▶▶Mâner confortabil
▶▶Comandă electronică
▶▶Dezgheţare automată
▶▶Temperatură de lucru: 5°C-35°C
▶▶Depozitare confortabilă a cablului de alimentare
▶▶Timer 24 ore
▶▶Capacitatea rezervorului: 4.2L
▶▶Suprafaţa recomandată a încăperii: 45 m² 		

(înălţime 2.5 m)
▶▶Nivel de zgomot < 42 dB(А)
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Model

TIN №

Putere
maximă

Regulator al Dimensiuni
temperaturii Îxlxl [m]

Pentru încăperi Suprafaţă
până la**
încălzită**

HL 240 H

420011

2400 W

Mecanic

0.230x0.130x0.260

40-50 m³

16-20 m²

HL 202 H

421383

2000 W

Mecanic

0.105x0.250x0.230

34-39 m³

13-16 m²

HL 213 V

421800

2000 W

Mecanic

0.245x0.227x0.120

34-39 m³

13-16 m²

HL 830 V PTC

421936

3000 W

Mecanic

0.238x0.238x0.253

60-80 m³

24-32 m²

HL 255 V PTC

421935

2000 W

Electronic

0.170x0.126x0.409

36-42 m³

14-17 m²

HL 222 PTC

420024

1800 W

Mecanic

247x127x270

34-39 m³

13-16 m²

HL 274W PTCW

422630

2000 W

Electronic

115х186х450

36-42 m3

14-18 m2

GH 200

422358

2000 W

Electronic

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

Electronic

115х240х347

36-42 m3

14-18 m2

WEF 200 SRELW 421933

2000 W

Electronic

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

AC 16 EHCI

420114

65 W

Electronic

0.370x0.190x0.310

45 m³

18 m²

DHF 10 CEL

421938

245 W

Electronic

0.470x0.190x0.280

max 38 m³

max 15 m²

DHF 22 CEL

421939

410 W

Electronic

0.550x0.240x0.320

max 110 m³

max 45 m²

12-14 m²
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DIRECTIVA 2009/125 / CE PRIVIND EFICIENŢA ENERGETICĂ ȘI PRODUSELE DE INFORMARE

Ce este directiva privind produsele cu impact energetic (Energy-related products ErP)?
Directiva 2009/125 / CE a Parlamentului European stabilește un cadru pentru definirea cerinţelor
Comunităţii în materie de proiectare ecologică a produselor referitoare la consumul de energie. Contribuie
la dezvoltarea durabilă prin sporirea eficienţei energetice și a nivelului protecţiei mediului, îmbunătăţind
în același timp securitatea aprovizionării cu energie.
Ce inseamna asta?
Acesta este un program, introdus de Uniunea Europeană, ca mijloc de reducere a consumului de energie și
a emisiilor de carbon pentru a răspunde schimbărilor climatice.
Cum poate un document să ajute la reducerea impactului schimbărilor climatice?
Acesta nu este doar un document. Acesta este documentul.
Prin stabilirea unor cerinţe minime privind eficienţa energetică, cu acest regulament toate aparatele de
încălzire cu eficienţă scăzută ar trebui excluse de pe piaţă, în timp ce celălalte ar trebui îmbunătăţite.
Dezvoltarea tehnică a aparatelor de încălzire conduce la o eficienţă energetică îmbunătăţită și prin
urmare asigură un nivel scăzut al consumului de energie.
La ce produse se aplică noul regulament 2015/1188 privind proiectarea ecologică?
De la 1 ianuarie 2018, Comisia Europeană a stabilit cerinţele minime pentru următoarele etichete CE
produse legate de energie:
• Convectoare electrice de perete
• Boilere electrice
• Încălzitoare de baie
• Centrale termice
• Pompe de căldură cu o putere termică nominală <400 kW
• Încălzitoare de apă din surse regenerabile (solar, pompe de căldură)
Cum va ști clientul ce să aleagă?
Alături de Eco -Directiva, a fost adoptată o directivă pentru etichetarea aparatelor de încălzire. Toate
încălzitoarele de apă, pompele de căldură și centralele termice trebuie să fie clasate de la A (cea mai mare
eficienţă) la G (cea mai mică eficienţă). Celelalte aparate de încălzire electrică trebuie să atingă ratingul
minim ErP pentru a respecta noile standarde.
Cum rămâne cu aparatele electrice de încălzire?
Regulamentul Eco-Design se bazează pe calcularea eficienţei energetice sezoniere (Ns) pentru fiecare
aparat electric de încălzire - convector, încălzitor tip panou, calorifer, radiator, încălzitor de baie. Fiecare
tip de încălzire trebuie să îndeplinească cerinţele minime, în funcţie de tipul instalaţiei sale - fix sau
mobil. Aceste cerinţe sunt Ns = 36% pentru aparatele mobile și Ns = 38% pentru aparatele fixe. Eficienţa
energetică sezonieră se calculează pe baza a două criterii:
• Dacă dispozitivul are un termostat mecanic sau un termostat electronic + un programator săptămânal
•
Prezenţa funcţiilor avansate, cum ar fi pornirea adaptivă, controlul prin Internet, detectarea
ferestrelor deschise.
Colectând toate funcţiile, atinge valoarea maximă de 40% eficienţă energetică sezonieră.
Cum răspunde TESY noului regulament?
Ca o companie inovatoare, TESY salută ideea.
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Funcţiile, care contribuie la creșterea eficienţei energetice sezoniere, sunt următoarele:
Funcţie „Fereastra/ușa deschisă“
Funcţie care îmbunătăţește eficienţa energetică a aparatului de încălzire. Se închide automat alimentarea
de energie electrica în cazul în care detectează o fereastră deschisă sau o scădere rapida a temperaturii
camerei. Când temperatura camerei crește convectorul pornește singur .
Pornire adaptiva
Utilizează consumul minim de energie, pentru a obţine confortul termic mai bun al zonei încălzite. După 96
de ore de auto-învăţare, convectorul poate determina când să se pornească pentru a atinge temperatura
setata de utilizator la timpul dorit.
Calibrarea termostatului pentru obţinerea confortului dorit - corecţie de temperatură ± 4°С
Această funcţie este tipică pentru aparatele de cea mai înaltă clasă și oferă un confort sporit la temperatură
și economii de energie. Când este montat pe un perete mai rece sau sub o fereastră, temperatura afișată
pe ecran poate fi diferită de temperatura măsurată în celelalte părţi ale camerei. Dacă diferenţa este
de ± 4°C, utilizatorul poate regla temperatura afișată în meniul convectorului.
Control prin Internet
Posibilitatea de a controla aparatul oricând, oriunde în lume, unde este furnizat Internetul.
Programator săptămânal 24h / 7d
Permite convectorul să fie configurat pentru fiecare jumătate de oră în cursul zilei, 24 ore / 7 zile din
săptămână.
Convecţie optimă
Realizează o încălzire a încăperii de până la 25% mai rapidă. Datorită construcţiei speciale a aparatului,
forma specifică a grilei și elementul de încălzire cu un miez din oţel inoxidabil și un radiator de aluminiu.
Viteza fluxului convecţional poate crește până la 1,18 m/s, măsurată într-o cameră cu o temperatură
de 18°C.
Toate aparatele de încălzire TESY comercializate în UE începând cu 01.01.2018 respectă cerinţele
Directivei 2009/125 / CE privind eficienţa energetică și informarea produselor.
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INFORMATII PRIVIND PRODUSELE

Tehnologia TESY Cloud
Fiind mereu pe val cu tendinţele actuale in materie de aparate inovatoare care economisesc timp și energie și cu un control ușor,
inginerii companiei TESY au creat o nouă gamă de produse cu control prin internet – TESY Cloud. Anticipand cererea de aparate
inovatoare, fiabile care economisesc timp, TESY a creat sa cea mai nouă gama de boilere electrice - TESY Modeco Cloud.
Prin aplicaţia mobilă tesyCloud, controlul aparatelor din casă devine ușor, rapid și eficient. Este asigurat un control real în orice
moment și din orice loc.
Familia TESY Cloud a fost testată pentru respectarea standardelor cu următoarea listă: (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). Rezultatul final este conformitatea deplină
cu Directiva standard privind echipamentele radio (RED) 2014/53 / UE.
Scanaţi codul QR pentru un acces direct la instrucţiunile video încărcate pe canalul TESY de pe YouTube care vă
vor ajuta să instalaţi aplicaţia, să conectaţi aparatul și să utilizaţi softul. Funcţiile sunt explicate astfel încât
să le puteţi seta în conformitate cu dorinţele Dvs., asigurându-va confortul acasă.

Încălzitoare cu element de incălzire MICA
Elementul de încălzire MICA reprezintă o combinaţie între două suprafeţe de izolaţie și plăci de rezistenţă care transformă energia
electrică în energie termică, în timpul exploatării. Acest element de încălzire se caracterizează printr-un procent ridicat de radiaţii
infraroșii, iar cealaltă căldură se emite sub forma de transfer de căldură convectiv (încălzirea aerului). Radiaţia infraroșie încălzește
obiectele din jur care se află în încăpere.

Aeroterme ceramice cu element de incălzire PTC
Suprafaţa elementului de încălzire PTC este fabricată dintr-un material ceramic metalizat. Încălzitorul din ceramică emite o radiaţie
puternică infraroșie și un transfer termic convectiv. Prin radiaţiile infraroșii se încălzesc pereţii, obiectele și mobilierul din jur care
din partea lor emit căldura spre interiorul încăperii. Aceste aparate sunt economice din cauza proprietăţilor ale ceramicii care permit
modificarea rezistenţei materialului în cazul modificării temperaturii ambientale, puterea radiată regulându-se astfel încât să atingă
temperatura prealabil setată. Acest lucru înseamnă că un aparat cu putere nominală de 1800 W, la care suflarea a fost limitată
(sau un aparat cu o turbină defectă) reglează singur puterea emisă, reducând-o la valori din intervalul 145-185 Wm în funcţie de
temperatura ambientală.

Cât consumă aparatele electrice ale dumneavoastră?
Dacă, de exemplu, aparatul Dvs. Are o putere nominală de 1500 W, acesta consumă 1500 W pe oră. Cu ajutorul regulatorului de
temperatură puteţi regla temperatura de lucru. Atunci când regulatorul de temperatură este reglat la un grad mai scăzut, acesta
oprește elementul de încălzire mai des, pentru că temperatura respectivă va fi atinsă mai repede (gradul mai scăzut corespunde la o
temperatură mai scăzută în încăperi pentru o perioadă nai scurtă de timp). Atunci când nivelul de putere este mai ridicat, cel maxim de
exemplu, regulatorul de temperatură nu se oprește, iar la ce temperatură va fi încălzită camera depinde de alţi factori, ca de exemplu
de expunerea camerei, izolaţia etc. Datorită regulatorului de temperatură dumneavoastră puteţi regla gradul de încălzire și respectiv
consumul de energie electrică pe oră.

Suprafaţa încăperii și suprafaţa încălzită
Volumul minim garantat încălzit / suprafaţă încălzită la un coeficient mediu de conductivitate termică λ = 0.5 W/(m²K) pentru
încăperea încălzită.
Valorile mai ridicate pentru volumul încălzit / suprafaţa încălzită se ating la o valoare medie а λ = 0.35 W/(m²K).
Înălţimea standart a încăperii: 2.5 m.
Important: Toate informaţiile cu privite la volumul încălzit a aparatelor electrocasnice TESY sunt reale și verificate atât de către laborator independent, 		
încât și de către laboratorul companiei.

Posibilitate de instalare (utilizare) în baie
Realizaţi conform instrucţiunilor din instrucţiunile de utilizare ale aparatului. Se aplică produselor cu protecţie IP24. Acest lucru
înseamnă: "Protecţie Ingress - Protecţie împotriva pătrunderii în piese de curent "; prima cifră (2): Protecţie împotriva intruziunii
împotriva obiectelor solide cu un diametru> 12,5 mm; A doua cifră (4): Protecţia împotriva stropilor de apă.
Pentru mai multe detalii, vizitaţi tesy.ro sau urmăriţi TESY în reţelele sociale:
https://www.facebook.com/tesy.global/
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https://www.linkedin.com/company/tesy-ltd.

https://www.youtube.com/results?search_query=tesy+official

ADUCE
CALDURA
IN CASA
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