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Comfortabel
gasloos wonen
en werken!

Warm water oplossingen
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BelliSlimo Cloud boilers
Geruisloos en gemakkelijke bediening
De Tesy BelliSlimo boiler combineert exclusief Italiaans
design met innovatieve moderne techniek. Met de
ruimtebesparende vorm en het compacte formaat kan
de Tesy BelliSlimo boiler bovendien zowel horizontaal
als verticaal worden gemonteerd.
Met de ECO-smart functie is de boiler in staat om te
onthouden op welke tijden er gebruik wordt gemaakt
van warm water. Op die wijze zorgt de Tesy BelliSlimo
dat juist op die momenten altijd warm water
beschikbaar is, om de efficiëntie te vergroten en
energiekosten te besparen.
Het LCD touchscreen geeft volledige controle op een
zeer gebruikersvriendelijke wijze. Door de Crystal Tech
glazuur coating is de Tesy BelliSlimo boiler
corrosiebestendig.
De gepatenteerde Insutech Plus technologie zorgt voor
gelijkmatige verdeling van de isolatielaag. Dit werkt
energiebesparend en houdt het water nóg langer warm.
Ook het ontbreken van een thermische brug tussen de
watertank en de bevestiging aan de muur draagt bij aan
een beperking van energieverlies tot wel 16%.

Bellislimo Cloud boilers
Artikelnummer
Type

Afmetingen in cm (hxbxd)

Energieklasse

Volume

Verbruik kWh p/j (AEC)

ZG500023

Bellislimo 50 Cloud

70,9 x 49 x 28

B

40l

1241 kWh

ZG500024

Bellislimo 80 Cloud

105,3 x 49 x 28

B

65l

1256 kWh

ZG500025

Bellislimo 100 Cloud

128,7 x 49 x 28

B

80l

1241 kWh
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Slimme Modeco Cloud boilers
Slimme boilers in de cloud
Onder de nieuwste modellen van de Modeco-serie
hebben we de Modeco Cloud.
Deze serie toestellen wordt gekenmerkt door een
modern design en de laatste technologische
innovaties die energiebesparende oplossingen
combineren en voldoen aan de meest veeleisende
veiligheidsvoorschriften.
Deze elektrische boilers zijn gemakkelijk in het
gebruik en u kunt ze overal ter wereld bedienen via de
tesyCloud mobiele app of via een webbrowser.
Het assortiment omvat elektrische boilers van
energieklasse B met een opslagcapaciteit van 50 tot
150 liter.

Kenmerken
•

Gebruiksvriendelijke tesyCloud-app met de meest
gebruikelijke functies, waaronder bijhouden van
het energy verbruik

•

Eenvoudige bediening en realtime weergave van
de boiler overal op elk gewenst moment

•

Zelf denkend en zelf regelend ; de ECO SMARTmodus voor extra comfort gebruikt 15% minder
stroom om het water te
verwarmen.

•

Touch-controlepaneel en LCD-scherm

•

Systeem voor zelfdiagnose

•

Automatische ANTILEGIONELA-functie voor
bacteriële bescherming

•

Speciale technologie met een droog keramisch
verwarmingselement voor bescherming tegen kalk
en een geluidloze werking

Artikelnummer

Type

Indicatie verbruik
per jaar in kWh

Vermogen

Volume

Afmetingen (cm)

ZG2021057

Smart-boiler Modeco - 50L

1204 kWh

1600 W

50 liter

59,5 x 47 x 49,6 cm

ZG2021058

Smart-boiler Modeco - 80L

1103 kWh

2400 W

80 liter

84,5 x 47 x 49,6 cm

ZG2021059

Smart-boiler Modeco - 100L

1238 kWh

2400 W

100 liter

98,5 x 47 x 49,6 cm

ZG2021060

Smart-boiler Modeco - 120L

2500 kWh

2400 W

120 liter

115 x 47 x 49,6 cm

ZG2021061

Smart-boiler Modeco - 150L

2483 kWh

2400 W

150 liter

131,5 x 47 x 49,6 cm
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200 liter Maxeau boiler
Geruisloos en gemakkelijke bediening

Productinformatie

•

•

Speciale eigenschappen: Anti-kalk, Energiezuinig

•

Type: Verticaal

•

Aantal liter: 200 liter

•

Nominaal vermogen: 1200 / 2400W

•

Nominale spanning: 230V/50Hz

•

Werkdruk: 8 bar

•

Verwarmingstijd Δt 45K (15 - 60℃): 8:42 / 4:21
h:min

•

Jaarlijks elektriciteitsverbruik AEC in kWh: 2711

•

Energieklasse: C

•

V40 (zie toelichtingen pagina): ± 400 Liter

•

Magnesium anode: ja

•

Hoogte: 135,7 cm

•

Breedte: 56 cm

•

Diepte (inclusief beugel): 56,7 cm

•

•

•

•

De elektrische boilers van de Maxeau ceramic zijn
aangepast voor gebruik in gebieden met hard en
agressief water.
Het ingebouwde droge keramische
verwarmingselement wordt beschermd door een
metalen behuizing met CrystalTech coating, wat
een geluidsarme werking, een lange gebruiksduur
en een betrouwbare bescherming tegen
kalkafzetting garandeert.
INSUTECH Plus - een interne technologie van
TESY wat zorgt voor een zeer efficiënte isolatie
en extreem lage warmteverliezen.
PISTON-EFFECT voor een gecontroleerde invoer
snelheid van het inkomende water om de
hoeveelheid warm water in de boiler te verhogen
met 15%.
Optie voor keuze uit twee verschillende
stroomvermogens voor het elektrische
verwarmingselement

•

Elektrische aan/uit-schakelaar

•

Aansluitingen: ¾

•

BiLight-indicatie voor een gemakkelijke en snelle
herkenning van de verwarmings-modus

•

Standaard 5 jaar garantie

•

Prijs:

•

Anti vorst beveiliging

•

CrystalTech coating voor bescherming tegen
corrosie

•

Watertank gelast met plasmaboog lastechnieken
voor een langere levensduur

•

Deze boiler wordt geleverd zonder
inlaatcombinatie
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Elektronische
doorstroomheater

Compact en economisch

Voordelen

•

Naast verwarming wordt de meeste energie in
een huishouden voor de de bereiding van warm
water verbruikt.

•

De badkamer is de plek in huis waar het meeste
warm water nodig is. Met name 's ochtends en' s
avonds kan het voorkomen dat er meerdere
mensen tegelijk in de badkamer zijn. Er moet dan
voldoende warm water worden geproduceerd
voor de wasbak en douche. Een doorstroomheater
is een uitstekende oplossing.

Het aangesloten vermogen van de doorstroomheater
bepaalt hoeveel water er in één keer verwarmd kan
worden: hoe hoger het vermogen, hoe meer water is
de vuistregel. Het is belangrijk dat het apparaat
correct is ontworpen voor het gebruik ervan, zodat de
gewenste temperatuur kan worden gegarandeerd met
grote hoeveelheden water.

•

•

•

De keuken is ook een ideale plek om de
doorstroomheater te gebruiken. Dankzij hun
compacte ontwerp kunnen ze onder of boven het
aanrecht worden geplaatst om ruimte te besparen
en altijd warm water te leveren.
Decentrale warmwaterbereiding met de ETHERMA
AQUA doorstroomheater is niet alleen een
economische, maar ook een ecologisch
verantwoorde oplossing. Het water wordt dichtbij
het verbruikspunt verwarmd, zodat alleen het
werkelijk benodigde water tot de gewenste
temperatuur wordt verwarmd. En niet, zoals
bijvoorbeeld bij bewaaroplossingen (boiler), het
water de hele dag warm wordt gehouden met een
hoog energieverbruik.

•

Efficiënt: Geen warmteverlies en korte afstanden geen lange leidingtrajecten - een doorstroomheater
verwarmt alleen wanneer direct op het
verbruikspunt warm water nodig is.

•

Comfortabel: Onbeperkt en constant warm water
op de gewenste temperatuur - een
doorstroomheater geen lange opwarmtijden of lege
warmwaterboilers.

•

Zekerheid: Drinkwaterkwaliteit - geen risico op
legionella omdat er geen stilstaand warm water is.

•

Eenvoudige installatie: Ongecompliceerde
installatie zonder tijdrovende
sloopwerkzaamheden.

•

Er is keuze uit 2 types: met of zonder display

Bovendien worden dankzij de korte stroompaden,
in tegenstelling tot de centrale
warmwaterbereiding, warmteverliezen tot een
minimum beperkt en wordt er geen stand-byenergie verspild - dit bespaart kosten en maakt de
doorstroomheater uiterst efficiënt.
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Doorstroomheater Aqua WHE
met draaiknop
Voordelen
•

Traploze temperatuurinstelling

•

4 omschakelbare nominale vermogens

•

Elektronische regeling

•

Compatibel met zonne-energie tot een toevoer
temperatuur van 60 °C voor naverwarming

•

Controlelampje voor bedrijf

•

Eenvoudige vervanging van oude toestellen

Technische gegevens:

Type Aqua WHE
•

•

•

AQUA WHE is een elektronische doorstromer die
ideaal is voor de warmwatervoorziening in
badkamers.
Dankzij de debietsensor verwarmt de doorstromer
vanaf 1 bar en een waterdebiet van meer dan 2,5
l/min automatisch.
Het regelsysteem kiest afhankelijk van het
waterverbruik, de gewenste watertemperatuur en
de watertoevoertemperatuur de juiste
verwarmingscapaciteit van de boiler.
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•

Nominale spanning: 400 V, 3~50 Hz

•

Temperatuur: 30 °C tot 60 °C

•

Montage: wandmontage

•

Waterdruk: 1 tot 10 bar

•

Kleur: wit

•

Beschermingsgraad: IP 25

•

Beveiligingsgraad: I

•

Wateraansluiting: Gz 1/2"

•

Energie-efficiëntieklasse: A

Benodigd vermogen (indicatie):
•

vanaf 9 kW: verschillende wastafels

•

vanaf 12 kW: douche en wastafel

•

vanaf 18 kW: badkuip en wastafel
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Doorstroomheater Aqua WHL
met display
Type Aqua WHL
•

Grafisch LCD-display

•

Op de graad nauwkeurige temperatuurinstelling

•

4 omschakelbare nominale vermogens

•

Elektronische regeling

•

Compatibel met zonne-energie tot een toevoer
temperatuur van 60 °C voor naverwarming

•

Vergrendeling voor maximumtemperatuur

•

Memory-functie van 3 opgeslagen temperaturen

•

Eenvoudige vervanging van oude toestellen

Technische gegevens:
•

Nominale spanning: 400 V, 3~50 Hz

•

Temperatuur: 30 °C tot 60 °C

Type Aqua WHL

•

Montage: wandmontage

•

•

Waterdruk: 1 tot 10 bar

•

Kleur: wit

•

Beschermingsgraad: IP 25

•

Beveiligingsgraad: I

•

Wateraansluiting: Gz 1/2"

Het regelsysteem kiest afhankelijk van het
waterverbruik, de gewenste watertemperatuur
en de watertoevoertemperatuur de juiste
verwarmingscapaciteit van de doorstromer.

•

Energie-efficiëntieklasse: A

Met een eenvoudige draaiknop kunnen op de
graad nauwkeurig de toevoer- en uitgangstemperatuur van het water, het debiet en
het vermogen worden geselecteerd.

•

vanaf 9 kW: verschillende wastafels

•

vanaf 12 kW: douche en wastafel

•

vanaf 18 kW: badkuip en wastafel

•

•

•

AQUA WHL is een elektronische doorstromer
met lcd-display die ideaal is voor de
warmwatervoorziening in badkamers.
Dankzij de debietsensor verwarmt de
doorstromer vanaf 1 bar en een waterdebiet van
meer dan 2,5 l/min automatisch.
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