Динамічні теплонакопичувачи
• Виходи від 1.6 кВт до 7.0 кВт в
Одну або три фази
• Динамічні теплові панелі «Ferolit »
• Вхідні отвори для повітря
захищені унікальним пиловим
фільтром Ecostore
• Захисна перекладина для
попередження накопичення гарі на
поверхні нагрівача та прилеглих стін

Закруглені кути з гладкими поверхнями легкодоступні для
очищення
Вбудована система
контролю параметрів

Твердий корпус
теплоізоляційного покриття

Динамічні теплові панелі Ferolit
Попередньо змонтована та вбудована
система безпеки
Контроль тепловіддачі

• IP21 ступінь запобігання
конденсації
• Доступність системи управління в
режимі 24 години / 7 днів
• Доступні в RAL 9002

Multi-термічні
засоби безпеки
перегріву

клапан безпеки байпас

Високоефективний вентилятор
з перепускним клапаном

Стандартний Динамічний
нагрівач
•

Шість моделей, доступних від 1,7 кВт до 7,1 кВт

• Глибина 245мм, висота 660мм
• Ширина між 580мм іта 1300мм
• Можуть монтуватись на стінах з використанням
відповідних монтажних елементів
• IP21 ступінь запобігання конденсації
• Повний асортимент аксесуарів

Тонкі Динамічний нагрівачі
П'ять моделей, доступних від 1.7 кВт до 5.1 кВт
• Глибина 185 мм, висота 660 мм

• Ширина між 580 мм і 940 мм
• Можуть монтуватись на стінах з використанням відповідних
монтажних елементів

• P21 ступінь запобігання конденсації
• Повний асортимент аксесуарів
• Підходить для гібридних систем
• 2 роки гарантії

Закруглені кути
з гладкими
поверхнями

Настінна проставка

Ultra Тонкі Динамічний нагрівачі
• Чотири моделі від 1.6 кВт до 3.1 кВт
• Глибина 130 мм, висота 660 мм
• Ширина між 760 мм і 1300 мм
• Можуть монтуватись на стінах з використанням
відповідних монтажних елементів
• P21 ступінь запобігання конденсації
• Повний асортимент аксесуарів
• Підходить для гібридних систем
• 2 роки гарантії

Доступна гнучка система управління

Унікальний фільтр пилу

Статичні теплонакопичувачи TTB
Ключові аспекти дизайну
• Тільки 13 см глибини —
ергономічний та стійкий, надійний та
простий.
• Чотири моделі: 0,85/1,7/2,6/3,4 кВт
• Легкий монтаж

• Контроль тепловіддачі
• Підходить для нічного часу економного тарифу
• Безшумна конвекція тепла
Відповідний стандарт безпеки EN
6033, клас безпеки 1
• Колір RAL 9002

Нагрівачі

CV

VP

CVS
VPS з системою
утримання тепла

CPH з системою утримання тепла

SM 2004
Турбо вентиляторобігрівач.
швидкий прогрів
приміщення, 2 кВт

SM 2028
Турбо вентиляторобігрівач.
швидкий прогрів
приміщення, 2 кВт,
з 24 годинним
таймером

Натуральні Мармурові Електричні
Панельні Нагрівачі
Колір Galaxis

Колір Prinos

Колір Shara

Колір Sylvia
Antik

• Настінний монтіж

Колір Varios

•T-Pod програмований
термостат

Підігрів води
Миттєвий водонагрівач
CDЕ Vario Select
18-27 кВт

Настінний варіант
Витончений миттєвий
водонагрівач
КДУ 3.5 кВт / 5.0 кВт
Розміщення: під раковиною

•баки для зберігання
гарячої води
• потужність на вході 2
кВт
•Розміри від 15 л -150 л
• настінний

KSU 2005 5л/3010 10л
бак
потужність на вході
2 кВт, безнапорний,

• KSO 2005 5л /3010
10л бак настінний
водонагрівач
•потужність на вході
•2 кВт, безнапорний
спеціальні крани
для встановлення
на раковину при
підключенні
KSO/KSU безнапорних
водонагрівачив,

Офіційний дистриб’ютор Технотерм в Україні
ТОВ “Інноваційні бізнес системи”
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