TDG PLUS (S)
ELEKTRYCZNE POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE
WODY Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA
• DOSKONAŁY STOSUNEK
CENY DO MOŻLIWOŚCI

• EMALIOWANY ZBIORNIK
HEALTHY BLUE

• GRZAŁKA ELEKTRYCZNA
BLUE FOREVER

• PROGRAMOWALNY

STEROWNIK Z PILOTEM

• DEMONTOWALNY KOŁNIERZ
MOCOWANIA ZESPOŁU
ELEKTRYCZNEGO

• ANTYKOROZYJNA ANODA
MAGNEZOWA

• SKUTECZNA IZOLACJA
TERMICZNA

TDG PLUS (S)
CIEPŁA WODA DOSTĘPNA „OD RĘKI”
Elektryczne podgrzewacze wody Ferroli TDG PLUS (S) to atrakcyjne cenowo urządzenia służące do komfortowego przygotowania ciepłej wody. Są to urządzenia pojemnościowe, dlatego
nie tylko podgrzewają, ale i magazynują podgrzaną wodę.
Niskie koszty inwestycyjne sprawiają, że TDG PLUS (S) to
doskonały sposób na oszczędne przygotowanie ciepłej wody!
Podgrzewacze wody TDG PLUS (S) posiadają klasyczną, toroidalną
obudowę przystosowaną do montażu pionowego i dostępne są
w trzech wariantach pojemności: 50, 80 oraz 100 litrów. Wyposażone
są w doskonałą izolację termiczną, programowalny sterownik z pamięcią
ustawień, kolorowym wyświetlaczem i pilotem zdalnego sterowania.
TDG PLUS (S) wyróżniają się nie tylko wygodną obsługą, konstrukcja
zespołu elektrycznego na przykręcanym kołnierzu mocującym, ułatwia
również czynności konserwacyjne i serwisowe.

Duża anoda magnezowa.
Emaliowana powłoka wykonana
w technologii HEALTHY BLUE.
Grzałka elektryczna wykonana
w technologii BLUE FOREVER.
Sterownik z pamięcią ustawień,
kolorowym wyświetlaczem
i pilotem zdalnego sterowania.
Demontowalny kołnierz
zespołu elektrycznego.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
DOSTĘPNA W STANDARDZIE
Podgrzewacze elektryczne TDG PLUS (S) wyposażone są w innowacyjne rozwiązania techniczne, które wyróżniają je na tle konkurencji. Standardem wyposażenia jest duża anoda magnezowa
stanowiąca skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika
wewnętrznego. Emaliowany zbiornik wykonany jest w technologii
HEALTHY BLUE z dodatkiem krzemu, który zwiększa jego trwałość.
Grzałka nowej generacji wykonana jest w opatentowanej przez
firmę Ferroli technologii BLUE FOREVER. Użycie specjalnej emalii,
prawie całkowicie eliminuje osadzanie się kamienia na elemencie
grzejnym, zapewniając dłuższą żywotność i wysoką sprawność
w długim okresie eksploatacji.

TDG PLUS (S) wyposażone są w nowoczesny
sterownik z kolorowym wyświetlaczem,
wskazaniem temperatury wody i czasu
oraz pilotem zdalnego sterowania.

ZALETY:
• 3 pojemności: 50, 80 i 100 l
• 3 poziomy mocy: 1,0/1,5/2,5 kW
• Grzałka elektryczna wykonana
w technologii BLUE FOREVER
z dodatkiem specjalnej emalii
przedłużającej żywotność.
• Zbiornik emaliowany w technologii HEALTHY BLUE z dodatkiem
krzemu zwiększającego trwałość.
• Duża anoda magnezowa dla
zabezpieczenia przed korozją.
• Wygodny panel obsługowy
z kolorowym wyświetlaczem
i pilotem zdalnego sterowania.
• Tryb pracy COMFORT/ECO.
• Autodiagnostyka.
• Funkcja antyzamrożeniowa.
• Łatwa obsługa i czynności
konserwacyjne / serwisowe –
zespół elektryczny na demontowalnym kołnierzu mocującym.
• 3 programy czasowe z pamięcią
ustawień na każdy dzień tygodnia.
• 6 lat gwarancji na zbiornik.

Grzałka podgrzewaczy
TDG PLUS (S) wykonana
jest w technologii
BLUE FOREVER
z użyciem specjalnej
emalii zapewniającej
dłuższą żywotność
i wysoką sprawność
w długim okresie
eksploatacji.

TDG PLUS (S) – elektryczne podgrzewacze wody z pilotem zdalnego sterowania
TDG PLUS
Profil obciążenia c.w.u.
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Klasa efektywności energetycznej [ErP]
Roczne zużycie energii (AEC)
Poziom mocy akustycznej (LWA)

dB

Pojemność użytkowa

l

Moc grzałki

kW

1,0 / 1,5 / 2,0

Zasilanie
Maksymalne ciśnienie pracy

1/N/PE 230 V / 50 Hz
bar

8,5

Wersja

8,5

8,5

pionowa

Zakres regulacji temperatury c.w.u.

°C

Średnica
Wysokość

mm
mm

368
745

438
780

438
944

Masa podgrzewacza bez wody

kg

18,5

23,5

27,7
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz różnic w kolorach.

DANE TECHNICZNE

