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6те основни разлики между емайлирани и неръждаеми бойлери

   Когато купуваме бойлер, очакваме той да 
ни служи вярно дълго време, и да ни бъде 
лесно и комфортно да го използваме. Така 
че е важно да се задълбочим за повече 
критерии от просто номинална мощност и 
литражи.

1. Материалите, които се влагат за 
изработването на водосъдържателя

Емайлиран водосъдържател, като защита :
Основната функция на емайла е да защити 
повърхността на водосъдържателя от 
корозия. Идеята е да се използва по-евтин    
тип стомана, която да се емайлира, като 
по този начин се осигури конкурентно 
предимство на база цена при крайния 
продукт. 
За тези, които не знаят в основата на емайла 
е пясък с високо съдържание на кварц 
- минерални и органични съединения 
(глина, полимери, гранулирано стъкло…), 
към които има добавени подобрители. По 
химични свойства емайлът прилича на 
стъклото или керамика – неутрален е и не 
взаимодейства с водата и нейните съставки 
(варовик, котлен камък). В зависимост 
от технологията на производство, 
емайлирането е два вида:
Течно емайлиране  - Определено 
количество емайл бива поставено във 
водосъдържателя и чрез равномерни 
движения се нанася по цялата повърхност. 
Предимство – емайла се разнася по цялата 
повърхност и е с по-голяма дебелина. 
Недостатък - емайлът не може да се 
разнесе равномерно, следователно слоят 
не е еднакво дебел.
Прахово емайлиране  - водосъдържателят 
е зареден с отрицателни частици, а 
емайлът с положителни и те се привличат. 

Предимство - много равномерен слой 
и малки загуби на емайл.  Недостатък 
– емайлът не се разнася по цялата 
повърхност и е с по-малка дебелина
След разнасянето на емайла, 
водосъдържателят се изпича на висока 
температура и така пясъкът се превръща в 
емайл.
Inox-ът не е просто блясък: Неръждаемите 
водосъдържатели се изработват 
от  стомана с марка ЕN1.4401 и ЕN1.4301. 
Това е аустенитна, хромникелова стомана, 
съдържаща молибден. Тя е немагнитна, с 
висока якост и няма нужда от допълнителен 
предпазен слой за корозионна защита. 
Този вид стомани са с приблизителен 
състав 16-18% Cr (хром) и 11-14% Ni (никел) 
и 2-2,5% Мо (молибден), добавен за 
повишаване на корозионната устойчивост. 
Неръждаемата стомана, с марка ЕN1.4401 
и ЕN1.4301 е позната и като  медицинска 
стомана. Повърхността на изработените 
от нея изделия остава чиста и блестяща по 
време на целия им експлоатационен живот 
и не оказва вредно влияние на човешкото 
здраве. Именно затова се използва и 
при изработката на уреди, които имат 
пряк допир до хранителни продукти или 
питейна вода, както и стоки, които влизат 
в контакт с човешкото тяло.

2. Устойчивост на шокови промени

Емайлираните водосъдържатели са по-
малко издръжливи на температурни шокове, 
в сравнение с неръждаемите  такива. При 
много висока температура на водата във 
водосъдържателя или при температурен 
шок,  емайлът може да се напука. Така 
водосъдържателят става уязвим на корозия 
и ръжда, особено, ако магнезиевият анод 

е изхабен. При водосъдържателите от 
неръждаема стомана няма такава опасност. 
Те са напълно устойчиви на корозия и 
ръжда, без да е необходима допълнителна 
защита.

3. Влиянието на киселинноста на водата

Силно киселинната вода е една от най-често 
срещаните причини за  пробиването на 
емайлираните бойлери. Ако и вие живеете 
в такъв район: София, Перник, Кюстендил, 
Благоевград, Сандански, Смолян, Враца, 
Лом, Видин, Карлово и др., силно ви 
препоръчваме да си закупите   бойлер с 
неръждаем водосъдържател. При него 
силно киселинната вода не може да 
навреди с нищо на водосъдържателя.

4. Допълнителна поддръжка

За да се повиши устойчивостта на 
емайлирания водосъдържател се използва 
т.нар. анодна защита. Ефективността 
й изисква  смяна на магнезиевия анод 
средно на 2-3 години в зависимост от вида 
и качеството му. Ако бойлерът ви още е в 
гаранция, тази подмяна трябва да бъде 
извършена от оторизиран сервиз, което е 
свързано с допълнителни разходи.

5. Гаранционен срок

Гаранционният срок варира при 
различните производители, но този на 
емайлираните бойлери е почти двойно 
по-кратък от колкото този на бойлерите 
от неръждаема стомана.  Бойлерите с 
неръждаем водосъдържател ТЕДАН са 
с 10 години пълна гаранция, което ви 
гарантира минимум 10 години безгрижна 
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експлоатация на вашия уред.

6. Цената

Бойлерите с неръждаем водосъдържател 
са малко по-висок ценови клас от 
емайлираните такива. Разликата идва 
от  качеството на влаганите материали  за 
водосъдържателя. Иноксовите бойлери 
издържат много повече, така че си 
гарантирате с тях по-дълъг живот на вашия 
бойлер. Разбира се, всеки прави сам за 
себе си избора, но тези от вас, които са 
сменяли бойлер, знаят с какъв дискомфорт 
е съпроводена цялата процедура, за това 
според нас колкото по-рядко ви се налага 
– толкова по-добре.



серия Ceramic



7Електрически бойлери

• Сух керамичен нагревател с ниска повърхностна мощност, 
подходящ за райони с агресивна и/или варовита вода, където 
натрупването на котлен камък е високо.

• Керамичният нагревателен елемент е разположен в цев от 
неръждаема стомана и няма директен контакт с водата

• Вертикален монтаж
• Водосъдържател от висококачествена въглеродна стомана с 

марка ЕN1.4401 с дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, изпитан на 12 Bar 
налягане.

• Неръждаемата стомана, която влагаме в бойлерите Тедан е от 
доказани производители и с най-високо качество.

• Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 
25 до 49 мм (произведенa от Bayer - Германия).

• Термостат със защита против замръзване (произведен от Ther-
mowatt – Италия) и максимална работна температура от 65°С.

• Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има 
възможност за демонтаж и последваща подмяна.

• Квадратен фланец за постигане на по-висока нaдеждност и 
сигурност на уреда.

серия Ceramic MB inox Ceramic 
MB inox 2kW

Каталожен номер 361952

Монтаж вертикален вертикален вертикален

Обем L 50 80 100

Ел.мощност на нагревателя W 2000 2000 2000

Вид нагревател сух керамичен сух керамичен сух керамичен

Тегло бруто kg 20.5

Размери В х ϕ mm 860 x 454

Изолация mm 25 - 49

Максимална работна температура oC 75 oC 75 oC 75 oC

Енергиен клас C C C

Консумация

Ceramic MB inox

102 kW 12



серия Square Smart
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• Меден нагревател от най-висок клас.
• Wi Fi управление
• Вертикален монтаж.
• Водосъдържател от висококачествена стомана с марка DC04EK 

и дебелина от 1,8 мм до 2,25 мм, изпитан на 12 Bar налягане.
• Висока корозоустойчивост, постигната чрез съвременна 

технология на течно емайлиране с високо съдържание на 
кварц.

• Водосъдържател, изпитан при 12 Bar.
• Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 

27 до 75 мм (произведенa от Bayer - Германия).
• Термостат със защита против замръзване (произведен от Ther-

mowatt - Италия).
• Многокомпонентен магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот и 

с възможност за демонтаж и последваща подмяна.
• Квадратен фланец със специална конструкция за увеличаване 

на надеждността и сигурността на уреда.

серия Square smart WiFi BT enamel Square smart WiFi
BT enamel 2kW

Каталожен номер 17050000 17080000 17100000

Монтаж вертикален вертикален вертикален

Обем L 50 80 100

Ел.мощност на нагревателя W 2000 2000 2000

Вид нагревател меден меден меден

Тегло бруто kg 25.5 34.0 43.5

Размери В х ϕ mm 640 x 440 920 x 440 1160 x 440

Изолация mm 27 - 75 27 - 75 27 - 75

Максимална работна температура oC 75 oC 75 oC 75 oC

Енергиен клас C C C

Консумация

62 kW

Square Smart WiFi BT enamel



серия Standard 
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• Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема 
стомана с марка ЕN1.4401 с дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, 
изпитан на 12 Bar налягане.

• Номинална вместимост: 30 - 80 литра.
• Неръждаемата стомана,  в бойлерите  

Тедан е от доказани производители и с най-високо качество.
• Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 

25 до 49 мм (произведенa от Bayer - Германия).
• Термостат със защита против замръзване (произведен от Ther-

mowatt – Италия) и максимална работна температура от 65°С.
• Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има 

възможност за демонтаж и последваща подмяна.
• Елипсовиден фланец за постигане на по-висока нaдеждност и 

сигурност на уреда.

серия Standard MB inox Standard 
MB inox 2kW

Standard 
MB inox 3kW

Каталожен номер 188710 346510 344952

Монтаж вертикален вертикален вертикален

Обем L 80 50 80

Ел.мощност на нагревателя W 2000 3000 3000

Вид нагревател никелиран никелиран никелиран

Тегло бруто kg 20.5 15.4 20.5

Размери В х ϕ mm 1004 x 395 704 x 395 1004 x 395

Изолация mm 25 - 49 25 - 49 25 - 49

Максимална работна температура oC 75 oC 75 oC 75 oC

Енергиен клас C C C

Консумация

Standard MB inox

103 kW2 kW
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• Сух нагревател с ниска повърхностна мощност, подходящ за 
райони с варовита вода, където натрупването на котлен камък 
е високо.

• Водосъдържател от висококачествена въглеродна стомана с 
марка ЕN1.4401 с дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, изпитан на 12 Bar 
налягане.

• Неръждаема стомана от доказани производители и с най-
високо качество.

• Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 
25 до 49 мм (произведенa от Bayer - Германия).

• Термостат със защита против замръзване (произведен от Ther-
mowatt – Италия) и максимална работна температура от 65°С.

• Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има 
възможност за демонтаж и последваща подмяна.

• Елипсовиден фланец за постигане на по-висока нaдеждност и 
сигурност на уреда.

серия Standard BT inox SG Standard BT
inox SG 2kW

Каталожен номер 120500001 120800001 121000001 121200001

Монтаж вертикален вертикален вертикален вертикален

Обем L 50 80 100 120

Ел.мощност на нагревателя W 2000 2000 2000 2000

Вид нагревател сух сух сух сух

Тегло бруто kg 17.3 24.5 30.2 34.0

Размери В х ϕ mm 620 x 419 900 x 419 1004 x 419 1108 x 469

Изолация mm 20 20 20 20

Максимална работна температура oC 75 oC 75 oC 75 oC 75 oC

Енергиен клас C C C C

Консумация

102 kW сух
нагревател

Standard BT inox SG
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• Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема 
стомана с марка ЕN1.4401 с дебелина от 1,25 мм до 1,8 мм, 
изпитан на 12 Bar налягане.

• Неръждаема стомана от доказани производители и с най-
високо качество.

• Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 
20 до 49 мм (произведенa от Bayer - Германия).

• Термостат със защита против замръзване (произведен от Ther-
mowatt – Италия) и максимална работна температура от 75°С.

• Многокомпонентен магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, 
който има възможност за демонтаж и последваща подмяна.

• Електрическа част - отляво / отдясно
• Елипсовиден фланец за постигане на по-висока нaдеждност и 

сигурност на уреда.

серия Standard BT inox ХЛ / ХД Standard BT inox 2kW 
хоризонтален ляв / хоризонтален десен

Каталожен номер 12050700 L 12050100 R 12080700 L 12080100 R 12120100 R

Монтаж хоризонтален хоризонтален хоризонтален хоризонтален хоризонтален 

Обем L 50 50 80 80 120

Ел.мощност на нагревателя W 2000 2000 2000 2000 2000

Вид нагревател никелиран никелиран никелиран никелиран никелиран

Тегло бруто kg 17.3 17.3 24.5 24.5 34.0

Размери В х ϕ mm 620 X 419 620 X 419 900 X 419 900 X 419 1240 X 469

Изолация mm 27 - 75 27 - 75 27 - 75 27 - 75 27 - 75

Максимална работна температура oC 75 oC 75 oC 75 oC 75 oC 75 oC

Енергиен клас C C C C C

Консумация

Standard BT inox хоризонтален

102 kW
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• Водосъдържател от висококачествена стомана с марка DC04EK 
и дебелина от 1,8 мм до 2,2 мм, изпитан на 12 Bar налягане.

• Висока корозоустойчивост, постигната чрез съвременна 
технология на електростатично прахово емайлиране с високо 
съдържание на кварц.

• Водосъдържател, изпитан при 12 Bar.
• Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 

25 до 49 мм (произведенa от Bayer - Германия).
• Термостат със защита против замръзване (произведен от Ther-

mowatt - Италия).
• Трикомпонентен магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот  и с 

възможност за демонтаж и последваща подмяна.
• Квадратен фланец със специална конструкция за увеличаване 

на надеждността и сигурността на уреда.

серия Standard MB enamel символ Standard 
MB enamel 2kW

Standard 
MB enamel 3kW

Каталожен номер  346267 160235 346274 347046 344950

Монтаж вертикален вертикален вертикален вертикален вертикален

Обем L 30 80 80 50 80

Ел.мощност на нагревателя W 2000 2000 2000 3000 3000

Вид нагревател меден меден меден меден меден

Тегло бруто kg  13.7 27.1 27.1 20.0 27.1

Размери В х ϕ mm 504 x 395 1004 X 395 1004 X 395 704 X 395 1004 X 395

Изолация mm 25 - 49 25 - 49 25 - 49 25 - 49 25 - 49

Работна температура oC 75 oC 75 oC 75 oC 75 oC 75 oC

Енергиен клас C C C C C

Консумация

63 kW2 kW

Standard MB enamel
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• Сух нагревател с ниска повърхностна мощност, подходящ за 
райони с варовита вода, където натрупването на котлен камък 
е високо.

• Водосъдържател от висококачествена въглеродна стомана с 
марка ЕN1.4401 с дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, изпитан на 12 Bar 
налягане.

• Неръждаема стомана от доказани производители и с най-
високо качество.

• Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 
25 до 49 мм (произведенa от Bayer - Германия).

• Термостат със защита против замръзване (произведен от Ther-
mowatt – Италия) и максимална работна температура от 65°С.

• Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има 
възможност за демонтаж и последваща подмяна.

• Елипсовиден фланец за постигане на по-висока нaдеждност и 
сигурност на уреда.

серия Standard BT enamel SG Standard BT
enamel SG 2kW

Каталожен номер 140500001 140800001 141200001

Монтаж вертикален вертикален вертикален

Обем L 50 80 120

Ел.мощност на нагревателя W 2000 2000 2000

Вид нагревател сух сух сух

Тегло бруто kg 20.1 27.8 39.2

Размери В х ϕ mm 620 X 419 900 X 419 1108 X 449

Изолация mm 27 - 75 27 - 75 27 - 75

Максимална работна температура oC 75 oC 75 oC 75 oC

Енергиен клас C C C

Консумация

62 kW сух
нагревател

Standard BT enamel SG
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• Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема 
стомана с марка ЕN1.4401 с дебелина от 1,25 мм до 1,8 мм, 
изпитан на 12 Bar налягане.

• Неръждаема стомана от доказани производители и с най-
високо качество.

• Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 
20 до 49 мм (произведенa от Bayer - Германия).

• Термостат със защита против замръзване (произведен от Ther-
mowatt – Италия) и максимална работна температура от 75°С.

• Многокомпонентен магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, 
който има възможност за демонтаж и последваща подмяна.

• Електрическа част - отляво / отдясно
• Елипсовиден фланец за постигане на по-висока нaдеждност и 

сигурност на уреда.

серия Standard BT enamel ХД Standard BT enamel 2kW 
хоризонтален десен

Каталожен номер 14050100 14080100

Монтаж хоризонтален хоризонтален

Обем L 50 80

Ел.мощност на нагревателя W 2000 2000

Вид нагревател сух сух

Тегло бруто kg 22.0 28.5

Размери Ш х ϕ mm 620 x 419 900 x 419

Изолация mm 27 - 75 27 - 75

Максимална работна температура oC 75 oC 75 oC

Енергиен клас C C

Консумация

62 kW

Standard BT enamel хоризонтален



серия Slim



18 Електрически бойлери

• Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема 
стомана с марка ЕN1.4401 с дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, 
изпитан на 12 Bar налягане.

• Номинална вместимост: 30 - 80 литра.
• Неръждаемата стомана,  в бойлерите  

Тедан е от доказани производители и с най-високо качество.
• Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 

25 до 49 мм (произведенa от Bayer - Германия).
• Термостат със защита против замръзване (произведен от Ther-

mowatt – Италия) и максимална работна температура от 65°С.
• Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има 

възможност за демонтаж и последваща подмяна.
• Елипсовиден фланец за постигане на по-висока нaдеждност и 

сигурност на уреда.

серия Slim MB inox Slim
MB inox 3kW

Каталожен номер 347120 347121

Монтаж вертикален вертикален

Обем L 50 80

Ел.мощност на нагревателя W 3000 3000

Вид нагревател никелиран никелиран

Тегло бруто kg 15.3 20.7

Размери В х ϕ mm 785 x 354 1135 x 354

Изолация mm 25 - 49 25 - 49

Максимална работна температура oC 75 oC 75 oC

Енергиен клас C C

Консумация

103 kW

Slim MB inox
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• Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема 
стомана с марка ЕN1.4401 с дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, 
изпитан на 12 Bar налягане.

• Номинална вместимост: 30 - 80 литра.
• Неръждаемата стомана,  в бойлерите  

Тедан е от доказани производители и с най-високо качество.
• Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 

25 до 49 мм (произведенa от Bayer - Германия).
• Термостат със защита против замръзване (произведен от Ther-

mowatt – Италия) и максимална работна температура от 65°С.
• Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има 

възможност за демонтаж и последваща подмяна.
• Елипсовиден фланец за постигане на по-висока нaдеждност и 

сигурност на уреда.

серия Slim MB enamel Slim MB 
enamel 2kW

Каталожен номер 354776

Монтаж вертикален

Обем L 80

Ел.мощност на нагревателя W 3000

Вид нагревател меден

Тегло бруто kg 23.2

Размери В х ϕ mm 1135 x 354

Изолация mm 25 - 49

Максимална работна температура oC 75 oC

Енергиен клас C

Консумация

6

Slim MB enamel

3 kW
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103 kW

серия Praktik MB inox Praktik MB 
inox 3kW

Каталожен номер 347102 346491 346501 347103

Монтаж вертикален вертикален вертикален вертикален

Обем L 50 80 100 100

Ел.мощност на нагревателя W 3000 3000 3000 3000

Вид нагревател никелиран никелиран никелиран никелиран

Тегло бруто kg 15.1 20.3 23.3 27.8

Размери В х ϕ mm 591 x 454 811 x 454 951 x 454 1091 x 454

Изолация mm 25 - 49 25 - 49 25 - 49 25 - 49

Максимална работна температура oC 75 oC 75 oC 75 oC 75 oC

Енергиен клас C C C C

Консумация

• Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема 
стомана с марка ЕN1.4401 с дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, 
изпитан на 12 Bar налягане.

• Номинална вместимост: 30 - 80 литра.
• Неръждаемата стомана,  в бойлерите  

Тедан е от доказани производители и с най-високо качество.
• Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 

25 до 49 мм (произведенa от Bayer - Германия).
• Термостат със защита против замръзване (произведен от Ther-

mowatt – Италия) и максимална работна температура от 65°С.
• Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има 

възможност за демонтаж и последваща подмяна.
• Елипсовиден фланец за постигане на по-висока нaдеждност и 

сигурност на уреда.

Praktik MB inox
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• Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема 
стомана с марка ЕN1.4401 с дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, 
изпитан на 12 Bar налягане.

• Номинална вместимост: 30 - 80 литра.
• Неръждаемата стомана,  в бойлерите  

Тедан е от доказани производители и с най-високо качество.
• Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 

25 до 49 мм (произведенa от Bayer - Германия).
• Термостат със защита против замръзване (произведен от Ther-

mowatt – Италия) и максимална работна температура от 65°С.
• Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има 

възможност за демонтаж и последваща подмяна.
• Елипсовиден фланец за постигане на по-висока нaдеждност и 

сигурност на уреда.

серия Praktik MB enamel Praktik MB
enamel 3kW

Каталожен номер 347052 347053 347055

Монтаж вертикален вертикален вертикален

Обем L 50 80 120

Ел.мощност на нагревателя W 3000 3000 3000

Вид нагревател меден меден меден

Тегло бруто kg 20.6 29.4 38.3

Размери В х ϕ mm 591 x 454 811 x 454 1091 x 454

Изолация mm 25 - 49 25 - 49 25 - 49

Максимална работна температура oC 75 oC 75 oC 75 oC

Енергиен клас C C C

Консумация

63 kW

Praktik MB enamel
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• Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема 
стомана ЕN1.4401 и ЕN1.4301 и дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, 
изпитан на 12 Bar налягане.

• Термоизолация с висока плътност от безфреонов 
пенополиуретан с дебелина от 25 до 49 мм (произведенa от 
Bayer - Германия)

• Термостат със защита против замръзване (произведен от Ther-
mowatt – Италия) 

• Температурата на серпентината зависи от температурата на 
флуида в системата

• Допълнителен извод за сензор (датчик)
• Работно налягане на серпентината : 6 бара.
• Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има и 

възможност за демонтаж и последваща подмяна.
• Елипсовиден фланец със специална конструкция за постигане 

на по-висока нaдеждност и сигурност на уреда.

серия Comby MB inox Comby MB
inox 3kW

Каталожен номер 347088 L 347089 R 347091 L 347092 R 347093 L 347094 R

Монтаж вертикален вертикален вертикален вертикален вертикален вертикален

Обем L 80 80 100 100 120 120

Ел.мощност на нагревателя W 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Вид нагревател никелиран никелиран никелиран никелиран никелиран никелиран

Серпентина инокс инокс инокс инокс инокс инокс

Площ на серпентината м2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Тегло бруто kg 22.4 22.4 26.3 26.3 30.2 30.2

Размери В х ϕ mm 811 x 454 811 x 454 951 x 454 951 x 454 1091 x 454 1091 x 454

Изолация mm 25 - 49 25 - 49 25 - 49 25 - 49 25 - 49 25 - 49

Максимална работна температура oC 75 oC 75 oC 75 oC 75 oC 75 oC 75 oC

Енергиен клас C C C C C C

Консумация

103 kW

Comby MB inox
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• Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема 
стомана с марка ЕN1.4401 с дебелина от 1,25 мм до 1,8 мм, 
изпитан на 12 Bar налягане.

• Температурата на серпентината зависи от температурата на 
флуида в системата

• Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 
20 до 49 мм (произведенa от Bayer - Германия).

• Термостат със защита против замръзване (произведен от Ther-
mowatt – Италия) и максимална работна температура от 75°С.

• Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има 
възможност за демонтаж и последваща подмяна.

• Елипсовиден фланец за постигане на по-висока нaдеждност и 
сигурност на уреда.

серия Comby BT B inox Comby BT 
B inox 2kW 

Каталожен номер 12050010 L 12050030 R 12080010 L 12080030 R 12120010 L 12120030 R

Монтаж вертикален вертикален вертикален вертикален вертикален вертикален

Обем L 50 50 80 80 120 120

Ел.мощност на нагревателя W 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Вид нагревател никелиран никелиран никелиран никелиран никелиран никелиран

Серпентина инокс инокс инокс инокс инокс инокс

Площ на серпентината м2 0.19 0.19 0.21 0.21 0.3 0.3

Тегло бруто kg 19.0 19.0 26.5 26.5 30.0 30.0

Размери В х ϕ mm 620 x 419 620 x 419 900 x 419 900 x 419 1108 x 449 1108 x 449

Изолация mm 20 - 49 20 - 49 20 - 49 20 - 49 20 - 49 20 - 49

Максимална работна температура oC 75 oC 75 oC 75 oC 75 oC 75 oC 75 oC

Енергиен клас C C C C C C

Консумация

102 kW

Comby BT inox
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• Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема 
стомана с марка ЕN1.4401 с дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, 
изпитан на 12 Bar налягане.

• Номинална вместимост: 30 - 80 литра.
• Неръждаемата стомана,  в бойлерите  

Тедан е от доказани производители и с най-високо качество.
• Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 

25 до 49 мм (произведенa от Bayer - Германия).
• Термостат със защита против замръзване (произведен от Ther-

mowatt – Италия) и максимална работна температура от 65°С.
• Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има 

възможност за демонтаж и последваща подмяна.
• Елипсовиден фланец за постигане на по-висока нaдеждност и 

сигурност на уреда.

серия Comby BT Х inox Comby BT 
Х inox 2kW 

Каталожен номер 12050110 L 12080110 L

Монтаж хоризонтален хоризонтален

Обем L 50 80

Ел.мощност на нагревателя W 2000 2000

Вид нагревател никелиран никелиран

Серпентина инокс инокс

Площ на серпентината м2 0.19 0.21

Тегло бруто kg 19.0 30.0

Размери Ш х ϕ mm 620 x 419 900 x 419

Изолация mm 20 - 49 20 - 49

Максимална работна температура oC 75 oC 75 oC

Енергиен клас C C

Консумация

102 kW

Comby BT inox хоризонтален
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• Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема 
стомана с марка ЕN1.4401 с дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, 
изпитан на 12 Bar налягане.

• Номинална вместимост: 30 - 80 литра.
• Неръждаемата стомана,  в бойлерите  

Тедан е от доказани производители и с най-високо качество.
• Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 

25 до 49 мм (произведенa от Bayer - Германия).
• Термостат със защита против замръзване (произведен от Ther-

mowatt – Италия) и максимална работна температура от 65°С.
• Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има 

възможност за демонтаж и последваща подмяна.
• Елипсовиден фланец за постигане на по-висока нaдеждност и 

сигурност на уреда.

серия Comby MB enamel Comby MB 
enamel 2kW

Каталожен номер 347088 L 347089 R 347093 L 347094 R

Монтаж вертикален вертикален вертикален вертикален

Обем L 80 80 120 120

Ел.мощност на нагревателя W 3000 3000 3000 3000

Вид нагревател меден меден меден меден

Серпентина инокс инокс инокс инокс

Площ на серпентината м2 0.25 0.25 0.25 0.25

Тегло бруто kg 31.6 31.6 40.3 40.3

Размери В х ϕ mm 811 x 454 811 x 454 1091 x 454 1091 x 454

Изолация mm 25 - 49 25 - 49 25 - 49 25 - 49

Максимална работна температура oC 75 oC 75 oC 75 oC 75 oC

Енергиен клас C C C C

Консумация

63 kW

Comby MB enamel
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• Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема 
стомана с марка ЕN1.4401 и ЕN1.4301 с дебелина от 2,0 мм до 2,5 
мм, изпитан на 12 Bar налягане.

• Никелиран нагревател от най-висок клас.
• Термостат за прецизен контрол със защита против измръзване 

(произведен от Thermowatt Италия).
• Електромеханичен термстат до 10 % допълнително 

енергоспестяване.
• Фланец със специална конструкция за увеличаване на 

надеждността и сигурността на уреда.
• Монтаж под/над мивка.
• Тръба за изход на топла вода - хром никел.
• Магнезиев анод с 50% по-дълъг живот за перфектна 

антикорозионна защита.

серия Mini MB inox Mini MB
inox 1.5kW

Каталожен номер 178369 над мивка 178370 под мивка

Монтаж вертикален вертикален

Обем L 8 8

Ел.мощност на нагревателя W 1500 1500

Вид нагревател никелиран никелиран

Тегло бруто kg 5.7 5.7

Размери В х Ш mm 396 x 274 396 x 274

Изолация mm 20 20

Максимална работна температура oC 65 oC 65 oC

Енергиен клас A B

Консумация

101.5 kW

Mini MB inox
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• Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема 
стомана с марка ЕN1.4401 с дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, 
изпитан на 12 Bar налягане.

• Номинална вместимост: 30 - 80 литра.
• Неръждаемата стомана,  в бойлерите  

Тедан е от доказани производители и с най-високо качество.
• Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 

25 до 49 мм (произведенa от Bayer - Германия).
• Термостат със защита против замръзване (произведен от Ther-

mowatt – Италия) и максимална работна температура от 65°С.
• Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има 

възможност за демонтаж и последваща подмяна.
• Елипсовиден фланец за постигане на по-висока нaдеждност и 

сигурност на уреда.

61.5 kW

Mini MB enamel

серия Mini MB enamel Mini MB
enamel 1.5kW

Каталожен номер 346306 над мивка 346323 под мивка

Монтаж вертикален вертикален

Обем L 8 8

Ел.мощност на нагревателя W 1500 1500

Вид нагревател меден меден

Тегло бруто kg 6.7 6.7

Размери В х Ш mm 396 x 274 396 x 274

Изолация mm 20 20

Максимална работна температура oC 65 oC 65 oC

Енергиен клас A B

Консумация



31

1592 София
бул. Проф. Цветан Лазаров 50
Работно време: 09.00 - 18.00 от понеделник до петък
Мобилен телефон: +359 88 371 0510
Стационарен телефон: +359 2 404 9000  
Е-mail: service@tedanbg.com

   Тедан България ООД разполага с добре изградена сервизна мрежа, покриваща цяла България. За всички актуални сервизи може да 
се информирате от сайта ни - www.tedan.bg
   В София, централният офис на сервиза се намира на същото място, където е и шоурума ни. Така значително улесняваме клиентите 
си, които биха имали нужда от отсервизиране или консултация със сервизен техник.

Сервизна мрежа



София, бул. “Проф. Цветан Лазаров” N50

+359 885 310 311; +359 886 500 150

office@tedanbg.com

www.tedan.bg


