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O TESY

TESY v številkah

Grelne naprave TESY v številkah

Podjetje TESY D.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990 in je del podružnice Ficosota. Ima pet tovarn – tri v Shumenu in dve v Smyadovu. Je 
največje bolgarsko podjetje in eno izmed vodilnih evropskih proizvajalcev električnih grelnikov sanitarne vode, rezervoarjev sanitarne 
vode z neposrednim segrevanjem in električnih grelnih naprav. V zadnjem desetletju se je podjetje TESY zelo hitro razvijalo in 
svetovnemu trgu predstavilo široko ponudbo najsodobnejših izdelkov in rešitev, ki izpolnjujejo zahteve glede energetske učinkovitosti, 
zmanjšanja porabe virov in zaščite okolja.

Kot rezultat izredno velikega povpraševanja po naših izdelkih, je podjetje TESY podvojilo svojo proizvodno zmogljivost električnih 
grelnikov za vodo na 1 milijon enot letno.

 ▶ Prodaja v več kot 50 držav na 4 kontinentih
 ▶ 840 zaposlenih 
 ▶ 5 tovarn 
 ▶ Med prvimi 4 proizvajalci električnih grelnikov za vodo in grelnih naprav v Evropi
 ▶ 3 glavne kategorije izdelkov – električni grelniki za vodo, električne grelne naprave, kombinirani rezervoarji sanitarne vode in rezervoarji sanitarne 
vode z neposrednim ogrevanjem

 ▶ Letna proizvodnja električnih panelnih konvektorjev: 160 000
 ▶ Letna proizvodnja oljnih radiatorjev: 60 000
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TESY Cloud je inovativna tehnologija, ki vam omogoča upravljanje 
vaših naprav kjer koli na svetu. Dodana je v naprave z vgrajenim 
modulom Wi-Fi, ki je povezan na brezžično omrežje vašega doma. 
Programska oprema je prilagodljiva in na razpolago za vsako napravo 
s spletnim brskalnikom ali operacijskim sistemom Android ali iOS na 
pametnem telefonu/tabličnem računalniku.

Osnovne funkcije varčevanja z energijo aplikacije tesyCloud:

TESY CLOUD - UPRAVLJANJE PREKO INTERNETA
Aplikacija za upravljanje in nadzor

Še danes se prijavite na mytesy.com in namestite aplikacijo tesyCloud v svojo mobilno 
napravo. (tesyCloudX za mobilne naprave iPhone X)
*funkcionalno upravljane prek interneta zahteva brezžični internet v prostoru v katerem delujejo konvektorji.

Android iOS
Google Play App Store

Internet
Browser 

tesyCloud 

Wi-Fi

Tedenski programer 24h/7d

Funkcija  
»Smart Grid Ready«

Funkcija »Zaščita 
proti zmrzovanju«

TESY Cloud
Svoje naprave v doma med seboj povežite prek interneta

Funkcija  
»Odprto okno/vrata«

Zaklep tipkovnice/
zaščita za otroke

Natančno upravljanje temperature

Kalibriranje termostata za 
doseganje želenega ugodja – 
temperaturni popravki ±4°С

Izračunavanje porabljene 
električne energije v kWh

Graf zunanje temperature 
v obdobju 24 ur

Upravljanje konvektorjev 
TESY Cloud v skupini

Zagon z zakasnitvijo do 96 ur

Upravljajte svojo napravo prek interneta

Aplikacija za mobilne naprave z 
operacijskim sistemom Android ali iOS

Prilagodljiv zagon
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STENSKI ELEKTRIČNI PANELNI KONVEKTORJI
Električni panelni konvektorji TESY Cloud z upravljanjem prek interneta Serija Heateco Cloud (CN 03)

 ▶ Optimalna konvekcija – do 25% hitrejše segrevanje prostora*
 ▶ Precizen regulator temperature z natančnostjo do 0,1°C
 ▶ Elektronski regulator temperature 10–30°C
 ▶ Do 21% nižji stroški električne energije*
 ▶ Kalibriranje termostata za doseganje želenega ugodja – temperaturni 
popravki ±4°С
 ▶ Vgrajen modul IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi za upravljanje prek interneta
 ▶ Tedenski programer 24h/7d po 30 minutnih korakih
 ▶ Prilagodljivo delovanje s samodejnimi vklopi/izklopi zagotavlja udobje in 
varčuje z energijo
 ▶ Možnost namestitve v kopalnici** - IP 24 zaščita pred pršečo vodo
 ▶ Funkcija »Zagon z zakasnitvijo« do 96ur
 ▶ Razred II
 ▶ Zaščita proti zmrzovanju s stalno temperaturo nad 5°C.
 ▶ Zaklep tipkovnice/zaščita za otroke
 ▶ Zaščita pred pregrevanjem
 ▶ LED zaslov, ki prikazuje želeno in dejansko temperaturo prostora
 ▶ Robustna konstrukcija iz kovine

Nogice s koleščki, ki 
omogočajo uporabo izdelka, 
kot talni konvektor.

Brezžični modul za 
upravljanje in nadzor

Možnost namestitve v kopalnici** - 
IP 24 zaščita pred pršečo vodo

39% od največ 40% sezonske 
energetske učinkovitosti**

Model TIN № Maksimal-
na moč

Način 
upravljanja

Dimenzije  
VxŠxG [m]

Za prostor 
do**

Območje 
ogrevanja**

CN 03 050 EIS CLOUD W 304214   500 W elektronsko  0.45x0.09x0.44 10-15 m³     4-6 m²

CN 03 100 EIS CLOUD W 304215 1000 W elektronsko  0.45x0.09x0.56 20-30 m³   8-12 m²

CN 03 150 EIS CLOUD W 304182 1500 W elektronsko  0.45x0.09x0.63 30-45 m³ 12-18 m²

CN 03 200 EIS CLOUD W 304183 2000 W elektronsko  0.45x0.09x0.83 40-60 m³ 16-24 m²

CN 03 250 EIS CLOUD W 304184 2500 W elektronsko  0.45x0.09x1.00 50-70 m³ 20-28 m²

CN 03 300 EIS CLOUD W 304185 3000 W elektronsko  0.45x0.09x1.18 60-80 m³ 24-32 m²

Dodatek 300871 Komplet nogic s koleščki za seriji CN 03 EIS in EIS CLOUD W

Do 25% hitrejše 
ogrevanje prostora*
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STENSKI ELEKTRIČNI PANELNI KONVEKTORJI
Električni panelni konvektorji z elektronskim temperaturnim regulatorjem Serija Heateco (CN 03)

 ▶ Optimalna konvekcija – do 25% hitrejše segrevanje prostora*
 ▶ Precizen regulator temperature z natančnostjo do 0,1°C
 ▶ Elektronski regulator temperature 10–30°C
 ▶ Do 21% nižji stroški električne energije*
 ▶ Možnost kalibriranja termostata v histerezo ±4°C
 ▶ Tedenski programer 24h/7d po 30 minutnih korakih
 ▶ Prilagodljiv zagon z možnostjo vklop/izklop zagotavlja optimalno 
udobje in varčuje z energijo
 ▶ Možnost namestitve v kopalnici** - IP 24 zaščita pred pršečo vodo
 ▶ Funkcija »Zagon z zakasnitvijo« do 96ur
 ▶ Razred II
 ▶ Zaščita proti zmrzovanju s stalno temperaturo nad 5°C
 ▶ Zaklep tipkovnice/zaščita za otroke
 ▶ Zaščita pred pregrevanjem
 ▶ LED zaslov, ki prikazuje želeno in dejansko temperaturo prostora
 ▶ Robustna konstrukcija iz kovine

Nogice s koleščki, ki 
omogočajo uporabo izdelka, 
kot talni konvektor.

Model TIN № Maksimal-
na moč

Način 
upravljanja

Dimenzije  
VxŠxG [m]

Za prostor 
do**

Območje 
ogrevanja**

CN 03 050 EIS W 304176   500 W elektronsko  0.45x0.09x0.44 10-15 m³     4-6 m²

CN 03 100 EIS W 304177 1000 W elektronsko  0.45x0.09x0.56 20-30 m³   8-12 m²

CN 03 150 EIS W 304178 1500 W elektronsko  0.45x0.09x0.63 30-45 m³ 12-18 m²

CN 03 200 EIS W 304179 2000 W elektronsko  0.45x0.09x0.83 40-60 m³ 16-24 m²

CN 03 250 EIS W 304180 2500 W elektronsko  0.45x0.09x1.00 50-70 m³ 20-28 m²

CN 03 300 EIS W 304181 3000 W elektronsko  0.45x0.09x1.18 60-80 m³ 24-32 m²

Dodatek 300871 Komplet nogic s koleščki za seriji CN 03 EIS in EIS W

Tedenski programer 24h/7d

Do 25% hitrejše ogrevanje prostora*

Možnost namestitve v kopalnici** - 
IP 24 zaščita pred pršečo vodo

38% od največ 40% sezonske 
energetske učinkovitosti**
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TALNI ELEKTRIČNI PANELNI KONVEKTORJI
Električni panelni konvektorji z mehanskim temperaturnim regulatorjem Serija Heateco (CN 03)

 ▶ Optimalna konvekcija
 ▶ Nastavljiv regulator temperature
 ▶ Možnost uporabe v kopalnici** - IP 24 zaščita pred pršečo vodo
 ▶ Zaščita proti zmrzovanju
 ▶ Zaščita proti prevračanju
 ▶ Zaščita pred pregrevanjem
 ▶ Razred II
 ▶ Stikalo z zaščitnim pokrovčkom
 ▶ Robustna konstrukcija iz kovine
 ▶ Možnost prostostoječe postavitve

Model TIN № Maksimal-
na moč

Način 
upravljanja

Dimenzije  
VxŠxG [m]

Za prostor 
do**

Območje 
ogrevanja**

CN 03 050 MIS F 304042   500 W mehansko 0.45x0.09x0.44 10-15 m³     4-6 m²

CN 03 100 MIS F 304043 1000 W mehansko 0.45x0.09x0.56 20-30 m³   8-12 m²

CN 03 150 MIS F 304044 1500 W mehansko 0.45x0.09x0.63 30-45 m³ 12-18 m²

CN 03 200 MIS F 304045 2000 W mehansko 0.45x0.09x0.83 40-60 m³ 16-24 m²

CN 03 250 MIS F 304046 2500 W mehansko 0.45x0.09x1.00 50-70 m³ 20-28 m²

CN 03 300 MIS F 304047 3000 W mehansko 0.45x0.09x1.18 60-80 m³ 24-32 m²

Dodatek 304484 komplet koleščkov za seriji CN 04 MIS in CN 03 MIS

Nastavljiv regulator temperature

Možnost uporabe v kopalnici** - 
IP 24 zaščita pred pršečo vodo

Zaščita proti prevračanju

36% od največ 40% sezonske 
energetske učinkovitosti**

Dodatek 304484 komplet koleščkov 
za seriji CN 04 MIS in CN 03 MIS
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Talni električni konvektorji z uporovno žico MM
TALNI ELEKTRIČNI KONVEKTORJI

 ▶ Nazivna moč: 2000 W
 ▶ Tri stopnje moči gretja: 
800 W / 1200 W / 2000 W 
 ▶ Svetlobni indikator
 ▶ Grelni element – uporovna žica
 ▶ Poletno prezračevanje
 ▶ Nastavljiv regulator temperature
 ▶ Zaščita proti zmrzovanju
 ▶ Varnostni razred: I
 ▶ Napajalni kabel: 1,7m
 ▶ Raven hrupa: 45,1dB(A)

TIN № 420027 CN 203 ZF

Nastavljiv regulator 
temperature

Tri stopnje moči gretja

Zaščita proti zmrzovanju

36% od največ 40% sezonske 
energetske učinkovitosti**
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Talni električni konvektorji
TALNI ELEKTRIČNI KONVEKTORJI

 ▶ Dve stopnji moči gretja: 1000 W / 2000 W
 ▶ Grelni element iz aluminija, tip X
 ▶ Ravno kaljeno steklo
 ▶ Krmilna plošča s senzorji
 ▶ LED zaslon
 ▶ Daljinsko upravljanje
 ▶ Elektronski regulator temperature
 ▶ Dvojna zaščita pred pregrevanjem
 ▶ Zaščita proti zmrzovanju s fiksno temperaturo 7°C
 ▶ Mehansko stikalo

Dve stopnji moči gretja

Digitalni LED zaslon

Zaščita pred pregrevanjem

TIN № 421387 CN 205 EASLFR

Model TIN № Maksimal-
na moč

Način 
upravljanja

Dimenzije  
VxŠxG [m]

Za prostor 
do**

Območje 
ogrevanja**

CN 202 ZF 420026 2000 W mehansko 0.46x0.15x0.70 36-42 m³ 14-17 m²

CN 203 ZF 420027 2000 W mehansko 0.43x0.17x0.67 36-42 m³ 14-17 m²

CN 204 ZF 421386 2000 W mehansko 0.43x0.18x0.60 36-42 m³ 14-17 m²

CN 214 ZF 420028 2000 W mehansko 0.43x0.18x0.60 36-42 m³ 14-17 m²

CN 206 ZF 422351 2000 W mehansko 0.42x0.19x0.69 36-42 m³ 14-17 m²

CN 205 EASLFR 421387 2000 W elektronsko 0.53x0.23x0.86 36-42 m³ 14-17 m²

37% od največ 40% 
sezonske energetske 37%
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Talni ventilatorski grelniki z grelcem PTC
TALNI VENTILATORSKI GRELNIKI

TIN № 420024 HL 222 H PTC

 ▶ Dve stopnji moči gretja: 1100 W / 1800 W
 ▶ Ročno nastavljiv kot gretja
 ▶ Ročaj za prenašanje
 ▶ Nastavljiv regulator temperature
 ▶ Zaščita proti zmrzovanju
 ▶ Zaščita pred pregrevanjem
 ▶ Poletno prezračevanje
 ▶ Svetlobni indikator
 ▶ Grelni element PTC

Nastavljiv regulator 
temperature

Dve stopnji moči gretja

Zaščita pred pregrevanjem

36% od največ 40% sezonske 
energetske učinkovitosti**
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DIREKTIVA 2009/125/ES O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI IN INFORMACIJE O IZDELKU

Kaj pravi direktiva za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (ErP)?
Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta uvaja okvir za določanje zahtev skupnosti za eco dizajn 
izdelkov povezanih s porabo energije. Prispeva k trajnostnemu razvoju s povečanjem energetske 
učinkovitosti in stopnje zaščite okolja, med izboljšanjem varnosti oskrbe z energijo.

Kaj to pomeni?
To je program, ki ga je uvedla Evropska unija, kot sredstvo za zmanjšanje porabe energije in emisij ogljika, 
kot odgovor na klimatske spremembe.

Kako lahko listina pomaga zmanjševati vplive klimatskih sprememb?
Z določitvijo minimalnih zahtev energetske učinkovitosti bi naj bile vse nizko učinkovite grelne naprave 
odstranjene iz tržišča, medtem ko bi se naj druge istočasno izboljšale. Tehnološki napredek grelnih naprav 
vodi v izboljšanje energetske učinkovitosti in tako zagotavlja nižjo stopnjo porabe energije.

Za katere izdelke velja nova direktiva Eco dizajn 2015/1188?
Od 1. januarja 2018 je Komisija EU postavila minimalne zahteve za sledeče, s CE označene izdelke 
povezane z energijo:

• Električni panelni grelniki
• Električni grelniki za vodo
• Grelniki za kopalnico
• Kotli
• Toplotne črpalke z nazivno toplotno močjo < 400 kW
• Grelniki vode z obnovljivimi viri energije (solarne, toplotne črpalke)

Kako bo kupec vedel, kaj izbrati?
Skupaj z direktivo Eco–Dizajn, je bila sprejeta direktiva za označevanje grelnih naprav. Vsi grelniki za vodo, 
toplotne črpalke in kotli morajo biti razvrščeni od A (najvišja učinkovitost) do G (najnižja učinkovitost). 
Druge električne grelne naprave morajo dosegati minimalno vrednost ErP, da zadostijo novim standardom.

Kaj pa električne grelne naprave?
Uredba Eco–Dizajn je osnovana na izračunu sezonske energetske učinkovitosti (Ns) za vsako električno 
grelno napravo – konvektor, panelni grelnik, radiator, infrardeči grelnik, grelnik za kopalnico. Vsak tip 
grelnika mora zadostiti minimalni zahtevi, odvisno od tipa namestitve – pritrjena ali mobilna. Te zahteve 
so Ns=36 % za mobilne naprave in Ns=38 % za pritrjene naprave. Sezonska energetska učinkovitost je 
izračunana na osnovi dveh kriterijev:

• Ali ima naprava mehanski ali električni termostat in tedenski programer
• Prisotnost naprednih funkcij, kot prilagodljiv zagon, upravljanje prek interneta, zaznavanje odprtega 
okna.

Z vsemi zbranimi funkcijami dosega največjo vrednost 40 % sezonske energetske učinkovitosti.

Kako se je na novo uredbo odzvalo podjetje TESY?
Kot inovativno podjetje, TESY zamisel pozdravlja.
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Funkcije, ki pripomorejo k zvišanju sezonske energetske učinkovitosti, so sledeče:

Odprto okno/ vrata

Funkcija, ki izboljša energetsko učinkovitost grelnih naprav. Samodejno zaustavi toplotno moč v primeru, 
če zazna odprto okno oz. Nenaden padec temperature v prostoru. Ko se temperatura v prostoru poviša, 
se konvektor vključi sam.

Kalibriranje termostata za doseganje želenega ugodja - temperaturni popravki ±4°С.

Ta funkcija je značilna za naprave višjega razreda in zagotavlja veliko temperaturno ugodje in varčevanje z 
energijo. Če je nameščena na mrzlo steno ali pod okno, se lahko temperatura, ki je vidna na prikazovalniku, 
razlikuje od izmerjene temperature v drugih delih prostora. Če je razlika ±4°C, lahko uporabnik prilagodi 
temperaturo na prikazovalniku v meniju konvektorja.

Upravljanje prek interneta

Možnost upravljanja naprave kadar koli, s katerega koli konca sveta, kjer je na razpolago internetna povezava.

Tedenski programer 24h/7d

Dovoljuje nastavitev konvektorja na vsake pol ure čez dan, 24 ur/7 dni v tednu.

Optimalna konvekcija 

Doseže do 25% hitrejše segrevanje prostora. Zahvaljujoč posebni konstrukciji naprave, posebni obliki 
mreže in grelcem z jedrom iz nerjavečega jekla in aluminijastim radiatorjem. Hitrost konvekcijskega toka 
lahko naraste do 1,18m/s izmerjeno v prostoru s temperaturo 18°C.

Vse grelne naprave podjetja TESY, ki jih v EU prodajajo od 01.01.2018, zadoščajo direktivi 2009/125/ES o 
energetski učinkovitosti in informacijah izdelka.
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