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Как да изберем подходящ електрически
отоплител?
Отоплителният сезон предстои съвсем
скоро и е време да се помислим на какъв
тип отопление ще се спрем тази година.
Един от най-предпочитаните варианти, е
чрез конвектор. Той е толкова популярен,
защото е много достъпен, лесен за употреба
и за монтаж. Съвременните, модерни
конвектори са създадени така, че да бъдат
максимално енергийно ефективни, като
пестят големи суми сравнено с печки
тип духалка. Друго голямо предимство
на конвекторите е това, че не изсушават
въздуха, идеални са за хора с дихателни
проблеми и не създават течение.
Как работи електрическия конвектор?
Конвекторите са електрически отоплителни
тела, които затоплят помещението, в което
са монтирани, разчитайки на естественото
движение на топлия въздух, наричано
още „конвекция“. Тези уреди нямат
вентилатор, което ги прави практически
безшумни. Снабдени са с нагревателен
елемент, монтиран в долната част на
уреда. Свободно преминаващият покрай
него въздух се загрява и следвайки
природните закони се издига нагоре и
напуска уреда през специални отвори в
корпуса. Равномерното разпределение на
топлината във въздуха осигурява комфорт
в помещенията без пряко да се усеща
въздушната струя.
Как да изберем най-подходящата мощност?
При изчисляване на мощността, която е
необходима, за да се затопли ефективно
дадено помещение е препоръчително да
се вземе предвид не само обемът на стаята,
но и изложението ѝ, видът на строителната
конструкция, наличието на топлоизолация
и допълнителни източници на топлина,
площта на прозорците и др. Нашата
препоръка е да направите приблизително
изчисление на база квадратурата на
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помещението, като вземете стандартна
височина до 2.6 м2 и след това предвидите
за всеки квадратен метър по 100W. Ако
стаята е 20 м3, на Вас ви е необходим
отоплител с мощност 2000W.

22°C, разликата от 5-6°C ще се компенсира
много бързо от конвектора, в сравнение
ако трябва да се компенсира разлика от 1012°C- каквато е обикновено температурата
в неотопляемо помещение.

Какъв термостат да изберем?

Какъв вид отоплител да изберем?

Всеки
вид
термостат
има
своите
предимства и Вие трябва да направите
избор спрямо нуждите си. Стандартният
електромеханичен
термостат
е
изключително лесен за работа, поддържа
постоянна температура в помещението
и оптимизира разхода на енергия.
Електронният
термостат
поддържа
зададената температура с точност +-0,05°С
и намалява енергийните разходи с до 35%
в сравнение със стандартните термостати.
Цифровият
електронен
термостат
прецизно управлява уреда и автоматично
превключва
между
комфортен
и
икономичен режим, като осигурява
постоянна температура в помещението,
но и значително намалява разходите за
отопление. Ако изберете управление с
вграден седмичен или дневен програматор,
това ще намали допълнително разходите Ви
и в същото време ще имате възможността
да настройвате различни режими и
температури по часове и дни от седмицата
спрямо Вашите навици.
Важно е да се отбележи, че за да е
максимално ефективно отоплението с
електрически отоплители и съответно
да се плащат разумни сметки за ток е
необходимо да не се изключват, когато
няма хора в помещението. Когато то е
празно трябва да се зададе просто по-ниска
от комфортната за човека температура,
която ще се поддържа с минимално
електро потребление. Ако в помещението
се поддържа температура от 22°C, когато
в него има хора, при излизането им за
по-дълъг период от време- 5-6 часа е
препоръчително да се намали зададената
температура до 16-17°C, но не и да се
изключи уредът. По-късно, когато отново
има хора и се увеличи температурата до

Класическият конвектор е добър избор,
когато не сте готови да направите по-голяма
първоначална инвестиция. Конвекторите
с вградена акумулираща плоча, която се
нагрява от затопления въздух и отдава
топлина, когато нагревателят изключи,
са отличен избор, ако искате да намалите
допълнително енергийните си разходи
с до 50%. Най-доброто, което можете да
изберете за Вашия дом са радиатори
Berlin, в които има вградени няколко
керамични плочи, които съхраняват
топлината почти без никакви топлинни
загуби и когато радиаторът достигне
оптималната си температура, термостатът
изключва и керамичните плочи започват
да отдават топлина за около 40 минути, в
зависимост от температурата, на която е
настроен уредът. Благодарение на ребрата
си, радиатори Berlin имат до 7 пъти поголяма топлоотдаваща повърхност, която
като се нагрее, заедно с плочите осигурява
комбинация между акумулирана, лъчиста и
конвекционна топлина.

Как да изберем подходящия термостат за
нашия отоплител?
Термостатът управлява уреда.
Той може да се нарече “мозъкът” на
електроуреда и се грижи в помещението
да се поддържа зададената от потребителя
температура...
Отоплителите могат да бъдат оборудвани с
три различни типа термостат :
- Електромеханичен термостат – позволява
поддържане на постоянна температура в
помещението с точност до 0.5°C и намалява
енергийните разходи до 10% в сравнение
със стандартен механичен термостат от по
- нисък клас.
- Електронен термостат – поддържа
температурата в помещението, която е
зададена с точност 0.1°C. Електоронният
термостат е с до 15% по- ефективен в
управлението на енергоспестяването от
електромеханичния термостат.
Цифровият
електронен
импулсен
термостат е лесен за употреба и управлява
уреда с точност 0.05°C, чрез приемане на
импулси от температурния датчик. Тези
термостати отговарят на изискванията за
ErP от януари 2018 и са до 25% по- малко
енергоемки в сравнение със стандартните
термостати. Имат няколко режима на
работа като седмично програмиране,
функция отворен прозорец , отложен
старт и стоп, режим за предпазване на
помещението от замръзване и други.
Изборът на термостат трябва
да бъде направен при закупуване на
отоплителния уред. Отоплителите, в
които са вложени цифрови електронни
импулсни термостати са с по-висока цена
от тези с електронни и електромеханични
термостати. Разликата в цените на уредите
се изплаща за по-малко от година в
резултат на ефективното управление на
електроуреда.
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Акумулиращи отоплители

ECOMBI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акумулираща печка и конвектор в едно
Два нагревателни елемента - за конвектора и за акумулиращата
печка
Цифров електронен термостат с дигитален панел за управление,
прецизно управлява конвектора с точност до ± 0,1ºC и осигурява
постоянна температура в помещението.
Управлението намалява енергийните разходи с до 35% в сравнение
със стандартните термостати.
За 8 часа работа нагревателят отдава 16 часа.
Метален корпус от въглеродна стомана, върху който е нанесено
епоксидно покритие.
Ниско температурен нагревател и керамични тухли
До 50% намаление на разходите за отопление в сравнение със
стандартните отоплители
Равномерно разпределяне на температурата в помещението.
Вградена защита срещу прегряване.
Функция против замръзване, която поддържа температура от 5°C.
Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и
влажни помещения.
Клас на изолация на захранващите кабели – Classe I.
Безшумен и икономичен.
Стилен дизайн и лесен монтаж на стена, като същевременно стои и
на крачета.
Комплектован е с крачета за монтаж.

серия ECOMBI

Каталожен номер
Ел. мощност на нагревателя

ECO408

2300

3200

цифров

цифров

алуминиев

алуминиев

стенен

стенен

W

Термостат
Вид нагревател
Монтаж
Тегло бруто

ECO308

kg

112

147

Размери Ш х В

mm

830 x 730

1110 х 730

Дълбочина

mm

180

180

до 30кв.м.

до 35кв.м.

IP
Отопляема площ

Акумулиращи отоплители
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IDRA RFC
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акумулираща плоча, която намалява с до 35% разходите за
отопление в сравнение със стандартните отоплители
Алуминиев електрически нагревател
Специална конструкция от алуминий, която не потъмнява с
времето и подобрява топлообмена.
Равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява
комфорт в помещението.
Цифровият електронен термостат с дигитален панел за
управление прецизно управлява отоплителя с точност до ± 0,1°С
и осигурява не само постоянна температура в помещението,
но и намалява енергийните разходи с до 30% в сравнение със
стандартните термостати.
LED екран, поставен отпред за по-удобно управление.
Дневен и седмичен програматор
Вградена защита срещу прегряване.
Безшумен и икономичен.
Стилен дизайн.
Лесен монтаж.
Функция против замръзване, която поддържа температура от
5°С и предпазва от замръзване ВИК инсталации, бойлери и др. с
минимален разход на енергия.
Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и
влажни помещения.
Заключваща система за предпазване на уреда от случаен демонтаж
С щепсел в комплекта

серия IDRA RFC

Каталожен номер

RFC2000

Ел. мощност на нагревателя

W

Термостат

цифров

Вид нагревател

алуминиев

Монтаж
Тегло бруто

стенен
kg

14.8

Размери Ш х В

mm

770 x 585

Дълбочина

mm

85

IP

24

Отопляема площ
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2000

до 25кв.м.

Акумулиращи отоплители

EFH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цифров електронен термостат – до 35% икономия на
електроенергия в сравнение с механичните термостати
Акумулиращ чугунен нагревателен елемент, който намалява с
до 40% разходите за отопление, в сравнение със стандартен
отоплител без акумулираща плоча
Мощността на нагревателя варира според нуждите ви – работи на
800W, 1000W, 1200W и 2000W
Бързозагряващ стоманен нагревател
Дневен и седмичен програматор, вграден в дигитален електронен
термостат
LED управление
5 режима на работа
Защита от прегряване, контролирана от термостат
Изсушава въздуха до 40% по-малко, в сравнение със стандартен
електрически конвектор
Заключваща система за предпазване на уреда от случаен демонтаж

серия EFH

Каталожен номер

EFH2000

Ел. мощност на нагревателя

W

Термостат

цифров

Вид нагревател

стоманен

Монтаж
Тегло бруто

2000

стенен
kg

18.0

Размери Ш х В

mm

895 х 590

Дълбочина

mm

120

IP

24

Отопляема площ

до 25кв.м.

Акумулиращи отоплители
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ESD-C
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акумулираща плоча, която намалява с до 35% разходите за
отопление в сравнение със стандартните отоплители
Керамично-стоманен електрически нагревател
Специална конструкция от алуминий, която не потъмнява с
времето и подобрява топлообмена.
Равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява
комфорт в помещението.
Цифровият електронен термостат с дигитален панел за
управление, прецизно управлява отоплителя с точност до ± 0,1°С
и осигурява не само постоянна температура в помещението,
но и намалява енергийните разходи с до 30% в сравнение със
стандартните термостати.
LED екран, поставен отпред за по-удобно управление.
Дневен и седмичен програматор
Вградена защита срещу прегряване.
Безшумен и икономичен.
Стилен дизайн.
Лесен монтаж.
Функция против замръзване, която поддържа температура от
5°С и предпазва от замръзване ВиК инсталации, бойлери и др. с
минимален разход на енергия.
Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и
влажни помещения.
Заключваща система за предпазване на уреда от случаен демонтаж
С щепсел в комплекта

серия ESD-C

Каталожен номер
Ел. мощност на нагревателя

ESD15

ESD20

1500

2000

W

Термостат

цифров

Вид нагревател

керамично-стоманен

Монтаж
Тегло бруто

стенен
kg

12.4

14.0

Размери Ш х В

mm

655 х 590

785 х 590

Дълбочина

mm

80

80

24

24

до 20кв.м.

до 25кв.м.

IP
Отопляема площ
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Акумулиращи отоплители

IDRA Wi Fi
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акумулираща плоча, която намалява с до 35% разходите за
отопление в сравнение със стандартните отоплители
Алуминиев електрически нагревател
Специална конструкция от алуминий, която не потъмнява с
времето и подобрява топлообмена.
Равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява
комфорт в помещението.
Цифровият електронен термостат с дигитален панел за управление
прецизно управлява отоплителя с точност до ± 0,1°С и осигурява
не само постоянна температура в помещението, но и намалява
енергийните разходи с до 30% в сравнение със стандартните
термостати.
LED екран, поставен отпред за по-удобно управление.
Дневен и седмичен програматор
Вградена защита срещу прегряване.
Безшумен и икономичен.
Стилен дизайн.
Лесен монтаж.
Функция против замръзване, която поддържа температура от
5°С и предпазва от замръзване ВИК инсталации, бойлери и др. с
минимален разход на енергия.
Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и
влажни помещения.
Заключваща система за предпазване на уреда от случаен демонтаж
С щепсел в комплекта

серия IDRA Wi Fi

Каталожен номер

IDRA20

Ел. мощност на нагревателя

W

Термостат

цифров

Вид нагревател

алуминиев

Монтаж
Тегло бруто

2000

стенен
kg

14.8

Размери Ш х В

mm

770 х 585

Дълбочина

mm

85

IP
Отопляема площ

до 30кв.м.

Акумулиращи отоплители
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Панелни отоплители

ALEA
•
•
•
•
•
•
•

Алуминиев корпус
Електронен термостат
Дигитален панел за управление
LED дисплей за прецизна настройка на желаната температура
Дневен и седмичен програматор
Защита от прегряване, контролирана от защитен термостат с
висока прецизност
Комплект крачета към конвектора

серия ALEA

Каталожен номер

ALEA20

Ел. мощност на нагревателя

W

2000

Термостат

електронен

Вид нагревател

алуминиев

Монтаж

на крачета

Тегло бруто

kg

6.0

Размери Ш х В

mm

669 х 634

Дълбочина

mm

220

IP

20

Отопляема площ

до 20 кв.м.

Панелни отоплители
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PH Plus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Електроннно управление
Цифров дисплей
Дневен / седмичен програмист
Тристепенен регулатор на температурата: Комфорт, Икономичност
и защита от замръзване Функция “Отворен прозорец”
Вграден термостат ± 0,1 ° C
Регулируем цифров термостат
Плоска клавиатура за лесно почистване
Вградено включване / изключване
IP2X защита
Classe I
Прахово покритие RAL901
Предлага се с 1,5 м мрежов кабел
Включени уникални лесни за поставяне стенни скоби

серия PH Plus

Каталожен номер

PHPLUS20

Ел. мощност на нагревателя

W

Термостат

цифров

Вид нагревател

стоманен

Монтаж
Тегло бруто

стенен
kg

5.5

Размери Ш х В

mm

780 х 410

Дълбочина

mm

80

IP

2Х

Отопляема площ
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2000

до 22 кв.м.

Панелни отоплители

PHC
•
•
•
•
•
•
•

Дигитален електронен термостат - до 25% икономия на
електроенергия в сравнение с механичните термостати.
Бързозагряващ стоманен нагревател
Седмичен програматор
LED дисплей за прецизна настройка на желаната температура.
Температурен сензор с прецизност до 0,1 оС
Защита от прегряване , контролирана от защитен термостат с
висока прецизност.
В комплект със скоби за монтаж на стена и заключваща система.

серия PHC

Каталожен номер

PHC20

Ел. мощност на нагревателя

W

Термостат

електронен

Вид нагревател

стоманен

Монтаж
Тегло бруто

2000

стенен
kg

12

Размери Ш х В

mm

825 х 455

Дълбочина

mm

80

IP

24

Отопляема площ

до 23 кв.м.

Панелни отоплители
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SIRIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Електронен термостат – намалява енергийните разходи с 25% в
сравнение с механичните термостати
LED дисплей за прецизна настройка на желаната температура
Дневен и седмичен програматор
Безшумен режим на работа
Бързозагряващ нагревателен елемент
Функция “Отворен прозорец”
Бърз и лесен монтаж
Заключване на управлението
IP24

серия SIRIO

Каталожен номер

PRSIR020

Ел. мощност на нагревателя

W

Термостат

електронен

Вид нагревател

алуминиев

Монтаж
Тегло бруто

стенен
kg

8.6

Размери Ш х В

mm

780 х 410

Дълбочина

mm

105

IP

24

Отопляема площ

16

2000

до 24 кв.м.

Панелни отоплители

KLIMA Wi Fi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Алуминиев нагревател
Седмичен и дневен програматор
Wi Fi контрол - възможност за управление през телефон или таблет
Цифров дисплей с подсветка.
Сензор за присъствие
Поддържане на комфортна температура
Електронен термостат
Бърз и лесен монтаж.
IP24
Classe II

серия KLIMA Wi Fi

Каталожен номер

PRKLI020

Ел. мощност на нагревателя

W

Термостат

цифров

Вид нагревател

алуминиев

Монтаж
Тегло бруто

2000

стенен
kg

6.8

Размери Ш х В

mm

1230 х 504

Дълбочина

mm

90

IP

24

Отопляема площ

до 25 кв.м.

Панелни отоплители
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MANTRA
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Регулируем електромеханичен термостат, който прецизно
управлява конвектора с точност до ± 1°С и осигурява постоянна
температура в помещението и желаното от вас ниво на комфорт.
Технология QUICKSUN: за бързо и равномерно разпределен
топлината в помещението
Бързозагряващ алуминиев нагревател, разположен по цялата
повърхност на радиатора, който е с увеличена топлоотдаваща
повърхност позволяваща до 5 пъти по-голям трансфер на топлина.
Той е устойчив е на многократните топлинни разширения и
свивания.
Функция против замръзване, която поддържа температура от 5°С
и предпазва от замръзване ВиК инсталации, бойлери и др. при
минимален разход на енергия
Практична дръжка, така че можете лесно да поставите уреда
навсякъде
Можете да го използвате, където е необходим благодарение на
чифт крачета с колела
Вградена защита срещу прегряване
Защита от преобръщане
Силен и ултра безопасен изцяло метален корпус, за да ви осигури
безопасност и надеждност
Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и
влажни помещения
Безшумна работа
Икономичен
Стилен дизайн
С щепсел в комплекта.

серия MANTRA

Каталожен номер
Ел. мощност на нагревателя

W

Термостат

PRMAN015

PRMAN020

1500

2000

електромеханичен

Вид нагревател

алуминиев

Монтаж
Тегло бруто

крачета
kg

5.2

6.2

Размери Ш х В

mm

480 х 730

810 х 595

Дълбочина

mm

90

90

24

24

до 15 кв.м.

до 20 кв.м.

IP
Отопляема площ
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Панелни отоплители

Сервизна мрежа

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.
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
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София, бул. “Проф. Цветан Лазаров” N50

+359 885 310 311; +359 886 500 150

office@tedanbg.com

www.tedan.bg

