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Thermex сьогодні

Thermex СЬОГОДНІ
Корпорація «Thermex» — міжнародна торгово-промислова група
компаній, найбільший виробник водонагрівачів у світі. Вже майже
70 років «Thermex» залишається вірним своїй спеціалізації —
виробництву опалювального та водонагрівального обладнання,
і тому досяг в цій справі справжньої майстерності.
Наша продукція користується незмінним попитом, адже більшість
людей прагнуть мати справу із лідером галузі. Величезний досвід
та професійність реалізується у кожному аспекті нашої діяльності —
від передових технологій на виробництві до якісного клієнтського
сервісу.

МИ ПРАЦЮЄМО НА РИНКАХ 60 КРАЇН СВІТУ
Науково-технічні дослідження
та розробка нових продуктів

Повний цикл виробництва від обробки
сировини до тестування готової продукції

Проектно-конструкторська діяльність
та промисловий дизайн

Логістичний комплекс: складські операції,
транспортування, доставка

Лабораторія якості та довгострокові
дослідження умов експлуатації

Професійні послуги з монтажу
обладнання

Робота з постачальниками сировини
і комплектуючих

Гарантійне обслуговування та сервіс

1949

1995

2007

Початок літопису «Thermex»
в Італії

Відкриття представництва
«Thermex» в Україні

Запуск першої незалежної
виробничої лінії повного циклу
в Європі

У далекому 1949 році наше виробництво
зосереджувалось виключно в Італії.
Сьогодні виробництва корпорації
розташовані по всьому світу, на різних
континентах. Ми не просто реалізуємо
готову продукцію, а надаємо повний
комплекс послуг, формуючи глобальну
технологічну ланку:

ІСТОРІЯ

Thermex сьогодні

КОРПОРАЦІЯ «THERMEX» СЬОГОДНІ — ЦЕ:
• 70 років досвіду в тепловому обладнанні
• заводи по всьому світу
• близько 15 років роботи в Україні
• Thermex — бренд №1 за обсягами
продажів в країнах Східної Європи
• рівень дистрибуції — більше 90 %
• географія діяльності — 60 країн
• понад 100 філій
• понад 1 500 співробітників
• більше 11 500 партнерів та клієнтів
по всьому світу

2010

2015

2017

Запуск другої незалежної
виробничої лінії повного циклу
в Європі

Запуск третьої незалежної
виробничої лінії новітнього
покоління в Європі

Відкриття нових філій, зокрема,
у Туреччині, запуск власного
заводу в Китаї
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Ми прагнемо, щоб наша
техніка працювала надійно
довгі роки, і досягаємо
своєї мети!

ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС В ЄВРОПІ
Головним виробничим комплексом
корпорації «Thermex» в Європі є новітній
завод, оснащений високотехнологічним
обладнанням. Площа заводу складає
60 000 м2. Над його створенням працювали
провідні інженери зі світовим ім’ям. 90 %
технологічних операцій на заводі автоматизовані та здійснюються за допомогою
унікального роботизованого обладнання,
спеціально розробленого і впровадженого для Thermex.
Особливі умови експлуатації водонагрівачів в Україні ставлять високі вимоги
до виробників.

На відміну від інших світових брендів
ми створюємо моделі, які призначені
для роботи в найсуворіших реаліях
сьогодення:

8 кліматичних зон — від арктичних
пустель до субтропіків

Коливання в системах водопостачання
від +5 до +20 °C протягом року

Різний хімічний і мінеральний склад води

Особливості гарантійного обслуговування
та сервісу

Орієнтація на індивідуальні особливості
кожного ринку допомагає Thermex
створювати надійні, якісні та безпечні
прилади.

Особливості магістралей та джерел
систем водопостачання
9001: 2015
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ЯКІСТЬ
ТА НАДІЙНІСТЬ
Виробничі потужності компанії налаштовані на реалізацію ключових компетенцій
Thermex — якість і надійність. Місце
лідера галузі компанії забезпечують:

Комп’ютерна діагностика якості продукції

Дослідження, проведені в лабораторних
умовах і в умовах експлуатації

Багатоступінчастий контроль на кожному
етапі виробництва
Інвестиції в інновації та довгострокові
програми досліджень

ІННОВАЦІЇ
Постійний рух вперед, розвиток, розробка
і впровадження інновацій допомагає
Thermex зберігати лідерські позиції
на світових ринках.

Накопичений величезний досвід компанії
і значна наукова база допомагають
забезпечувати якість і ефективність роботи водонагрівачів Thermex. У наукових
центрах компанії навіть найсміливіші ідеї
втілюються в життя завдяки кваліфікованим фахівцям і їхнім дослідженням.

ВИРОБНИЦТВО
В АЗІЇ
У липні 2017 року в Китаї введено
в експлуатацію новий завод корпорації
«Thermex» — Thermex Heating Technology,
На заводі створено глобальний
R & D-центр з унікальним науковим,
дослідно-конструкторським і лабораторним обладнанням.

9001: 2015

14001: 2015

18001: 2007

Ми ставимо перед собою мету домагатися
неможливого — і просто робимо це.
Збільшувати надійність, екологічність
та енергоефективність техніки — постійна
задача наших експертів, оскільки нові,
енергозберігаючі моделі — наш внесок
у майбутнє. Сучасні водонагрівачі з високою енергоефективністю допомагають
робити техніку вигідною, а життя наших
клієнтів — комфортним.
Щоб гарантовано бути першим, треба
залишатися найкращим.
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Thermex сьогодні

ФІЛОСОФІЯ Thermex
Ми працюємо, щоб забезпечити вас надійним, автономним, екологічно
чистим джерелом гарячої води як для побутових, так і для виробничих
потреб. Ми не тільки виробляємо передову техніку, а й пропонуємо
повний комплекс послуг, який відповідає вимогам сучасного клієнта.

НАШІ ЦІННОСТІ
Ми наповнюємо ваші будинки теплом та затишком. Ми допомагаємо
вам покращувати якість життя і даруємо ще одну ступінь персональної
свободи і комфорту. Для цього ми розробляємо нові продукти,
виробляємо, допомагаємо у виборі, доставляємо, монтуємо,
здійснюємо гарантійне обслуговування та сервіс.

Наша МІСІЯ
Створення комфортного, повноцінного життя за допомогою
виробництва передової та доступної продукції, яка задовольняє
потреби людства.
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Накопичувальні водонагрівачі стандартного об’єму

ЕЛЕКТРИЧНІ
НАКОПИЧУВАЛЬНІ
ВОДОНАГРІВАЧІ
СТАНДАРТНОГО
ОБ’ЄМУ
Накопичувальні водонагрівачі Thermex відрізняються
сучасним дизайном і високою ефективністю роботи.
Для їх створення використовуються найновітніші
технології захисту внутрішніх баків — нержавіюча
сталь G.5 і Біосклофарфор. Все це дозволяє
домогтися найвищого рівня надійності та захисту
від корозії.

ПЕРЕВАГИ
ДОВГОВІЧНІСТЬ:
запатентовані технології виробництва
забезпечують високу корозійну стійкість
внутрішніх баків і нагрівальних елементів.

БЕЗПЕКА:
багаторівнева система захисту
й самодіагностика несправностей.

ДИЗАЙН:
сучасне виконання круглих і пласких
водонагрівачів об’ємом від 30 до 150 літрів.

ГНУЧКЕ НАГРІВАННЯ:
ріні потужності від 700 до 2 500 Вт дозволяють
використовувати водонагрівачі Thermex
у приміщеннях із різною потужністю електричної
мережі.

ЗРУЧНЕ КЕРУВАННЯ:
ергономічні електронні й механічні панелі
керування дозволяють налаштувати ваш
водонагрівач усього за кілька секунд.

ПРОСТИЙ МОНТАЖ:
зручна система кріплення та широка
комплектація дозволяють максимально швидко
й просто виконати встановлення.

Thermex
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Забезпечують
гарячою водою для
комфортного життя!

З НАМИ ТЕПЛІШЕ
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ТЕХНОЛОГІЇ
НАГРІВАННЯ
Серце будь-якого водонагрівача — це нагрівальний
елемент, або ТЕН (трубчатий електронагрівач).
Нагрівальний елемент забезпечує нагрівання
й піклується про стан води у внутрішньому баку.
Надійність ТЕНа багато в чому визначає частоту
технічного обслуговування й термін служби
водонагрівача в цілому. Нові розробки R&D-центру
Thermex націлені на впровадження у виробництво
сучасних технологій захисту нагрівальних елементів
для найрізноманітніших умов експлуатації.
Застосовувані технології відповідають високим
критеріям якості, надійності й екологічності.

SilverHeat
Спеціально розроблена технологія плакування мідного
нагрівального елемента захисним сплавом. SilverHeat дозволяє
продовжити термін служби нагрівального елемента, значно
знижує утворення накипу, який негативно впливає на роботу
ТЕНа, а також забезпечує антибактеріальний ефект.

TitaniumHeat
Нова розробка інженерів Thermex, що являє собою ТЕН
з термостійкої нержавіючої сталі з високим вмістом титану. Титан
у складі нагрівального елемента значно поліпшує його міцність
при різнонаправлених температурних навантаженнях (нагріванні,
охолодженні). Високі антикорозійні властивості сплаву
забезпечують тривалий термін служби нагрівального елемента.
Технологія TitaniumHeat — для тих, хто вибирає надійність.

CeramicHeat
Це так званий «сухий» ТЕН, що буде успішно працювати
за будь-яких умов, навіть у найжорсткішій і сильно
мінералізованій воді вашого регіону. Нагрівальний контур ТЕНа
розташований усередині емальованої захисної колби й не має
прямого контакту з водою, що перешкоджає утворенню накипу.
За рахунок збільшеної площі колби підвищується ефективність
нагрівання. Нагрівання здійснюється ніхромовою спіраллю,
розташованою між теплоємними керамічними елементами,
що рівномірно й швидко розігрівають колбу. Ключові переваги
«сухого» нагрівального елемента CeramicHeat — надійність,
збільшена дворічна гарантія, тривалий термін служби, стійкість
до корозії та утворення накипу, а також зручність технічного
обслуговування без зливання води.
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ЯКІСТЬ
У ДЕТАЛЯХ
Якість оцінюється покупцем не тільки по тому,
наскільки гарний сам електроводонагрівач,
але й багато в чому — за якістю й складом
комплектуючих. Ми приділяємо пильну увагу
підбору найбільш безпечної, надійної й довговічної
комплектації для кожної серії наших водонагрівачів.
Керуємося найважливішим принципом Thermex —
якість у деталях.

Кріпильні анкери
Надійність кріпильних анкерів так само важлива, як, наприклад,
фундамент при будівництві будинку.
Кількість і розмір кріпильних анкерів у комплекті постачання
водонагрівачів Thermex ретельним чином підбираються
й тестуються для всіх літражів (номінальних об’ємів) серій,
що випускаються. Анкери мають збільшений діаметр і підходять
для встановлення в бетонні й цегляні стіни необхідної міцності.
Комплект анкерів для кожної моделі має підвищену безпеку
за рахунок 2-3- разового страхувального запасу несучого
навантаження. Анкери легко витримують вагу водонагрівача,
повністю заповненого водою, протягом усього терміну
експлуатації.

Запобіжний клапан
Кожний водонагрівач Thermex в обов’язковому порядку
комплектується спеціальним запобіжним клапаном подвійного
захисту. По-перше, він запобігає надмірному збільшенню тиску
в системі. По-друге, запобіжний клапан запобігає потраплянню
гарячої води в систему холодного водопостачання. Запобіжний
клапан Thermex характеризується високою надійністю й
безпекою. Ми рекомендуємо спосіб установлення клапана
безпосередньо перед входом холодної води у водонагрівач
або перед зливальним вентилем (відповідно до керівництва з
експлуатації).

ПЗВ
Безпека — це один з важливих показників якості, якого не може
бути забагато.
Надійний виробник приділяє якості найпильнішу увагу, щоб
кожен покупець був упевнений, що він та його близькі захищені.
ПЗВ (пристрій захисного відключення) з номінальною силою
струму до 16 А встановлюється на шнур живлення більшості
водонагрівачів Thermex і убезпечує користувача від ураження
електричним струмом. При витіканні струму понад 10-30 мА
ПЗВ за частку секунди розмикає електричне коло, гарантуючи
користувачеві повну безпеку.
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Уже майже 70 років Thermex створює
і вдосконалює водонагрівальне
встаткування. Ми самостійно
розробляємо й застосовуємо нові
технології виробництва водонагрівачів
із нержавіючими внутрішніми баками,
які мають високу ефективність та
підвищену надійність. Наша ціль —
довготривала бездоганна робота
водонагрівачів Thermex!

Thermex

Накопичувальні водонагрівачі стандартного об’єму

Внутрішній бак із нержавіючої сталі

Thermex — за нами не заржавіє!

ТЕХНОЛОГІЇ G.5
Нержавіюча сталь G.5
За цією короткою назвою приховується перевірений часом комплекс
інноваційних технологій, які розроблені для захисту нержавіючих
внутрішніх баків від корозії та забезпечення їх цілісності.

Внутрішній бак
із нержавіючої сталі

ASTN+
Саме так називається спеціальна антикорозійна нержавіюча
сталь внутрішніх баків Thermex. На відміну від звичайних
феритних сталей високолегована (аустенітна) сталь ASTN+
не піддається окислюванню навіть за високого тиску й постійних
перепадів температури, тому ідеально підходить для застосування у водонагрівачах.

С.М.Т.
С.М.Т. – технологія холодного зварювання, що створює
максимально надійні зварні шви. Температура холодного
зварювання в 2,5 раза нижча за звичайну, тому легуючі добавки
не вигорають. Зварюваний метал зберігає стійку структуру, що
дозволяє отримати зварні шви, які практично не піддаються
корозії.

TIG-tronic
TIG-tronic являє собою роботизований зварювальний комплекс,
що створює повністю однорідні шви без перегрівання металу.
Такі зварювальні роботи мають високоточне налаштування
й калібрування, щоб досягти ідеальної точності та абсолютної
міцності швів.

GS-Duo
GS-Duo — це спосіб подвійної подачі захисного газу в зону зварювання. Цей газ практично повністю витісняє кисень і створює
ділянку, що за своїми характеристиками близька до технічного
вакууму. Захисний газ стабілізує процес зварювання й збільшує
стійкість швів до корозії вдвічі.

Double Tank
Double Tank — особлива конструкція плаского водонагрівача
із двома внутрішніми баками. Thermex розробив таку конструкцію, щоб зробити пласкі водонагрівачі настільки ж надійними
й стійкими до гідроударів та перепадів температури, як і круглі
моделі. При цьому водонагрівачі Double Tank мають компактні
розміри й легко вписуються в невеликі приміщення.
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Thermex

Накопичувальні водонагрівачі стандартного об’єму

Внутрішній бак із нержавіючої сталі

Серія накопичувальних водонагрівачів

Flat Diamond Touch – ID
Інтелектуальний водонагрівач із флагманської серії з нержавіючими
внутрішніми баками. Модель привертає до себе увагу програмованими
режимами роботи, стильним і компактним корпусом.

Внутрішній бак
із нержавіючої сталі

Економія простору: плоский корпус
займає мало місця, його легко розмістити
навіть у малогабаритній квартирі.
Економія часу: два нагрівальних
елементи забезпечують роботу в стан
дартному або прискореному режимах.
Висока надійність: водонагрівачі з баком
з нержавіючої сталі G.5 характеризуються
тривалим строком безперебійної роботи
навіть за інтенсивної експлуатації.
Дизайн: полірований корпус
із нержавіючої сталі із сенсорним
керуванням виглядає стильно й сучасно.
Інтелектуальні технології:
програмування режимів роботи
забезпечує максимальну зручність
використання. Передбачено убудовану
систему самодіагностики й повідомлення
про помилки.
Просте керування: програмування
роботи водонагрівача може здійсню
ватися як з панелі, так і з пульта ДК.
Крок встановлення температури —
усього 1 градус.

Суперпласка
конструкція

ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)

Металевий
корпус

Сенсорне
керування

Дистанційне
керування — пульт ДК
у комплекті

Зливальний
патрубок

Гарантія
на внутрішній бак

Самодіагностика —
повідомлення
про помилки

Швидке нагрівання
2,0/1,3 кВт

Модельний ряд і технічні характеристики
Модель

Стильна сенсорна
панель керування

Артикул
Об’єм

ID 30 V

ID 50 V

ID 80 V

ID 100 V

ID 80 H

151 041

151 042

151 044

151 046

151 045

30

50

80

100

л

Тип розташування

Вертикальний

Поверхня внутрішнього бака
Вага нетто

Суперплаский
корпус від 26,2 см

Нержавіюча сталь G.5
кг

Напруга / Частота

13,5

16,3

В/Гц

Потужність режимів нагрівання

Вт

Час нагрівання на ∆t 45 °С

хв

Макс. температура нагрівання
води

°С

Зливальний
патрубок
з металевою
заглушкою

25,7

22,4

160

130

1 300 / 2 000
50

80

130
75
G1/2

мПа

0,05 – 0,6

Клас пиловологозахисту

IPX4

ПЗВ

+

Комплектація

Запобіжний клапан, комплект анкерів, пульт ДК

Габарити
Об’єм /
Відстань

Пульт
дистанційного
керування
в комплекті

20,8
230 ~ / 50

Приєднувальний розмір
Робочий тиск

л

30 V

80
Горизон
тальний

50 V

80 V

100 V

80 H
1 021

X

мм

636

911

1 051

1 273

Y

мм

262

262

297

297

297

Z

мм

435

435

497

497

497

С

мм

340

340

340

340

340

G

мм

196

396

450

550

500
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Серія накопичувальних водонагрівачів

Flat Plus Pro – IF (pro)

Сучасний водонагрівач, продовження легендарної серії Flat Plus. У цій
моделі зібрані найкращі технології Thermex: плаский дизайн, стійкі
до корозії нержавіючі внутрішні баки й зручне сенсорне керування.
Внутрішній бак
із нержавіючої сталі

Економія простору: корпус
сконструйований за технологією
Double Tank. За рахунок цієї технології
водонагрівач стає пласким, займає мало
місця і його легко розмістити навіть
у малогабаритній квартирі.
Ефективна робота:
4 програмованих режими нагрівання
вирішать будь-яке поставлене завдання:
прискорений, стандартний, економічний,
режим захисту від замерзання NO FROST.

Суперпласка
конструкція

Сенсорне
керування

Висока надійність: внутрішній бак
із нержавіючої сталі G.5 із захистом
від корозії забезпечує стабільну й тривалу
роботу водонагрівача.
Інформативна сенсорна панель
керування: індикатори нагрівання,
вмикання, режимів роботи та інтуїтивнозрозумілий інтерфейс.
Інтелектуальний контроль:
система самодіагностики й повідомлення
про помилки.
Дизайн: сучасний стильний корпус
у класичному білосніжному кольорі.

Гарантія
на внутрішній бак

ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)

Самодіагностика —
повідомлення про
помилки

Швидке нагрівання
2,0/1,3/0,7 кВт

Режим NO FROST

Thermex

Накопичувальні водонагрівачі стандартного об’єму

Внутрішній бак із нержавіючої сталі

Стильна панель керування

Суперплаский корпус від 23,9 см

Нижнє розташування водяних патрубків

Модельний ряд і технічні характеристики
Модель

IF 30 V (pro)

IF 50 V (pro)

IF 80 V (pro)

IF 100 V (pro)

IF 50 H (pro)

IF 80 H (pro)

151 022

151 023

151 024

151 025

151 030

151 031

30

50

80

100

50

80

Артикул
Об’єм

л

Тип розташування

Вертикальний

Поверхня внутрішнього бака

Горизонтальний
Нержавіюча сталь G.5

Вага нетто

кг

Напруга / Частота
Потужність режимів нагрівання

9,7

12,6

16,5

В/Гц

230 ~ / 50

Вт

700 / 1 300 / 2 000

Час нагрівання на ∆t 45 °С

хв

Макс. температура нагрівання води

°С

47

78

126
75

мПа

0,05 – 0,7

Приєднувальний розмір

18,8

12,6

16,2

157

78

126

G1/2

Робочий тиск
Клас пиловологозахисту

IPX4

ПЗВ

+

Комплектація

Запобіжний клапан, комплект анкерів

Габарити
Об’єм /
Відстань

л

30 V

50 V

80 V

100 V

50 H

80 H

X

мм

575

865

1 020

1 240

865

1 020

Y

мм

239

239

268

268

239

268

Z

мм

452

452

510

510

452

510

С

мм

373

373

373

373

373

373

G

мм

273

566

704

926

539

677
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Серія накопичувальних водонагрівачів

M-smart – MS
Суперплаский водонагрівач із електронним дисплеєм — ідеальне
рішення для міських квартир і офісів. Сучасне виконання робить
модель зручною й функціональною.

Внутрішній бак
із нержавіючої сталі

Висока надійність: водонагрівачі з баком
із нержавіючої сталі G.5 характеризуються
довготривалою безперебійною роботою
навіть за інтенсивної експлуатації.
Просте керування: зручний механічний
регулятор установлення температури
зі звуковим супроводом допомагає
змінювати режим нагрівання одним рухом.
Сучасні технології: кольоровий
LCD-дисплей із сенсорним керуванням
відображає шкалу нагрівання
й температуру.

Суперпласка
конструкція

ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)

Механічне
керування
з електронним
дисплеєм

Швидке нагрівання
2,0/1,2/0,8 кВт

Гарантія
на внутрішній бак

Варіативні налаштування: у цій моделі
передбачено три режими нагрівання,
включаючи прискорений та економічний.
Функціональний дизайн: плаский корпус
сніжно-білого кольору має компактні
розміри й легко вписується навіть у
малогабаритні приміщення.

Модельний ряд і технічні характеристики
Модель

Сенсорна
кнопка вмикання
й керування
потужністю

Артикул
Об’єм

л

MS 30 V

MS 50 V

MS 80 V

MS 100 V

151 058

151 059

151 060

151 061

30

50

80

100

Тип розташування

Вертикальний

Поверхня внутрішнього бака

Нержавіюча сталь G.5

Вага нетто

кг

Напруга / Частота

Надійна кріпильна
планка

Потужність режимів нагрівання

9,2

12,6
230 ~ / 50

Вт

800 / 1 200 / 2 000

Час нагрівання на ∆t 45 °С

хв

Макс. температура нагрівання води

°С

50

80
75

мПа

0,05 – 0,7

Приєднувальний розмір

Клас пиловологозахисту

IPX4

ПЗВ

+

Комплектація

Запобіжний клапан, комплект анкерів

Габарити
Об’єм /
Відстань

Металева захисна
кришка

130

G1/2

Робочий тиск

Суперплаский
корпус від 23,0 см

16,8

В/Гц

л

30

50

80

100

X

мм

555

843

993

1 203

Y

мм

230

230

270

270

Z

мм

434

434

514

514

С

мм

210

210

210

210

G

мм

240

500

450

550

20,0

160

Thermex

Накопичувальні водонагрівачі стандартного об’єму

Внутрішній бак із нержавіючої сталі

Серія накопичувальних водонагрівачів

Mechanik – MK
Простий і надійний — це про водонагрівач Thermex MK.
Пласка форма корпуса, ергономічність і легкість керування роблять
цю серію універсальним рішенням для квартири або будинку.

Внутрішній бак
із нержавіючої сталі

Функціональний дизайн: плаский корпус
сніжно-білого кольору має компактні
розміри й легко вписується навіть у
малогабаритні приміщення.
Висока надійність: водонагрівачі з баком
із нержавіючої сталі G.5 характеризуються
довготривалою безперебійною роботою
навіть за інтенсивної експлуатації.
Ергономічна панель керування:
необхідна температура нагрівання
встановлюється одним рухом механічного
регулятора.

Суперпласка
конструкція

ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)

Механічне
керування

Швидке нагрівання
2,0/1,2/0,8 кВт

Гарантія
на внутрішній бак

Варіативні налаштування: у цій моделі
передбачено три режими нагрівання,
включаючи прискорений та економічний.

Модельний ряд і технічні характеристики
Модель

Ергономічне
механічне
керування

MK 30 V

MK 50 V

MK 80 V

MK 100 V

151 001

151 002

151 003

151 004

30

50

80

100

Артикул
Об’єм

л

Тип розташування

Вертикальний

Поверхня внутрішнього бака

Нержавіюча сталь G.5

Вага нетто

кг

Напруга / Частота

Надійна кріпильна
планка

Потужність режимів нагрівання

9,2

12,6
230 ~ / 50

Вт

800 / 1 200 / 2 000

Час нагрівання на ∆t 45 °С

хв

Макс. температура нагрівання води

°С

50

80
75

мПа

0,05 – 0,7

Приєднувальний розмір

Клас пиловологозахисту

IPX4

ПЗВ

+

Комплектація

Запобіжний клапан, комплект анкерів

Габарити
Об’єм /
Відстань

Металева захисна
кришка

130

G1/2

Робочий тиск

Суперплаский
корпус від 23,0 см

16,8

В/Гц

л

30

50

80

100

X

мм

555

843

993

1 203

Y

мм

230

230

270

270

Z

мм

434

434

514

514

С

мм

210

210

210

210

G

мм

240

500

450

550

20,0

160
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Внутрішній бак із нержавіючої сталі

Серія накопичувальних водонагрівачів

Praktik
Практичний класичний водонагрівач із нержавіючим внутрішнім
баком. Praktik чудово підходить для тривалої активної експлуатації.
Характеризується стабільною роботою, відмінними технічними
характеристиками й високою швидкістю нагрівання води.

Внутрішній бак
із нержавіючої сталі

Безпека: внутрішній бак з нержавіючої
сталі G.5 має високий захист від корозії.
Гнучке керування: три режими роботи —
прискорене, стандартне й економічне
нагрівання.

ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану

ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)

Швидке нагрівання
2,5/1,5/1,0 кВт

Простота використання: надійне
механічне керування, індикатори вмикання
й нагрівання.
Економічність: високощільна
теплоізоляція з пінополіуретану
дозволяє довше зберігати воду гарячою
без додаткових витрат електроенергії.
Довговічність: надійний нагрівальний
елемент, створений за технологією
TitaniumHeat з високим вмістом титану.

Металевий
корпус

Механічне
керування

Захист від дітей —
регулятор
PRESS & TURN

Низькі
тепловтрати —
економія електрики

Гарантія
на внутрішній бак

Модельний ряд і технічні характеристики
Модель
Артикул

Термометр

Об’єм

Praktik 30 V
Slim

Praktik 50 V
Slim

Praktik
80 V

Praktik
100 V

Praktik
150 V

151 005

151 006

151 007

151 008

151 009

30

50

80

100

150

19,6

24,6

120

180

л

Тип розташування

Вертикальний

Поверхня внутрішнього бака

Нержавіюча сталь G.5

Вага нетто

кг

Напруга / Частота

Надійна кріпильна
планка

10,2

13,4

230 ~ / 50

Вт

1 000 / 1 500 / 2 500

Потужність режимів нагрівання
Час нагрівання на ∆t 45 °С

хв

Макс. температура нагрівання води

°С

36

60

75

мПа

0,05 – 0,6

Приєднувальний розмір

Клас пиловологозахисту

IPX4

ПЗВ

+

Комплектація

Запобіжний клапан, комплект анкерів

Габарити
Об’єм /
Відстань

Скриті виводи
водяних патрубків

96

G1/2

Робочий тиск

Регулятор
PRESS & TURN

16,8

В/Гц

л

30

50

80

100

150
1 283

X

мм

501

722

751

903

Y

мм

378

378

459

459

459

Z

мм

365

365

445

445

445

С

мм

236

236

236

236

236

G

мм

–

–

–

–

937

Thermex

Накопичувальні водонагрівачі стандартного об’єму

Внутрішній бак із нержавіючої сталі

Серія накопичувальних водонагрівачів

Eterna
Доступна модель із білосніжним корпусом і внутрішнім
баком із нержавіючої сталі G.5. Новинка колекції класичних
круглих водонагрівачів. Має збільшену семирічну гарантію
на внутрішню ємність.

Внутрішній бак
із нержавіючої сталі

Економічність: високощільна
теплоізоляція з пінополіуретану дозволяє
довше зберігати воду гарячою без
додаткових витрат електроенергії.
Простота використання: механічний
регулятор допомагає встановити
температуру буквально одним рухом,
а вбудований термостат автоматично
регулює нагрівання води.
Універсальність: серія має
оптимальну потужність 1,5 кВт і може
використовуватися навіть у будинках
із невисокою потужністю електромережі.
Довговічність: надійний нагрівальний
елемент, створений за технологією
TitaniumHeat на основі титану.

ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану

ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)

Металевий
корпус

Механічне
керування

Захист від дітей —
регулятор
PRESS & TURN

Оптимальне
нагрівання 1,5 кВт

Низькі
тепловтрати —
економія електрики

Гарантія
на внутрішній бак

Модельний ряд і технічні характеристики
Модель

Надійна кріпильна
планка

Артикул
Об’єм

л

Eterna 30 V
Slim

Eterna 50 V

Eterna 80 V

Eterna 100 V

151 010

151 011

151 012

151 013

30

50

80

100

Тип розташування

Вертикальний

Поверхня внутрішнього бака

Нержавіюча сталь G.5

Вага нетто

кг

Напруга / Частота

Регулятор
PRESS & TURN

Потужність режимів нагрівання

10,2

230 ~ / 50

Вт

1 500

Час нагрівання на ∆t 45 °С

хв

Макс. температура нагрівання води

°С

36

75

мПа

0,05 – 0,6

Приєднувальний розмір

60

16,8

19,6

96

180

G1/2

Робочий тиск
Клас пиловологозахисту

Скриті виводи
водяних патрубків

13,2

В/Гц

IPX4

ПЗВ

+

Комплектація

Запобіжний клапан, комплект анкерів

Габарити
Об’єм /
Відстань

л

30

50

80

100

X

мм

501

527

751

903

Y

мм

378

459

459

459

Z

мм

365

445

445

445

С

мм

236

236

236

236
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Накопичувальні водонагрівачі стандартного об’єму

Внутрішній бак із нержавіючої сталі

Серія накопичувальних водонагрівачів

Solo

Сучасний і високотехнологічний водонагрівач із внутрішнім баком
із нержавіючої сталі G.5. Нова серія має стильну панель керування
й містить у собі всі актуальні технологічні розробки Thermex.
Внутрішній бак
із нержавіючої сталі

Надійність: внутрішній бак із нержавіючої
сталі G.5 із захистом від корозії
забезпечує стабільну й тривалу роботу
нагрівача.
Швидке нагрівання: нагрівальний
елемент TitaniumHeat із нержавіючої сталі
потужністю 2000 Вт дозволяє нагрівати
воду в найкоротший час.
Зручна експлуатація: на лицьовій панелі
розташовані механічний регулятор
та інформативний електронний дисплей,
що відображає поточну температуру.

ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану

ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)

Металевий
корпус

Механічне
керування
з електронним
дисплеєм

Економічність: оптимальний режим
роботи ECO і теплоізоляція внутрішнього
бака для раціонального використання
електроенергії.
Дизайн: сучасний стильний корпус
у класичному білосніжному кольорі.

Гарантія
на внутрішній бак

Висока потужність
2,0 кВт

Низькі
тепловтрати —
економія електрики

Thermex

Накопичувальні водонагрівачі стандартного об’єму

Внутрішній бак із нержавіючої сталі

Стильна панель керування

Надійна кріпильна планка

Нижнє розташування водяних патрубків

Модельний ряд і технічні характеристики
Модель
Артикул
Об’єм

л

Solo 30 V

Solo 50 V

Solo 80 V

Solo 100 V

151 076

151 077

151 078

151 079

30

50

80

100

14,4

16,8

110

140

Тип розташування

Вертикальний

Поверхня внутрішнього бака
Вага нетто

Нержавіюча сталь G.5
кг

Напруга / Частота
Потужність режимів нагрівання

8,3

11,3

В/Гц

230 ~ / 50

Вт

2 000

Час нагрівання на ∆t 45 °С

хв

Макс. температура нагрівання води

°С

40

65
75

мПа

0,05 – 0,7

Приєднувальний розмір

G1/2

Робочий тиск
Клас пиловологозахисту

IPX4

ПЗВ

+

Комплектація

Запобіжний клапан, комплект анкерів

Габарити
Об’єм /
Відстань

л

30

50

80

100

X

мм

462

530

787

935

Y

мм

355

355

425

425

Z

мм

340

340

410

410

С

мм

215

215

215

215

G

мм

200

305

400

400
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Накопичувальні водонагрівачі стандартного об’єму

Внутрішній бак із нержавіючої сталі

Серія накопичувальних водонагрівачів

Fusion
Водонагрівач із лаконічним зовнішнім виглядом і внутрішнім баком
із нержавіючої сталі. Характеризується високою функціональністю
й простотою в керуванні.

Надійність: внутрішній бак із нержавіючої
сталі забезпечує тривалу роботу
нагрівача.
Швидке нагрівання: нагрівальний
елемент TitaniumHeat з нержавіючої сталі
потужністю 2 000 Вт дозволяє нагрівати
воду в найкоротший час.
Зручне керування: механічний
регулятор на нижній кришці для легкого
налаштування — буквально одним рухом.

ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану

Висока
потужність 2,0 кВт

Металевий
корпус

Низькі
тепловтрати —
економія електрики

Механічне
керування

Гарантія
на внутрішній бак

Модельний ряд і технічні характеристики
Модель

Надійна кріпильна
планка

Артикул
Об’єм

л

Fusion 30 V

Fusion 50 V

Fusion 80 V

Fusion 100 V

151 062

151 063

151 064

151 065

30

50

80

100

Тип розташування

Вертикальний

Поверхня внутрішнього бака

Нержавіюча сталь

Вага нетто

Механічний
регулятор
на нижній кришці,
контрольна
лампа-індикатор
режиму нагрівання

кг

Напруга / Частота
Потужність режимів нагрівання

8,3

11,3

В/Гц

230 ~ / 50

Вт

2 000

Час нагрівання на ∆t 45 °С

хв

Макс. температура нагрівання води

°С

40

75

мПа

0,05 – 0,7

Приєднувальний розмір

65

14,4

16,8

110

140

G1/2

Робочий тиск
Клас пиловологозахисту

IPX4

ПЗВ

–

Комплектація

Запобіжний клапан, комплект анкерів

Габарити
Об’єм /
Відстань

л

30

50

80

100

X

мм

462

530

787

935

Y

мм

355

355

425

425

Z

мм

340

340

410

410

С

мм

215

215

215

215

G

мм

200

305

400

400

Thermex

Накопичувальні водонагрівачі стандартного об’єму

Внутрішній бак із нержавіючої сталі

Серія накопичувальних водонагрівачів

Ultraslim – IU
Оригінальна серія водонагрівачів з вузьким корпусом. Серія Ultraslim
дозволяє раціонально використовувати вільний простір
і встановлювати водонагрівач навіть у найменших приміщеннях.

Компактність: діаметр 27 см
допомагає розташувати водонагрівач
навіть у найменших ванних кімнатах,
кухнях, у кутових нішах і приміщеннях
із нестандартним плануванням.
Безпека: внутрішній бак із нержавіючої
сталі G.5 надійно захищений
від утворення корозії, що забезпечує
стабільну й тривалу роботу водонагрівача.
Гнучке нагрівання: передбачено
три режими роботи для прискореного,
стандартного й економічного нагрівання
води.

ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану

ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)

Металевий
корпус

Механічне
керування

Внутрішній бак
із нержавіючої сталі

Швидке нагрівання
2,0/1,3/0,7 кВт

Низькі
тепловтрати —
економія електрики

Економічність: надійне теплоізоляційне
покриття з високощільного
пінополіуретану довше зберігає воду
гарячою без додаткових енерговитрат.

Гарантія
на внутрішній бак

Модельний ряд і технічні характеристики
Модель

Механічне
керування

Артикул
Об’єм

л

IU 30 V

IU 50 V

151 047

151 049

30

50

Тип розташування

Вертикальний

Поверхня внутрішнього бака
Вага нетто

кг

Напруга / Частота

Надійна кріпильна
планка

Нержавіюча сталь G.5

Потужність режимів нагрівання

12,6
230 ~ / 50

Вт

700 / 1 300 / 2 000

Час нагрівання на ∆t 45 °С

хв

Макс. температура нагрівання води

°С

50
75

мПа

0,05 – 0,6

Приєднувальний розмір

80

G1/2

Робочий тиск
Клас пиловологозахисту

Нижнє
розташування
водяних патрубків

16,5

В/Гц

IPX4

ПЗВ

+

Комплектація

Запобіжний клапан, комплект анкерів

Габарити
Об’єм /
Відстань

л

30

50

X

мм

800

1 235

Y

мм

285

285

Z

мм

270

270

С

мм

160

160

G

мм

344

784

25
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Внутрішній бак із покриттям Біосклофарфор

Світове визнання Thermex отримав
завдяки легендарній серії водонагрівачів
зі спеціальним покриттям — Біосклофарфор.
Унікальна технологія вдосконалювалася
протягом більш ніж півстоліття.
Біосклофарфор дозволяє виробляти
водонагрівачі найвищої якості, стійкі
до корозії, впливу термо- й гідроударів.
На сьогодні Thermex має величезний досвід
у виробництві надійної та доступної техніки,
яка слугуватиме вам довго.

Thermex

Накопичувальні водонагрівачі стандартного об’єму

Внутрішній бак із покриттям Біосклофарфор

Міцність захисного покриття — запорука тривалої служби водонагрівача.

ТЕХНОЛОГІЇ BIO
Біосклофарфор
Унікальне запатентоване покриття внутрішнього бака з найвищими
антикорозійними властивостями. Має набагато більшу міцність
та еластичність, ніж звичайні емалеві покриття. Успішно протистоїть
гідроударам і перепадам температури. Біосклофарфор значно довше
захищає бак від корозії — основної причини виходу водонагрівачів
із ладу. Біосклофарфор зберігає воду чистою й свіжою —
як у фарфоровому глечику.
Покриття внутрішнього бака
БІОСКЛОФАРФОР

Oxygen Free System

Ultra Sonic Test

Ексклюзивна технологія нанесення
покриття Біосклофарфор у середовищі
інертного газу. Технологія виключає появу
навіть дрібних бульбашок повітря або
мікропор у покритті. Oxygen Free System
запобігає потраплянню повітря й гарантує
захист внутрішнього бака протягом усього
терміну експлуатації.

Розроблена Thermex ефективна система
перевірки якості захисного покриття
методом ультразвукового сканування.
Система визначає навіть найменші,
невидимі для ока дефекти покриття
зі 100%-ю гарантією. Найвищий рівень
якості неможливий без досконалих
систем контролю виробничого процесу.

Cold Rolled Steel
Для внутрішніх баків Thermex BIO
використовується тільки високоякісна
сталь холодного прокату — набагато
міцніша й пластичніша, ніж гарячекатана
сталь у більшості світових брендів
водонагрівачів. Cold Rolled Steel має
більш рівну поверхню, що значно
зміцнює зчеплення захисного покриття
й запобігає утворенню мікротріщин.
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Внутрішній бак із покриттям Біосклофарфор

Серія накопичувальних водонагрівачів

safedry – ERD
Водонагрівач у строгому класичному корпусі з інноваційним
нагрівальним елементом CeramicHeat. Може експлуатуватися
із жорсткою водою, має високі екологічні властивості
й підвищену надійність.

Турбота про здоров’я: покриття
Біосклофарфор надійно захищає
внутрішній бак від корозії
й зберігає воду чистою та свіжою —
як у фарфоровому глечику.
Довговічність: унікальний «сухий»
нагрівальний елемент CeramicHeat
перешкоджає утворенню накипу
й захищає від корозії.
Зручне керування: механічний
регулятор на нижній кришці дозволяє
робити легке налаштування —
буквально одним рухом.

«Сухий» ТЕН
CeramicHeat
у захисній колбі

ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)

Металевий
корпус

Покриття внутрішнього бака
БІОСКЛОФАРФОР

Оптимальне
нагрівання 1,5 кВт

Механічне
керування

Низькі
тепловтрати —
економія електрики

Функціональність: світлова індикація
інформує про вмикання водонагрівача.
Гарантія
на внутрішній бак

Збільшена
повна гарантія

Модельний ряд і технічні характеристики
Модель

Скриті виводи
водяних патрубків
і механічний
регулятор

Артикул
Об’єм

л

ERD 50 V

ERD 80 V

ERD 100 V

111 015

111 016

111 017

50

80

100

Тип розташування

Вертикальний

Поверхня внутрішнього бака

Біосклофарфор

Вага нетто

кг

Напруга / Частота

Універсальна
планка

Потужність режимів нагрівання

22,5

В/Гц

230 ~ / 50

Вт

1 500

Час нагрівання на ∆t 45 °С

хв

Макс. температура нагрівання води

°С

110

176
75

Приєднувальний розмір

G1/2

Робочий тиск

мПа

0,05 – 0,8

Клас пиловологозахисту

IPX4

ПЗВ

+

Комплектація

Запобіжний клапан, комплект анкерів

Габарити

Нагрівальний
елемент
CeramicHeat

27,0

Об’єм /
Відстань

л

50

80

100

X

мм

579

810

974

Y

мм

460

460

460

Z

мм

438

438

438

С

мм

330

330

330

М

мм

195

195

195

31,5

220
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Внутрішній бак із покриттям Біосклофарфор

Серія накопичувальних водонагрівачів

Thermo
Одна з найпопулярніших серій круглих водонагрівачів із покриттям
Біосклофарфор. Має варіативні налаштування потужності,
що дозволяють ощадливо використовувати електроенергію
або здійснювати прискорене нагрівання.

Турбота про здоров’я: нагрівальний
елемент TitaniumHeat з нержавіючої сталі
підсилює захист від корозії, а спеціальне
покриття Біосклофарфор зберігає воду
чистою та свіжою, як у фарфоровому
глечику.

ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану

ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)

Покриття внутрішнього бака
БІОСКЛОФАРФОР

Швидке нагрівання
2,5/1,5/1,0 кВт

Гнучкі налаштування: три швидкості
нагрівання — стандартне, прискорене
й економічне допомагають налаштувати
водонагрівач під індивідуальні умови.
Функціональна панель керування:
світлова індикація інформує про режим
роботи водонагрівача, а механічний
регулятор допомагає перемикати режими
роботи одним рухом.
Надійність: подвоєна площа
нагрівального елемента прискорює
нагрівання, а два контури ТЕНа страхують
один одного.

Металевий
корпус

Захист від дітей —
регулятор
PRESS & TURN

Механічне
керування

Низькі
тепловтрати —
економія електрики

Гарантія
на внутрішній бак

Збільшена
повна гарантія

Довговічність: надійність приладу
підтверджується п’ятирічною гарантією.

Модельний ряд і технічні характеристики
Модель

Thermo
30 V Slim

Thermo
50 V Slim

Thermo
80 V

Thermo
100 V

Thermo
150 V

111 010

111 011

111 012

111 013

111 014

30

50

80

100

150

24,4

35,4

120

180

Артикул

Термометр

Об’єм

л

Тип розташування

Вертикальний

Поверхня внутрішнього бака

Біосклофарфор

Вага нетто

кг

Напруга / Частота

Надійна кріпильна
планка

13,4

16,8

230 ~ / 50

Вт

1 000 / 1 500 / 2 500

Потужність режимів нагрівання
Час нагрівання на ∆t 45 °С

хв

Макс. температура нагрівання води

°С

36

60

75

мПа

0,05 – 0,6

Приєднувальний розмір

Клас пиловологозахисту

IPX4

ПЗВ

+

Комплектація

Запобіжний клапан, комплект анкерів, дренажна трубка 1,5 м

Габарити
Об’єм /
Відстань

Дренажна трубка
1,5 м

96

G1/2

Робочий тиск

Регулятор
PRESS & TURN

21,2

В/Гц

л

30

50

80

100

150
1 283

X

мм

492

722

751

903

Y

мм

378

378

459

459

459

Z

мм

365

365

445

445

445

С

мм

236

236

236

236

236

G

мм

–

–

–

–

937
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Внутрішній бак із покриттям Біосклофарфор

Серія накопичувальних водонагрівачів

champion Silverheat – ess/ers

Мільйони людей уже вибрали цю серію як надійний водонагрівач
для свого будинку. Модель класичної круглої форми компактно
вписується в приміщення, а легендарний нагрівальний елемент
SilverHeat робить її еталонною.
Покриття внутрішнього бака
БІОСКЛОФАРФОР

Безпека: екологічне покриття
Біосклофарфор захищає внутрішній бак
від корозії й забезпечує його стійкість
до перепадів температури.
Турбота про здоров’я: унікальне
покриття SilverHeat захищає від утворення
накипу й створює антибактеріальний
ефект усередині водонагрівача.
Економічність: теплоізоляція бака
з високощільного пінополіуретану
дозволяє довгий час зберігати воду
гарячою й підтримувати температуру
без додаткових витрат електрики.
Зручність експлуатації: просте
механічне керування PRESS & TURN
(натиснув і повернув) допомагає легко
використовувати водонагрівач, змінюючи
температуру нагрівання одним рухом,
а конструкція пристрою дозволяє
провести його монтаж у короткий термін.
Функціональність: світлова індикація
інформує про режим нагрівання
й вмикання водонагрівача.

ТЕН SilverHeat
ПЗВ (захист
з антибактеріальним від ураження
ефектом
електрострумом)

Металевий
корпус

Захист від дітей —
регулятор
PRESS & TURN

Оптимальне
нагрівання 1,5 кВт

Механічне
керування

Низькі
тепловтрати —
економія електрики

Гарантія
на внутрішній бак

Збільшена
повна гарантія

Thermex
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Внутрішній бак із покриттям Біосклофарфор

Термометр

Надійна кріпильна планка

Регулятор PRESS & TURN

Скриті виводи водяних патрубків

Модельний ряд і технічні характеристики
Модель
Артикул
Об’єм

ESS 30 V
Silverheat

ESS 50 V
Silverheat

ESS 60 V
Silverheat

ESS 70 V
Silverheat

ERS 50 V
Silverheat

ERS 80 V
Silverheat

ERS 100 V
Silverheat

ERS 150 V
Silverheat

ESS 50 H
Silverheat

ERS 80 H
Silverheat

111 026

111 028

111 030

111 032

111 034

111 035

111 037

111 039

111 029

111 036

30

50

60

70

50

80

100

150

50

80

Вузький

Стандарт

л

Форм-фактор

Вузький

Стандарт

Тип розташування

Вертикальний

Поверхня внутрішнього бака

Горизонтальний

Біосклофарфор

Вага нетто

кг

Напруга / Частота

13,4

16,8

18,5

21,0

16,4

В/Гц

Потужність режимів нагрівання

Вт

Час нагрівання на ∆t 45 °С

хв

Макс. температура нагрівання води

°С

21,2

24,4

35,4

16,8

21,2

210

280

105

170

230 ~ / 50
1 500
65

105

130

140

105

170
75

Приєднувальний розмір

G1/2

Робочий тиск

мПа

0,05 – 0,6

Клас пиловологозахисту

IPX4

ПЗВ

+

Комплектація

Запобіжний клапан, комплект анкерів

Габарити
Об’єм /
Відстань

л

ESS
30 V

ESS
50 V

ESS
60 V

ESS
70 V

ERS
50 V

ERS
80 V

ERS
100 V

ERS
150 V

ESS
50 H

ERS
80 H

X

мм

501

722

839

956

527

751

903

1 283

527

751

Y

мм

378

378

378

378

459

459

459

459

459

459

Z

мм

365

365

365

365

445

445

445

445

445

445

С

мм

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

G

мм

–

–

–

–

–

–

–

937

380

557

31
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ЕЛЕКТРИЧНІ
МАЛОЛІТРАЖНІ
ВОДОНАГРІВАЧІ

Компактні водонагрівачі Thermex розроблені
для постачання гарячої води в невеликих об’ємах.
Підходять для малогабаритних квартир і заміських
будинків.

ПЕРЕВАГИ
НАДІЙНІСТЬ:
внутрішні баки водонагрівачів мають захист
від корозії — головної причини поломки такого
встаткування, — що забезпечує тривалу
й стабільну роботу.

ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ:
передбачено функції захисту від випадкового
вмикання, а всі елементи керування розташовані
під рукою, що допомагає зручно налаштовувати
температуру — буквально одним рухом.

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ:
малолітражні водонагрівачі можуть мати верхнє
або нижнє підключення, що дозволяє зручно
розмістити водонагрівач навіть у невеликому
просторі.

Thermex

Електричні малолітражні водонагрівачі

Компактне й ефективне
рішення для гарячого
водопостачання!

З НАМИ ТЕПЛІШЕ
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Серія накопичувальних водонагрівачів

Blitz – IBL
Компактний, надійний і практичний водонагрівач малого об’єму
з міцним баком із нержавіючої сталі G.5. Популярність цієї моделі
обумовлена не тільки невеликими габаритами, а й максимально
швидким нагріванням води.

Внутрішній бак
із нержавіючої сталі

Компактність: водонагрівачі об’ємом
10 і 15 літрів відмінно підходять і для
малогабаритних квартир, і для заміських
будинків.
Надійність: внутрішній бак
із антикорозійної нержавіючої сталі G.5
забезпечує стабільну й тривалу роботу
водонагрівача.
Ефективність: ця модель має високу
потужність потужність (2,5 кВт), що
дозволяє максимально швидко нагрівати
воду — усього за 12 хвилин.

Швидке нагрівання Механічне
2,5/1,5 кВт
керування

Захист від дітей —
регулятор
PRESS & TURN

Низькі
тепловтрати —
економія електрики

Гарантія
на внутрішній бак

Зручність використання:
у Thermex Blitz передбачений
терморегулятор із функцією захисту
від дітей PRESS & TURN.

Модельний ряд і технічні характеристики
Модель
Артикул

Сучасний дизайн

Об’єм

л

IBL 10 O

IBL 15 O

151 033

151 034

10

15

Тип розташування

Над раковиною

Поверхня внутрішнього бака
Вага нетто

кг

Напруга / Частота

Корпус
із ударостійкого
пластику

Нержавіюча сталь G.5
5,6

В/ Гц

Потужність режимів нагрівання

Вт

Час нагрівання на ∆t 45 °С

хв

Макс. температура нагрівання води

°С

1 500 / 2 500
12

G1/2

Робочий тиск

мПа

Клас пиловологозахисту

0,05 – 0,7
IPX4

ПЗВ

–

Комплектація

Запобіжний клапан, комплект анкерів

Габарити

Патрубки
підключення
знизу

18
65

Приєднувальний розмір

Механічний
регулятор
із захистом
від дітей
PRESS & TURN

6,5
230 ~ / 50

Об’єм /
Відстань

л

10

15

X

мм

430

455

Y

мм

290

310

Z

мм

290

335
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Серія накопичувальних водонагрівачів

Inox Cask – IС
Простий, доступний і надійний водонагрівач зі зручним механічним
керуванням. Inox Cask характеризується скромними габаритами,
що робить його ідеальним для встановлення під раковиною або над
раковиною, а також у ванній кімнаті.

Внутрішній бак
із нержавіючої сталі

Висока надійність: внутрішній бак
із нержавіючої сталі G.5 із захистом
від корозії забезпечує стабільну й тривалу
роботу нагрівача.
Компактність: водонагрівач об’ємом
10 – 15 літрів дозволяє розмістити
водонагрівач навіть у малогабаритних
кухнях і ванних кімнатах.
Економічність: індикатор режиму
роботи ECO і теплоізоляційне покриття
для підтримання температури води.

ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)

Низькі
тепловтрати —
економія електрики

Оптимальне
нагрівання 1,5 кВт

Механічне
керування

Гарантія
на внутрішній бак

Широкі можливості встановлення:
моделі з верхнім і нижнім розміщенням
патрубків.
Зручне керування: простий механічний
регулятор для встановлення температури.
Безпека: змонтоване на мережевому
шнурі ПЗВ повністю захищає від ураження
електричним струмом.

Модельний ряд і технічні характеристики
Модель

Механічний
регулятор

IC 10 O

IC 10 U

IC 15 O

IC 15 U

151 026

151 027

151 028

151 029

10

10

15

15

Над раковиною

Під раковиною

Над раковиною

Під раковиною

Артикул
Об’єм

л

Тип розташування
Поверхня внутрішнього бака

Нержавіюча сталь G.5

Вага нетто

кг

Напруга / Частота

ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)

4,6

4,6

В/Гц

Потужність режимів нагрівання

Вт

Час нагрівання на ∆t 45 °С

хв

Макс. температура нагрівання води

°С

5,5

5,5

28

28

230 ~ / 50
1 500
16

16
75

Приєднувальний розмір

G1/2

Робочий тиск

мПа

0,05 – 0,7

Клас пиловологозахисту

IPX4

ПЗВ

+

Комплектація

Запобіжний клапан, комплект анкерів, дренажна трубка 1,5 м

Габарити
Об’єм /
Відстань

л

10 O

10 U

15 O

15 U

X

мм

380

380

460

460

Y

мм

270

270

270

270

Z

мм

270

270

270

270

Thermex

Електричні малолітражні водонагрівачі

Серія накопичувальних водонагрівачів

Hit Pro – H (pro)
Елегантне продовження серії накопичувальних водонагрівачів малого
об’єму, що зберегло всі переваги попередньої серії Hit, а сучасний
дизайн зробив моделі ще більш компактними й зручними.

Екологічність: внутрішній бак
із покриттям Біосклофарфор надійно
захищений від корозії й зберігає воду
чистою та свіжою — як у фарфоровому
глечику.
Надійність: покриття Біосклофарфор
робить бак стійким до перепадів
температур, гідроударів та появи
мікротріщин за активної експлуатації.
Легкий монтаж: серія компактних
водонагрівачів включає в себе моделі
з верхнім і нижнім підключенням,
що дозволяє зручно розмістити Hit Pro
навіть у невеликому просторі.

ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану

Оптимальне
нагрівання 1,5 кВт

Низькі
тепловтрати —
економія електрики

Покриття внутрішнього бака
БІОСКЛОФАРФОР

Механічне
керування

Гарантія
на внутрішній бак

Проста експлуатація: всі елементи
керування розташовані на лицьовій
панелі, що допомагає зручно
налаштовувати температуру —
буквально одним рухом.
Функціональність: світлова індикація
інформує про режим нагрівання
й вмикання водонагрівача.

Модельний ряд і технічні характеристики
Модель
Артикул

Сучасний дизайн

Об’єм

H 10 O (pro)

H 10 U (pro)

H 15 O (pro)

H 15 U (pro)

H 30 O (pro)

111 001

111 002

111 003

111 004

111 005

10

10

15

15

30

Над
раковиною

Під
раковиною

Над
раковиною

Під
раковиною

Над
раковиною

7,5

7,5

8,5

12,5

31

62

л

Тип розташування
Поверхня внутрішнього бака

Біосклофарфор

Вага нетто

Корпус
із ударостійкого
пластику

кг

Напруга / Частота

В/Гц

Потужність режимів нагрівання

Вт

Час нагрівання на ∆t 45 °С

хв

1 500

Макс. температура нагрівання води

°С

75

мПа

0,05 – 0,8

21

Приєднувальний розмір

Клас пиловологозахисту

31

IPX4

ПЗВ

–

Комплектація

Запобіжний клапан, монтажний комплект

Габарити
Об’єм /
Відстань

Патрубки
підключення
знизу / зверху

21

G1/2

Робочий тиск

Механічний
регулятор

8,5
230 ~ / 50

л

10 O

10 U

15 O

15 U

30 O

X

мм

366

366

406

406

476

Y

мм

345

345

385

385

455

Z

мм

304

304

335

335

408

37

38

Thermex

Електричні підлогові водонагрівачі великого об’єму

ЕЛЕКТРИЧНІ
ПІДЛОГОВІ
ВОДОНАГРІВАЧІ
ВЕЛИКОГО ОБ’ЄМУ

Підлогові водонагрівачі розроблені для
виробництва великого об’єму гарячої води
в приватних будинках, котеджах, підприємствах
малого й середнього бізнесу.

ПЕРЕВАГИ
ВЕЛИКИЙ ОБ’ЄМ:
підлогові моделі з об’ємом від 80 до 300 літрів.

ПОЛІПШЕНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ:
збільшений шар високощільної теплоізоляції довше
зберігає воду гарячою без додаткових витрат
електроенергії.

ДОВГОВІЧНІСТЬ:
технології захисту внутрішніх баків і збільшені
магнієві аноди надійно захищають водонагрівачі
від корозії, забезпечуючи стабільну
й безперебійну роботу.

УНІВЕРСАЛЬНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ:
можливість однофазного (230 В) або трифазного
підключення (400 В).

СУМІСНІСТЬ:
інтеграція в систему опалення для непрямого
нагрівання води без витрат електроенергії.

Thermex

Необхідні більші об’єми
гарячої води? Зігріємо воду
для великої родини або
для вашого бізнесу!

З НАМИ ТЕПЛІШЕ

Електричні підлогові водонагрівачі великого об’єму
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Серія накопичувальних водонагрівачів

Praktik Floor – IRP F
Водонагрівачі великого об’єму з нержавіючим внутрішнім баком.
Надійне рішення як для житлових приміщень із великими потребами
гарячої води, так і для малого й середнього бізнесу.

Внутрішній бак
із нержавіючої сталі

Великий об’єм: моделі з розміщенням
на підлозі об’ємом 200 і 280 літрів.
Поліпшена енергоефективність:
збільшений шар високощільної
теплоізоляції значно довше зберігає
воду гарячою без додаткових витрат
електроенергії.
Надійність: внутрішній бак із нержавіючої
сталі G.5 надійно захищений від корозії,
а два збільшених магнієвих аноди
підсилюють захист.

ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану

Швидке нагрівання Механічне
2,0/4,0/6,0 кВт
керування

Металевий
корпус

Низькі
тепловтрати —
економія електрики

Гарантія
на внутрішній бак

Міцний корпус: посилена конструкція
корпуса з високоміцної сталі.
Швидке нагрівання: три режими
нагрівання з потужністю до 6000 Вт
забезпечують великий об’єм гарячої води
в короткий термін.
Універсальне підключення
до електромережі: можливість
однофазного (230 В) або трифазного
підключення (400 В).

Модельний ряд і технічні характеристики
Модель

Надійне механічне
керування

Артикул
Об’єм

л

IRP 200 F

IRP 280 F

151 056

151 057

200

280

Тип розташування

Підлоговий

Поверхня внутрішнього бака
Вага нетто

кг

Напруга / Частота

Бокові патрубки
підключення G3/4

Нержавіюча сталь G.5
42,4

В/Гц

Потужність режимів нагрівання

Вт

Час нагрівання на ∆t 45 °С

хв

Макс. температура нагрівання води

°С

2 000 / 4 000 / 6 000
100

140
75

Приєднувальний розмір

G3/4

Робочий тиск

мПа

Клас пиловологозахисту

Три кнопки
керування
потужністю

55,7
230 / 400 ~ / 50

0,05 – 0,6
IPX4

ПЗВ

–

Комплектація

Запобіжний клапан, ніжки для підлогового встановлення

Габарити
Об’єм /
Відстань

л

200

280

X

мм

1 215

1 594

Y

мм

672

672

Z

мм

560

560

Thermex
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Серія накопичувальних водонагрівачів

Champion Floor – ER
Водонагрівачі з розміщенням на підлозі великого об’єму оптимально
підходять там, де гаряча вода потрібна постійно й у великих
кількостях. Ідеальне рішення для встановлення в приватних котеджах,
заміських будинках і на підприємствах.

Покриття внутрішнього бака
БІОСКЛОФАРФОР

Великий об’єм: моделі з розміщенням
на підлозі об’ємом 200 і 300 літрів.
Низькі витрати: високощільна
теплоізоляція зберігає воду гарячою
тривалий час і знижує витрати на
електроенергію.
Довговічність: екологічне покриття
Біосклофарфор захищає внутрішній бак
від корозії, а збільшений магнієвий анод
подвоює захист.
Міцний корпус: посилена конструкція
корпуса з високоміцної сталі.

ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану

Швидке нагрівання Механічне
2,0/4,0/6,0 кВт
керування

Металевий
корпус

Низькі
тепловтрати —
економія електрики

Гарантія
на внутрішній бак

Швидке нагрівання: три режими
нагрівання з потужністю до 6 000 Вт
забезпечують великий об’єм гарячої води
в короткий термін.
Універсальне підключення
до електромережі: можливість
однофазного (230 В) або трифазного
підключення (400 В).

Модельний ряд і технічні характеристики
Модель

Надійне механічне
керування

Артикул
Об’єм

л

ER 200 V

ER 300 V

111 040

111 041

200

300

Тип розташування

Підлоговий

Поверхня внутрішнього бака
Вага нетто

кг

Напруга / Частота

Бокові патрубки
підключення G3/4

Біосклофарфор
56,7

В/Гц

Потужність режимів нагрівання

Вт

Час нагрівання на ∆t 45 °С

хв

Макс. температура нагрівання води

°С

2 000 / 4 000 / 6 000
115

170
70

Приєднувальний розмір

G3/4

Робочий тиск

мПа

Клас пиловологозахисту

Три кнопки
керування
потужністю

73,8
230 / 400 ~ / 50

0,05 – 0,6
IPX4

ПЗВ

–

Комплектація

Запобіжний клапан, ніжки для підлогового встановлення

Габарити
Об’єм /
Відстань

л

200

300

X

мм

1 216

1 705

Y

мм

672

672

Z

мм

560

560

41

42

Thermex

Електричні підлогові водонагрівачі великого об’єму

Серія комбінованих водонагрівачів

Combi
Гніздо для
встановлення
температурного
датчика котла

Патрубок
рециркуляції

Покриття
внутрішнього бака
Біосклофарфор

Комбінований водонагрівач із убудованим теплообмінником — ідеальне рішення для забезпечення великим
об’ємом гарячої води приватного будинку, підприємств малого й середнього бізнесу.
Комбінований водонагрівач може використовувати для нагрівання води як електрику, так і теплоносій
системи опалення. Убудований теплообмінник підключається до котла й допомагає в короткий термін нагріти
великий об’єм води, використовуючи більш дешеве джерело енергії. Після завершення опалювального сезону
комбінований водонагрівач можна перевести на електричне нагрівання.
Покриття внутрішнього бака
БІОСКЛОФАРФОР

Надійність: внутрішній бак
і теплообмінник виготовлені
з високоякісної сталі з унікальним
покриттям Біосклофарфор. Покриття
відмінно переносить гідроудари
й перепади температур і в поєднанні
із двома збільшеними анодами захищає
внутрішній бак від корозії.
Економічність: Combi здійснює швидке
й при цьому економічне нагрівання води
за рахунок використання альтернативних
джерел енергії. Система рециркуляції
дозволяє постійно підтримувати гарячу
воду в трубах водопроводу. Це допомагає
заощаджувати до 450 літрів води
на місяць, які не витрачаються під час
очікування приготування гарячої води.
Висока ефективність: використання
системи опалення як економічного

джерела нагрівання води дозволяє
знизити витрати на електроенергію.
Швидке нагрівання води забезпечується
посиленим теплообмінником потужністю
до 45 500 Вт і електричним нагрівальним
елементом до 3 500 Вт.
Максимальна сумісність: Combi
підходить для роботи в поєднанні
з більшістю опалювальних систем (котли,
сонячні колектори тощо), підвищуючи
загальну ефективність системи.
Розумний водонагрівач: можливості
двох зовнішніх температурних датчиків
дозволяють інтегрувати Combi у систему
«розумного будинку» і повністю
використовувати всі можливості
автоматики котла.

Швидке нагрівання
3,5 кВт (200 – 300 л)
1,5 кВт (80 – 150 л)

Механічне
керування

Низькі
тепловтрати —
економія електрики

Гарантія
на внутрішній бак

Металевий
корпус

Thermex
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Одна з можливих схем підключення комбінованого водонагрівача
1

Комбінований водонагрівач

2

Газовий котел

3

Подача гарячої води або тосолу
від казана

4

Забір відпрацьованої води або тосолу

5

Подача холодної води у водонагрівач

6

Подача гарячої води до місць
споживання

7

Відведення системи рециркуляції

Модельний ряд і технічні характеристики
Модель
Артикул
Об’єм

л

ER 80 V (combi)

ER 100 V (combi)

ER 120 V (combi)

ER 150 V (combi)

ER 200 V (combi)

ER 300 V (combi)

111 042

111 043

111 044

111 045

111 046

111 047

80

100

120

150

200

300

Тип розташування

Підлоговий

Поверхня внутрішнього бака

Біосклофарфор

Вага нетто

кг

41

46

49

63

74

101

Площа теплообмінника

м2

0,59

0,73

0,73

1,23

1,38

1,82

Напруга / Частота

В/Гц

230 ~ / 50

Потужність ТЕНа

Вт

Потужність теплообмінника

Вт

14 600

18 100

1 500
18 100

30 800

34 600

3 500
45 500

Час нагрівання на ∆t 45 °С

хв

176

220

264

331

189

283

Макс. температура нагрівання води

°С

G3/4

G3/4

G1

75

Різьба теплообмінника (1), (2)

G3/4

Різьба патрубків води (3), (4)

G3/4

G3/4

G3/4

Різьба патрубка рециркуляції (5)

G3/4

Робочий тиск

мПа

0,05 – 0,6

К-ть термостатів (6)

2

Клас пиловологозахисту

IPX4

ПЗВ

–

Комплектація

Запобіжний клапан, ніжки для підлогового встановлення

Габарити
Об’єм /
Відстань

80

100

120

150

200

300
1 535

X

мм

854

978

1 117

1 325

1 453

Y

мм

562

562

562

562

637

717

Z

мм

500

500

500

500

540

620

A

мм

746

870

1 008

1 216

1 344

1 431

B

мм

636

736

736

1 088

1 084

1 161

C

мм

536

636

636

988

984

1 061

D

мм

436

536

536

888

884

961

E

мм

400

400

400

400

440

520
261

F

мм

236

236

236

238

234

G

мм

126

126

126

126

124

131

H

мм

326

326

326

326

324

351

1 – Вихід гарячої води; 2 – Подача теплоносія від котла;
3 – Гніздо для датчика; 4 – Патрубок рециркуляції; 5 – Гніздо для датчика;
6 – Забір відпрацьованого теплоносія; 7 – Вхід холодної води

43

44

Thermex

Проточні водонагрівачі

ЕЛЕКТРИЧНІ
ПРОТОЧНІ
ВОДОНАГРІВАЧІ

Компактні, швидкі й надійні проточні водонагрівачі
Thermex повністю вирішують проблему гарячого
водопостачання, особливо коли тепла вода
потрібна негайно. З числа моделей проточних
водонагрівачів легко підібрати той, що підійде
за потужністю і функціоналом.

ПЕРЕВАГИ
КОМПАКТНІСТЬ:
всі моделі мають скромні габарити, що дозволяє
зберігати вільним корисний простір кухні
або ванною кімнати.

ПРОДУКТИВНІСТЬ:
проточні водонагрівачі не мають ліміту по об’єму
й миттєво подають гарячу воду — стільки, скільки
потрібно.

ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ:
високоефективний спіральний нагрівальний
елемент із нержавіючої сталі не піддається
утворенню накипу й швидше нагріває воду.

ЕРГОНОМІЧНІСТЬ:
проточні водонагрівачі Thermex характеризуються
простотою й зручністю використання, нагрівання
води починається миттєво з відкриттям крана.

ЕКОНОМІЧНІСТЬ:
принцип роботи проточних водонагрівачів
передбачає витрату електрики тільки в момент
безпосереднього використання гарячої води.

БЕЗПЕКА:
високий клас пиловологозахисту IPX4
й автоматичний захист від перегрівання
та вмикання без води.

Thermex

Гаряча вода для всієї родини
миттєво!

З НАМИ ТЕПЛІШЕ

Проточні водонагрівачі
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Серія проточних водонагрівачів

Topflow Pro
Найбільш досконалий 3-фазний проточний водонагрівач у серії
з інтелектуальними технологіями й сучасним дизайном.
Topflow Pro має всі необхідні характеристики — високу потужність,
величезну продуктивність, роботу в автоматичному режимі й трифазне
підключення, — що зробило його ідеальним водонагрівачем
для професійного використання в приватному бізнесі, на
підприємствах, у муніципальних будівлях або заміських будинках.

Висока продуктивність: трифазний
водонагрівач повністю забезпечує
гарячою водою кілька точок споживання.
Інтелектуальні технології: можливість
точного встановлення температури
й автоматичне запам’ятовування останніх
налаштувань.
Надійність: ТЕН і колба з нержавіючої
сталі забезпечують безкомпромісно
швидке й безперебійне нагрівання води.
Зручність використання: автоматична
підтримка заданої температури навіть
за коливань напору у водопровідній
системі.
Ергономічність: інтуїтивно-зрозуміле
електронне керування, яскравий
РК-дисплей з підсвічуванням.
Безпека: клас пиловологозахисту IPX4,
подвійний захист від перегрівання, захист
від вмикання без води й від повітряних
пробок.

Нагрівальний елемент
і колба з нержавіючої
сталі

Електронне керування
й РК-дисплей

Постійна температура
води на виході

Універсальний шаблон
для встановлення

Трифазне підключення

Моментальна
подача води

2 роки гарантії

Декілька точок
водозабору

Модельний ряд і технічні характеристики
Найменування

Topflow Pro 21000

Артикул
Напруга / Частота

LCD-дисплей із приємним оранжевим
підсвічуванням

211 022
В/Гц

380 ~/ 50

Потужність

Вт

21 000

Мінімальний переріз кабелю

мм²

4,0

Продуктивність (∆t=25)

л/хв

11,8

Продуктивність (∆t=35)

л/хв

8,5

Розміри водонагрівача

мм

472 x 255 x 115

Вага

кг

4,5

Розміри коробки

мм

500 x 300 x 165

Робочий тиск

мПа

0,1 – 1,0

Номінальний тиск

мПа

1,0

Ступінь захисту

IPX4
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Серія проточних водонагрівачів

Topflow

Декілька точок
водозабору

Один із найфункціональніших, найсучасніших і надійніших проточних
водонагрівачів. Thermex Topflow забезпечує стабільне й швидке
нагрівання за рахунок спірального нагрівального елемента
з нержавіючої сталі. Такий нагрівальний елемент стійкий до утворення
накипу й здатний безперебійно працювати навіть за постійної
активної експлуатації.

Функціональність: може
використовуватися для обслуговування
декількох точок водозабору відразу.
Зручність використання: автоматичне
підтримання заданої температури навіть
за коливань напору у водопровідній
системі.
Надійність: ТЕН і колба з нержавіючої
сталі забезпечують безкомпромісно
швидке й безперебійне нагрівання води.
Ергономічність: інтуїтивно-зрозуміле
електронне керування й функціональний
РК-дисплей з підсвічуванням. Швидке
встановлення потрібної температури
й автоматичне запам’ятовування останніх
обраних налаштувань.
Просте встановлення: універсальний
шаблон для швидкого монтажу
в комплекті.
Безпека: клас пиловологозахисту IPX4,
подвійний захист від перегрівання, захист
від вмикання без води й від повітряних
пробок.

Спіральний нагрівальний
елемент із нержавіючої
сталі

Універсальний шаблон
для встановлення

Постійна температура
води на виході

Електронне керування
й РК-дисплей

Моментальна
подача води

2 роки гарантії

Thermex

Проточні водонагрівачі

LCD-дисплей з яскраво-оранжевим
підсвічуванням

Компактний розмір

Патрубки підключення знизу

Сучасний дизайн

Модельний ряд і технічні характеристики
Найменування

Topflow 6000

Topflow 8000

Topflow 10000

Topflow 15000

211 018

211 019

211 020

211 021

В/Гц

230 ~ / 50

230 ~ / 50

230 ~ / 50

380 ~ / 50

Потужність

Вт

6 000

8 000

10 000

15 000

Мінімальний переріз кабелю

мм²

4,0

4,0

6,0

2,5

Продуктивність (∆t=25)

л/хв

3,4

4,6

5,7

8,5

Продуктивність (∆t=35)

л/хв

2,5

3,3

4,1

6,2

Розміри водонагрівача

мм

365 x 210 x 130

Вага

кг

3

Розміри коробки

мм

400 x 225 x 140

Робочий тиск

мПа

0,1 – 1,0

Номінальний тиск

мПа

1,0

Артикул
Напруга / Частота

Ступінь захисту
Комплектація

IPX4
Універсальний шаблон для швидкого монтажу
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Серія компактних проточних водонагрівачів

Surf Plus
Зручний проточний водонагрівач із гнучкими можливостями
підключення й встановлення. Thermex Surf Plus має можливість
підключення відразу до декількох точок водозабору, що дозволяє
використовувати його як основне джерело гарячої води у квартирі
або в офісі.

Надійність: нагрівальний елемент із
нержавіючої сталі характеризується
стабільною безперебійною роботою
й надійністю.
Функціональність: може вбудовуватися
в систему водопостачання
й використовуватися для забезпечення
гарячою водою відразу декількох точок
водозабору.
Гнучке встановлення: універсальний
монтаж і можливість скритого
встановлення роблять водонагрівач
зручним для невеликих квартир
і малогабаритних кухонь та ванних кімнат.
Зручність використання: працює
в повністю автоматичному режимі
й комплектується монтажною панеллю
для швидкого встановлення.
Безпека: клас пиловологозахисту IPX4,
подвійний захист від перегрівання, захист
від вмикання без води й від повітряних
пробок.

Спіральний нагрівальний
елемент із нержавіючої сталі

Універсальний монтаж
(над і під раковиною)

Компактний розмір

Моментальна
подача води

Декілька точок
водозабору

2 роки гарантії

Модельний ряд і технічні характеристики
Найменування
Артикул
Напруга / Частота

Можливість монтування водонагрівача
патрубками вгору або вниз

Surf Plus 4500

Surf Plus 6000

211 016

211 017

В/Гц

230 ~ / 50

Потужність

Вт

4 500

6 000

Мін. переріз кабелю

мм²

2,5

4,0

Продуктивність (∆t=25)

л/хв

2,6

3,4

Продуктивність (∆t=35)

л/хв

1,8

2,5

Розміри водонагрівача

мм

180 x 130 x 68

Вага

кг

1

Розміри коробки

мм

240 x 145 x 85

Робочий тиск

мПа

0,05 – 0,6

Номінальний тиск

мПа

0,6

Ступінь захисту

IPX4
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Серія компактних проточних водонагрівачів

Surf
Легкий і компактний проточний водонагрівач із гнучкими
можливостями встановлення. Thermex Surf є надзвичайно легким
і має невеликі розміри. Прилад можна встановити як над, так і
під раковиною, що робить водонагрівач зручним для невеликих
квартир і малогабаритних кухонь та ванних кімнат.

Надійність: нагрівальний елемент
із нержавіючої сталі з високою
ефективністю нагрівання й захистом
від утворення накипу.
Універсальний монтаж: можливість
підключення як над, так і під раковиною.

Спіральний нагрівальний
елемент із нержавіючої сталі

Зручність використання: монтажна
панель для швидкого встановлення.
Поліпшена комплектація: душові
аксесуари в комплекті, хромована душова
лійка має три комфортні режими роботи.
Безпека: клас пиловологозахисту IPX4,
подвійний захист від перегрівання, захист
від вмикання без води й від повітряних
пробок.

Універсальний монтаж
(над і під раковиною)

Компактний розмір

Моментальна
подача води

Одна точка
водозабору

2 роки гарантії

Модельний ряд і технічні характеристики
Найменування

Surf 3500

Артикул
Напруга / Частота
Потужність

211 013
В/Гц
Вт

Surf 6000

211 014

211 015

230 ~ / 50
3 500

5 000

6 000

Мін. переріз кабелю

мм²

1,5

2,5

4,0

Продуктивність (∆t=25)

л/хв

2,0

2,9

3,4

Продуктивність (∆t=35)

л/хв

1,4

2,0

2,5

Розміри водонагрівача

мм

180 x 130 x 68

Вага

кг

1,5

Розміри коробки

мм

250 x 215 x 105

Робочий тиск

мПа

0,05

Номінальний тиск

мПа

0

Ступінь захисту
Комплектація

Металеві патрубки підключення

Surf 5000

IPX4
Душова лійка,
шланг, тримач,
провід із євровилкою

Душова лійка,
шланг, тримач

Душова лійка,
шланг, тримач
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Серія проточних водонагрівачів

City
Сучасний практичний водонагрівач із простим установленням
і компактними розмірами. Thermex City миттєво нагріває воду
й відмінно підходить для використання в міських квартирах.
Цей проточний водонагрівач відрізняється можливістю
налаштування потужності й простотою використання.

Стабільна робота: надійний мідний
нагрівальний елемент.
Компактність: характеризується вага й
невеликі габарити роблять водонагрівач
зручним для використання навіть у
невеликих санвузлах.

Три режими
потужності

Просте встановлення: швидкий монтаж
над раковиною.
Зручність використання: повний набір
душових аксесуарів у комплекті.

Компактний розмір

Безпека: вологозахищений корпус,
подвійний захист від перегрівання,
вмикання без води й повітряних пробок.
Моментальна
подача води

1 рік гарантії

Одна точка
водозабору

Модельний ряд і технічні характеристики
Найменування

City 3500

Артикул
Напруга / Частота

City 6500

211 005

211 006

230 ~ / 50

Потужність

Вт

3 500

5 500

6 500

Мін. переріз кабелю

мм²

1,5

2,5

4,0

Продуктивність (∆t=25)

л/хв

2,0

3,1

3,7

Продуктивність (∆t=35)

л/хв

1,4

2,2

2,7

Розміри водонагрівача

мм

272 x 159 x 112

Вага

кг

1,5

Розміри коробки

мм

282 x 234 x 122

Робочий тиск

мПа

0,03

Номінальний тиск

мПа

Ступінь захисту

Зручне механічне керування

211 004
В/Гц

City 5500

Комплектація

0
IPX4
Душова лійка, шланг, тримач, кран
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Серія проточних водонагрівачів

Prime — TIP
Оптимальний водонагрівач для миттєвого нагрівання й постійної подачі
гарячої води з повністю мідним нагрівальним модулем.
Thermex Prime оснащений подвійним захистом від перегрівання
та вмикання без води й відрізняється високою безпекою та надійністю
роботи. Три режими потужності на моделях від 5 кВт і скромні
габарити забезпечили стабільну популярність цієї серії.

Найвища надійність: повністю мідний
нагрівальний модуль, що складається
з термостійкої колби й самого ТЕНа,
забезпечує тривалий термін служби.
Простота використання: Prime легко
встановлюється над раковиною,
а завдяки компактним розмірам і системі
схованого підключення вписується навіть
у невеликі кухні й ванні кімнати.

Вибір режиму
потужності

Комфорт використання: кран
і душова насадка входять до комплекту
водонагрівача, спеціальний розсіювач
забезпечує повноцінний душ навіть
при слабкому напорі води.

Мідний нагрівальний
модуль

Компактний розмір

Моментальна
подача води

Одна точка
водозабору

1 рік гарантії

Модельний ряд і технічні характеристики
Найменування

TIP 350

Артикул
Напруга / Частота
Потужність

Повний набір аксесуарів

211 001
В/Гц
Вт

TIP 700

211 002

211 003

230 ~ / 50
3 500

5 000

7 000

Мін. переріз кабелю

мм²

1,5

2,5

4,0

Продуктивність (∆t=25)

л/хв

2,3

3,5

4,0

Продуктивність (∆t=35)

л/хв

1,8

2,5

2,9

Розміри водонагрівача

мм

190 x 302 x 90

Вага

кг

1,85

Розміри коробки

мм

312 x 300 x 103

Робочий тиск

мПа

0,05

Номінальний тиск

мПа

0

Ступінь захисту

Система скритого підключення
до водопроводу

TIP 500

Комплектація

IPX4
Душова лійка,
шланг, тримач, кран,
шнур із євровилкою

Душова лійка, шланг,
тримач, кран

Душова лійка, шланг,
тримач, кран
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ВИБІР НАКОПИЧУВАЛЬНОГО
ВОДОНАГРІВАЧА
Вибір правильного об’єму накопичувального водонагрівача
дозволяє оптимізувати витрати й не залишитися без гарячої води
в найнеобхідніший момент. Спеціальна таблиця вибору за складом
рідини й кількістю точок споживання підкаже, на який об’єм і серію
водонагрівачів варто звернути увагу.

1

1

2

1

2

3

10 – 30 л

30 – 50 л

50 – 80 л

3–4

4–5

Кількість людей

4

Кількість точок
споживання

Потужність
електромережі
(слабка / середня /
висока)

Рекомендований
об’єм

80 – 150 л

150 – 200 л

Підходящі серії
водонагрівачів

Малолітражні
водонагрівачі

Водонагрівачі стандартного об’єму

Умови вибору

3

Підлогові
водонагрівачі
великого літражу

Результат вибору

4
80 – 150 л

Родина
із трьох осіб

4 точки
споживання
гарячої води

Середня
потужність
електромережі

Рекомендований
об’єм водонагрівача

або

Solo
Fusion
Ultraslim
Praktik
Eterna
ERD
Thermo
Silverheat

Flat Diamond
Touch
Flat Plus Pro
M-Smart
Mechanik

Thermex

Вибір проточного водонагрівача
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ВИБІР ПРОТОЧНОГО
ВОДОНАГРІВАЧА
Щоб вибрати проточний водонагрівач, що відповідає вашим потребам,
необхідно заздалегідь визначитися, де й у якій кількості буде потрібна
гаряча вода. Особливу увагу варто приділити електричній проводці,
яка має відповідати вибраній потужності. Таблиця вибору допоможе
зробити правильний вибір.

1

1

2

3 – 4

Точки споживання

Помити руки

Прийняти душ

Приймати душ,
мити руки у 2 точках
споживання

Приймати ванну, душ,
мити руки в 3 – 4 точках
споживання

1,5 – 3,0 л/хв

3,0 – 5,5 л/хв

3,0 – 5,5 л/хв

4,0 – 10,0 л/хв

3,5 кВт

5,0 – 7,0 кВт

5,0 – 7,0 кВт

8,0– 15,0 кВт

Surf 3500

Surf 5000 – 6000

Surf Plus 4500 – 6000

Topflow 8000 – 15000

City 3500

City 5500 – 6500

Topflow 6000

TIP 350

TIP 500 – 700

Варіанти використання

Потужність електромережі
(середня / висока)
Необхідна
продуктивність

Необхідна потужність
водонагрівача

Підходящі серії
водонагрівачів

Умови вибору

2

Результат вибору

3,0 – 5,5 л/хв

або

5,0 – 7,0 кВт

2 точки
споживання
гарячої води

Висока
потужність
електромережі

Рекомендовані
продуктивність
і потужність
водонагрівача

Topflow 6000

Surf Plus 4500
Surf Plus 6000
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Thermex

Сервіс

Водонагрівач — це складна побутова техніка, що працює
за підвищеного тиску й постійних змін температури.
Для її нормальної й тривалої роботи рекомендується проведення
регулярного технічного обслуговування, що найчастіше потребує
спеціальних знань про особливості пристрою та експлуатації.

Професійний сервіс,
тепле відношення

Thermex СЕРВІС
Thermex супроводжує своїх клієнтів
з моменту придбання або навіть раніше,
забезпечуючи консультації, інформаційну
підтримку, технічне обслуговування
й професійний ремонт устаткування.
Ключова мета Thermex — це не
кількість проданих водонагрівачів, а
число задоволених покупкою людей,
адже задоволені покупці тривалий час
користуються Thermex і рекомендують
його своїм друзям та знайомим.

Велика кількість авторизованих
сервіс-партнерів в Україні

Тільки оригінальні комплектуючі
й запасні частини

Офіційне гарантійне і постгарантійне
обслуговування

Гаряча лінія підтримки споживачів

Професійне встановлення й технічне
обслуговування водонагрівачів

Кваліфіковані майстри, що пройшли
сертифікацію Thermex

Гаряча лінія Thermex:
0 (800) 500 610
Список сервісних центрів:
www.thermex.ua

Thermex

ДЛЯ НОТАТОК

Для нотаток
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Ваш офіційний дилер

www.thermex.ua

