Slim verwarmen
Boilers en doorstroomwaterverwarmers

Boilers.
De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale,
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben
met hard en/of verontreinigd water, maar ook uiteraard voor
woningen met gemiddeld hard water. Het vergrote en gladde
oppervlak van het verwarmingselement vertragen
het proces van kalkafzetting en kalkaanslag aanzienlijk.
De Wahlbach boilers zijn van een hoge kwaliteit en zijn binnen
de EU geëngineerd. Deze boilers kunnen nagenoeg overal
worden toegepast. De close in boiler is voorzien
van een RVS tank en leidingwerk.
De boilers zijn van behandeld plaatstaal welke geëmailleerd zijn.

Voordelen slim verwarmen:
•
•
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•
•

•
•
•

TESY:
TESY 30ltr
TESY 50ltr
TESY 80ltr
TESY 100ltr
TESY 120ltr
TESY 150ltr

WAHLBACH:
800W/1600 W
800W/1600 W
1200W/2400 W
1200W/2400 W
1200W/2400 W
1200W/2400 W

CLOSE-IN-10ltr-RVS
2000W
CLOSE-IN-10ltr-emaile 2000W
CLOSE-IN-15ltr-emaile 2000W
BOILER 30ltr 1500W
BOILER 50ltr 1500W
BOILER 80ltr 2000W
BOILER 100ltr 2000W
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•
•
•
•

Een moderne en besparende manier van warm water.
Ruimtebesparende installatie.
Directe warm watertoevoer.
Een design met een moderne uitstraling.
Toepasbaar voor:
- Keukens
- Toilet
- Badkamer
- Wastafels
- Douche
- baden
Gunstig energieverbruik.
Idiaal voor elke ruimte.
Geschikt voor:
- Appartementen, woningen, recreatieve faciliteiten
- Zaken- en kantoorruimte, winkelcentra
- Magazijnen en productiehallen
- Openbare gebouwen, scholen en kleuterscholen
- Ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen
- Restaurants en hotels
- Historische gebouwen
Kan worden aangesloten op één of meerdere aftappunten.
Beschikbaar in verschilende wattages en formaten.
Eenvoudige en nauwkeurige temperatuur regulatie.
Lage aanschafkosten.
Veilig en gecertificeerd.

Investeer slim in uw pand
Comfortabel, gemaksvriendelijk wonen
Warmwater met behulp van een boiler of doorstroomverwarmer.
Bij het all electric en gasloos verwarmen van uw woning zal u
zich ook bezig moeten houden met een oplossing voor warm
water. Ons assortiment van boilers en doorstroomverwarmers
is van hoge kwaliteit, met een modern uiterlijk.
Hoewel zo’n afzonderlijke boiler heel wat voordelen te bieden
heeft, is ook een doorstroomverwarmer de laatste jaren aan een
echte opmars bezig. Een elektrische doorstroomverwarmer is
een compact toestel voor centrale warmwatervoorziening.
U kunt er één of meerdere aftappunten op aansluiten,
afhankelijk van het type doorstroomtoestel. Het vermogen van
de doorstroomverwarmer bepaalt hoeveel warm water hij kan
leveren. Een elektrische doorstromer is dus een klein toestel met
een groot vermogen om water te verwarmen. Bij een
verwarmingsinstallatie die gecombineerd wordt met een boiler
zal er steeds een bepaalde hoeveelheid warm water
vastgehouden worden. Hierdoor beschikt u direct over
warm water wanneer daar vraag naar is. Het grootste voordeel
van een afzonderlijke boiler is dat de temperatuur van het
water op deze manier constant is.

