
ТЕРМОДИНАМИЧНИ
БОЙЛЕРИ

 

Egeo ВИСОКО ЕФЕКТНИВЕН 
ТЕРМОДИНАМИЧЕН БОЙЛЕР 
НА БЮДЖЕТНА ЦЕНА Aquacosy

• Екологосъобразно решение с енергиен клас А
• До 65 % икономия на енергия
• Висока производителност и трайност, благодарение на 

антикорозионната ACI хибридна технология
• Лесен за използване и интуитивен панел за управление

КОМФОРТ
• Ниски нива на шум
• Steatite керамичен нагревателен 
елемент 1800/2400 W

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
• Изолация с висока плътност за 
допълнителна икономия на 
електроенергия (произведена без 
хлорфлуорвъглеводороди 

• Високоефективен входен дифузер 
КАЧЕСТВО И УСТОЙЧИВОСТ
• ACI хибридна антикорозионна 
технология и Steatite керамичен 
нагревател 

• Ново поколение емайл с 
качеството на диамант 

• Предпазен клапан 
• Диелектрични връзки 
• Специално уплътнение, 
предпазващо фланеца от ръжда 

ЛЕСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
• Компактен и лесен за монтаж
• Интуитивен панел за управление
МОНТАЖ
• Въздух от помещението само

• 2 в 1 - за вентилация и за производство на топла вода   
• До 75 % икономия на енергия
• Целогодишна висока ефективност (хидравличните 

връзки са под уреда) 
• Лесен монтаж: стенно или със стойка за под    
• Улеснена поддръжка: миещ се филтър с лесен достъп в 

предната част    • Безшумно функциониране   
• Дистанционно управление с Cozytouch контрол

КОМФОРТ
• Вентилатор с ниска консумация на 

електроенергия
• Високоефективна термо помпа
• Целогодишна висока ефективност
КАЧЕСТВО И УСТОЙЧИВОСТ
• Ниски нива на шум
• Запечатан корпус със 

звукоизолация
• 100 литров съд за до 3 души 

семейство и 200 литрова за до 6 
души семейство

ЛЕСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
• ACI хибридна антикорозионна 

технология и Steatite керамичен 
нагревател 

• Дистанционно управление с 
Cozytouch  контрол

• Компактни размери
• Лесен монтаж: на стена или на под 

със стойка

Вносител: Би Джи Ар Груп ООД
1408 София, бул. „Витоша“ №115-117
тел.: (02) 953 33 25; факс: (02) 953 36 32
e-mail: office@bgr.bg; www.bgr.bg
www.atlantic-comfort.bg

 

ПРИНЦИП НА РАБОТА НА
ТЕРМОДИНАМИЧЕН БОЙЛЕР

 

Въздухът* се засмуква от вентилатора 1 и затопля газообразния 
хладилен агент в изпарителя 2. След това хладилният агент 
преминава през компресора 3, където в резултат на нагнетява-
нето неговата температура се повишава значително. В конден-
затора 4, влизащият под високо налягане флуид преминава от 
газообразно в течно състояние и отдава топлината си на водата 
в резервоара. Терморегулиращият вентил 5 инициира 
преминаването на хладилния агент от течно в газообразно 
състояние и по този начин започва нов цикъл в изпарителя. 
Електрическият нагревател 6 се включва само когато е 
необходимо (ако температурата на водата падне под 5°С).
* Незатоплен външен въздух. 

ИНСТАЛАЦИЯ /
РАЗМЕРИ
(в mm)

Характеристики
Капацитет (L)

200 270

 

Размери мм
Монтаж

Конфигурация 
Нето тегло кг 

Обем на водосъдържателя  L
Тип нагревател 

Антикорозионна система
Макс. Работно налягане (bar)
Eлектрозахранване ( V/HZ )

Обща консумирана мощност W
Консумирана от термо помпата мощност  W
Консумирана от ел.нагревателя мощност W
Диапазон на настройка на температурата на 

изходящата от термо помпата вода (C0)
Работен диапазон на термо помпата (C0)

Хладилен агент R134 a ( кг)
Дебит на въздуха  (m ³/h)

СОР при 15 0 С 
Количество топла вода при V40 L

Звуково налягане  (dB(A))
Време за загряване от 15 до 510 С              
(външна температура 15 0 С) (часа) 

ERP клас 

1520*615*646              1860*615*646
подовостоящ

Външен въздух
           84                91
          200                270

Steatite
ACI  Hybrid

6
230~ / 50 Hz

         2380               2980
580

        1800               2400

50 ÷ 62 0 С

+ 5 ÷ 350 C
          0,7               0,9

340
2.95 (профил L)    3.39 (профил XL)
         310                353

57

       7 ч 38             10 ч 32

А

12

 

 

ErPBestA

Steatite
T E C H N O L O G Y

ТЕРМОДИНАМИЧЕН БОЙЛЕР
ПОДОВОСТОЯЩ 200 И 270 ЛИТРА

ТЕРМОДИНАМИЧЕН БОЙЛЕР
СТЕНЕН ИЛИ ПОДОВ МОНТАЖ
100 И 200 ЛИТРА

месеца

пълна гаранция

60

Еко режим: препоръчва се 
за оптимизиране на 
икономията на енергия, без 
да се прави компромис с 
комфорта на използване
Режим Отсъствие/ваканция: 
позволява реализирането на 
икономия на енергия по вре- 
ме да отсъствието от къщи
Потенциометър за контрол 
на температурата

Свеж въздух постъпва от 
въздушните клапи, монтирани 
над леглото и от прозорците 
във всекидневната
Отработеният въздух се 
изсмуква от смукателната 
вентилация в кухнята и банята
Този топъл, 
отработен 
въздух (+/- 200 С) 
прехвърля 
калориите си на 
водата във 
водосъдържателя
Охладеният 
въздух се 
изхвърля навън

месеца

пълна гаранция

60

303

B

C

A

Характеристики
Капацитет (L)

100 200

 

Размери мм
Диаметър  мм

Монтаж
Конфигурация 

Диаметър на коминното тяло  мм
Нето тегло кг 

Обем на водосъдържателя  L
Тип нагревател 

Антикорозионна система
Макс. Работно налягане (bar)

Eлектрозахранване (V/HZ)
Обща консумирана мощност W

Консумирана от термо помпата мощност  W
Консумирана от ел.нагревателя мощност W

Диапазон на настройка на температурата  на 
изходящата от термо помпата вода (C0)

Работен диапазон на термо помпата  (C0)
Хладилен агент R134 a (кг)
Дебит на въздуха  (m ³/h)

СОР при 20 0 С 
Количество топла вода при V40 L

Звуково налягане  (dB(A))
Време за загряване от 15 до 510 С                              
(външна температура 15 0 С) (часа) 

Възможност за дистаниционно управление 
ERP клас 

1209*588*605           1708*6588*605
Ø 588

Стенен монтаж
Въздуховоди

Ø 160
          61                79
         100                200

Steatite
ACI  Hybrid

10
230~ / 50 Hz

2300
500
1800

45 ÷ 62 0 С

10 ÷ 350 C
         0,7                0,8
        135                175
2.49 (профил М)   4.19 (профил L)
        129                265
         43                41

       4 ч 32                8 ч 50

Да
А+

Засмукване
на въздуха

изпарител

вентилатор

компресор

АСI хибридна
антикорозионна
защита

Steatite
 керамичен

 нагреветален
 елемент

Термо-
регулиращ

вентил

кондензатор

Отвеждане
на въздуха

УПРАВЛЕНИЕ

Достъп до филтъра
Панел за управление
Подвижни дръжки за транспортиране
Достъп до 
ел.връзките
Подвижни колани 
за пренасяне
Водопроводни 
връзки
 

ErPBestA+

     100 л  200 л 
A  1209/ 1709 мм
B   1164/ 1664 мм
C       800 мм

     200 л  270 л 
A  1214/ 1548 мм
B   1526/ 1860 мм
C       302 мм
D    960/ 1300 мм
E      621 мм
F        647 мм

ДО

 ИКОНОМИЯ НА
ЕНЕРГИЯ

ДО

 ИКОНОМИЯ НА
ЕНЕРГИЯ



• До 75 % икономия на енергия
• Термодинамичен бойлер с минимални изисквания за 

монтаж, работещ  целогодишно, при всякакви 
климатични условия

• Широк температурен диапазон на работа на термо 
помпата ( -5 до + 43 ⁰ С)

• Дистанционно управление с Cozytouch  контрол
• Съвместим с фотоволтаични панели
• Smart функции, включително контрол над консумацията 

на енергия

Explorer
Решение за оптимален комфорт: 
ефективен, тих, екологичен

Calypso VM
Високо ефективен стенен
термодинамичен бойлер

• 75% икономия на енергия
• Широк температурен диапазон на работа на термо 

помпата ( -5 до + 43 ⁰ С)
• Антикорозионна ACI  хибридна технология
• Дистанционно управление с Cozytouch  контрол
• Smart функции, включително контрол над консумацията 

на енергия
• Съвместимост със соларни (фотоволтаичен панел или 

соларен конектор) и отоплителни системи

КОМФОРТ
• Интуитивен панел за управление
• Ниски нива на шум
• Steatite керамичен нагревателен  

елемент 1800 W
• Рециркулационна връзка за 

предоставяне на повече комфорт във 
всяка точка на използване* 

• Транспрот: Възможност за улеснено 
транспротиране в хоризонтално 
положение

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
• Голяма оптимизирана серпентина за 

бързо загряване с размер, подходящ    
за ниско температурни устройства

• Изолация с висока плътност за 
допълнителна икономия на 
електроенергия (произведена без 
хлорфлуорвъглеводороди 

• Високоефективен входен дифузер 
КАЧЕСТВО И УСТОЙЧИВОСТ
• ACI хибридна антикорозионна 

технология и Steatite керамичен 
нагревател 

• Ново поколение емайл с качеството      
на диамант 

• Предпазен клапан 
• Диелектрични връзки 
• Специално уплътнение, предпазващо 

фланеца от ръжда 
ЛЕСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
• Лесни за монтаж регулиращи се крачета 

и подвижни регулируеми въздушен 
вход/изход

• Дигитален панел за управление с вградено 
дневно програмиране, избор на различни 
режими на работа, дисплей с широк ъгъл 
на видимост, показващ ежедневната 
консумация на енергия в криви

* само за модела със серпентина

КОМФОРТ
• Спестяващо място решение за монтаж, 

дори в малки помещения
• Бързозагряващ
• Ниски нива на шум
• Автоматична функция за Smart 

управление
• Steatite керамичен нагревателен елемент      

1200/ 1800 W
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
• Енергоспестяване, благодарение на 

високоефективна термо помпа
• Изолация с висока плътност за 

допълнителна икономия на 
електроенергия (произведена без 
хлорфлуорвъглеводороди 

• Възможност за връзка с фотоволтаични 
панели позволява да се използва 
безплатна соларна енергия

• Високоефективен входен дифузер 
КАЧЕСТВО И УСТОЙЧИВОСТ
• ACI хибридна антикорозионна технология 

и Steatite керамичен нагревател 
• Ново поколение емайл с качеството на 

диамант 
• Предпазен клапан 
• Диелектрични връзки 
• Специално уплътнение, предпазващо 

фланеца от ръжда 
ЛЕСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
• Лесна инсталация с оптимизирана стойка 

за стена
• Дигитален панел за управление с вградено 

дневно програмиране, избор на различни 
режими на работа, дисплей с широк ъгъл 
на видимост, показващ ежедневната 
консумация на енергия в криви

• Интуитивен панел за управление

месеца

пълна гаранция

60

месеца

пълна гаранция

60

Характеристики
Капацитет (L) с/без серпенттина

200 270

 

 

 

Размери мм
Диаметър  мм

Монтаж
Конфигурация 

Диаметър на коминното тяло  мм
Нето тегло кг / без серпентина /
Нето тегло кг / със  серпентина /

Обем на водосъдържателя  L
Тип нагревател 

Антикорозионна система
Макс. Работно налягане (bar)
Eлектрозахранване ( V/HZ )

Обща консумирана мощност W
Консумирана от термо помпата мощност  W
Консумирана от ел.нагревателя мощност W

Диапазон на настройка на температурата  на 
изходящата от термо помпата вода ( C0 )

Работен диапазон на термо помпата  ( C0 )
Хладилен агент R134 a ( кг)

Дебит на въздуха  (m ³/h)
СОР при 20 0 С ( външен въздух )
СОР при 7 0 С ( външен въздух )
Количество топла вода при V40 L
Звуково налягане на 2 м (dB(A))

Звуково налягане  (dB(A))
Време за загряване от 15 до 510 С ( външна 

температура 15 0 С ) ( часа) 
Мощност на серпентината (kW), температура 
на водата 60 0 С, 1000/1500/2000 L /Н ( kW)

Площ на серпентината (m ²)
Връзка с PV модулии

Възможност за дистаниционно управление 
Връзка за рециркулация

ERP клас 

1609*620*665                 1949*620*665   
Ø 596

подовостоящ
Външен въздух/въздуховоди

Ø 160
             85                    93
            100                   108
            200                   270

Steatite
ACI  Hybrid

8
230~ / 50 Hz

2465
665

1800

50 ÷ 620 С

- 5 ÷ 430 C
            1,25                  1,35

390 
             4,1                  4,3
2.8 ( профил L)         2.9 ( профил XL)
            312                  347

37
57

          4 ч 48                  7 ч 32
 

15.5/16/16.4

1,2
Да
Да

само при моделите със серпентина
А+

ErPBestA+

Steatite
T E C H N O L O G Y

ИНСТАЛАЦИЯ /
РАЗМЕРИ (в mm)

ИНСТАЛАЦИЯ / РАЗМЕРИ (в mm)

Бутон Меню дава 
достъп до основната 
информация, 
настройка на 
работния 
температурен 
диапазон, избор на 
поддържаща система 
соларна или 
отоплителна, избор 
на режим.
Потенциометър за 
контрол на температурата
Бутон за потвърждение на избраната температура
Бутон за връщане на предишния екран
Дисплей, на който се виждат графично представени 
активния режим и статистическа информация за 
консумацията на енерги

ТЕРМОДИНАМИЧЕН БОЙЛЕР
ПОДОВОСТОЯЩ 200 И 270 ЛИТРА

ErPBestA+

Steatite
T E C H N O L O G Y

ТЕРМОДИНАМИЧЕН БОЙЛЕР
СТЕНЕН МОНТАЖ 100 И 150 ЛИТРА

Характеристики
Капацитет (L)

100 150

 

Размери мм
Диаметър  мм

Монтаж
Конфигурация 

Диаметър на коминното тяло  мм
Нето тегло кг 

Обем на водосъдържателя  L
Тип нагревател 

Антикорозионна система
Макс. Работно налягане (bar)
Eлектрозахранване ( V/HZ )

Обща консумирана мощност W
Консумирана от термо помпата мощност  W
Консумирана от ел.нагревателя мощност W

Диапазон на настройка на температурата  на 
изходящата от термо помпата вода ( C0 )

Работен диапазон на термо помпата  ( C0 )
Хладилен агент R134 a ( кг)

Дебит на въздуха  (m ³/h)
СОР при 15 0 С ( външен въздух )
СОР при 7 0 С ( външен въздух )
Количество топла вода при V40 L

Звуково налягане  (dB(A)) външен въздух
Звуково налягане  (dB(A)) въздуховоди

Време за загряване от 15 до 510 С ( външна 
температура 15 0 С ) ( часа) 

Връзка с PV модулии
Възможност за дистаниционно управление 

ERP клас 

1234*539*529              1557*539*529
Ø  513

Стенен монтаж
Външен въздух/въздуховоди

Ø  125
          57                66
         100                150

Steatite
ACI  Hybrid

8
230~ / 50 Hz

        1550                2150
350

        1200               1800

55 ÷ 62 0 С

- 5 ÷ 430 C
         0,6                0,7

160 
        2,75                3,21
2.47 ( профил М)    2.94 ( профил L)
         151                182

50 
45 

       6 ч 25                9 ч 45

Да
Да
А+

Интуитивен панел за 
управление
Директен достъп до 
менюто
Навигационни стрелки
Бутон за потвърждение
Бутон за връщане на 
предишния екран

УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ
ДО

 ИКОНОМИЯ НА
ЕНЕРГИЯ

ДО

 ИКОНОМИЯ НА
ЕНЕРГИЯ


