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Водонагрівачі Electrolux — це сучасна і якісна техніка, 
яка прослужить довгі роки і подарує незалежність 
від зовнішніх обставин. Electrolux втілює найсміливіші 
рішення в області нагріву води, створені для людей, 
які йдуть в ногу з часом і не звикли відмовляти собі 
в домашньому комфорті. Надійні і безперебійні 
джерела гарячої води, водонагрівачі Electrolux, мають 
неповторний стильний дизайн і будуть служити 
прикрасою інтер’єру ванної кімнати або кухні. В 
асортимент входять як електричні накопичувальні і 
проточні моделі, так і газові колонки. 

Водонагрівальне 
обладнання
Electrolux

Водонагрівачі Electrolux



6

Серії Formax та Formax DL
4 ступені безпеки
3 потужності нагріву
2 «сухих» ТЕНу

X-Heat — система «сухих» 
незалежних ТЕНів
За надійність і довговічність 
роботи накопичувального 
водонагрівача відповідають 
нагрівальні елементи 
(ТЕНу). У водонагрівачах 
Electrolux серій Formax і 
Formax DL встановлена 
унікальна і надійна система 
з двох незалежних «сухих» 
нагрівальних елементів: 
X-Heat. Особливість цієї 
системи - відсутність 
прямого контакту 
нагрівальних елементів з 
водою. ТЕНи 
розташовуються в 
спеціальних металевих 
кожухах, закріплених на 
фланці в нижній частині 
бака. Подібна конструкція 
дозволяє уникнути 

утворення накипу, дає 
можливість 
використовувати прилад в 
режимі половинної 
потужності, економити 
електроенергію, а також 
значно збільшує термін 
служби нагрівальних 
елементів. Навіть якщо один 
з нагрівальних елементів 
вийде з ладу, другий 
продовжить працювати, що 
гарантує Вам гарячу воду 
незалежно від обставин. 

Завдяки системі «сухих» 
ТЕНів X-Heat сервісне 
обслуговування і ремонт 
можуть бути реалізовані без 
демонтажу водонагрівача. 

Зручне управління
В серії Formax управління 
приладом здійснюється за 

допомогою зручних ручок 
регулювання.

У серії Formax DL завдяки 
електронній панелі 
управління можна легко 
задати необхідну 
температуру нагрівання 
води з точністю 1 °С.

LED-дисплей відображає 
температуру і обрану 
ступінь потужності нагріву. 

Технологія Multi Memory
Унікальна особливість серії 
Formax DL - технологія 
Multi Memory, що дозволяє 
програмувати і 
встановлювати в пам’яті 
приладу три 
індивідуальних режиму 
нагріву води.

Налаштування 
індивідуальних режимів і 
температури нагріву води 
зберігаються навіть при 
відключенні 
електроживлення. Після 
відновлення подачі 
електроенергії 
водонагрівач продовжить 
нагрів до встановленої 
раніше температури. 

Універсальність монтажу
Завдяки застосуванню 
сучасних технологій 
водонагрівачі Electrolux 
серій Formax і Formax DL 
можна встановлювати як 
вертикально, так і 
горизонтально, що значно 
спрощує вибір місця для 
установки приладу.

Безпека і економія 
електроенергії
В водонагрівачах серій 
Formax і Formax DL 
передбачений Eco-режим, 
при якому вода буде 
нагріватися до 55 °С. 
Встановлено, що при такій 
температурі підвищується 
робочий ресурс ТЕНу, 
відбувається знезараження 
води і практично не 
утворюється накип. Також в 
цих моделях є можливість 
управління потужністю 
нагріву (3 ступені потужності 
— 800/1200/2000 Вт) — це 
дозволяє розміщувати 
водонагрівач в приміщенні з 
практично будь-якою 
потужністю електромережі. 

Електричні накопичувальні водонагрівачі Formax та Formax DL

4-ступінчаста система 
захисту
За багаторівневий захист 
внутрішнього бака від 
корозії відповідає система 
Protect tank, яка включає в 
себе 4 рівня:

1. Спеціальний 
високоміцний сплав металу, 
стійкий до впливу корозії.  
2. Захисне покриття 
внутрішнього бака 
високоміцною і еластичною 
емаллю.  
3. Магнієвий анод 
збільшеної маси, 
уловлюючий і 
нейтралізуючий корозійні 
частки.  
4. Запобіжний клапан з 
функцією зливу, що захищає 
прилад від надлишкового 

тиску всередині бака.

Також водонагрівач 
оснащений системою 
захисту від перегріву і 
пристроєм захисного 
відключення, який 
забезпечує додаткову 
безпеку при експлуатації 
приладу.

Високоефективна 
теплоізоляція
Для теплоізоляції приладів 
використовується шар 
спіненого поліуретану 
товщиною 22 мм - 
екологічно чистого 
матеріалу ЦФК-Free, який 
заповнюється за особливою 
технологією під високим 
тиском. Він безпечний для 
довкілля і здоров’я людей, 

має відмінні тепло-ізолюючі 
властивості і зводить 
теплові втрати і високі 
енерговитрати до мінімуму.
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Formax та Formax DL
Електричні накопичувальні 
водонагрівачі

«X-Heat» — система «сухих» 
незалежних ТЕНів
Унікальна технологія, при 
якій нагрівальні елементи 
(ТЕНи) не контактують з 
водою. Дозволяє 
продовжити термін 
служби ТЕНів і, як наслідок, 
термін експлуатації 
водонагрівача.

Багаторівнева система 
захисту
- від сухого нагріву; 
- від перегріву; 
- від перевищуючого  
норму гідравлічного тиску.

Економічний режим 
роботи 
- підвищений ресурс 
нагрівального елементу; 
- захист від накипу; 
- знезараження води. 

Універсальність монтажу
Водонагрівачі серій 
Formax та Formax DL 
можна встановлювати як 
вертикально, так і 
горизонтально, що 
дозволяє не 
замислюватися про місця 
їх розміщення навіть в 
обмежених за площею 
приміщеннях.

Управління потужністю 
нагріву 
В водонагрівачах Formax та 
Formax DL передбачено 3 
режими потужності нагріву 
води: 800/1200/2000 Вт.

Multi Memory  
Функція, що дозволяє 
програмувати і 
встановлювати в пам’яті 
приладу три 
індивідуальних режима 
нагріву води. 
Представлена в серії 
Formax DL.

Технологія CFC-Free 
Високоякісна теплоізоляція 
зі спіненого поліуретану 
(екологічно чистого 
матеріалу), який 
наноситься під високим 
тиском шаром 22 мм, 
дозволяє надовго 
зберігати температуру 
води, істотно знижуючи 
тепловтрати, і економити 
електроенергію.

Електронна панель 
управління 
LED-дисплей відображає 
температуру води і ступеня 
потужності нагріву. 
Представлена в серії 
Formax DL.

Зручна механічна панель 
управління 
Дозволяє швидко і просто 
відрегулювати 
температуру і потужність 
нагріву води.Представлена 
в серії Formax.

Високі стандарти якості та рівня безпеки забезпечують 
надійну і стабільну роботу водонагрівачів.

9

Пристрій захисного 
відключення (ПЗВ) 
В комплект водонагрівача 
входить ПЗВ, який 
забезпечує надійний 
захист як від ураження 
електричним струмом, так 
і від пожежі.

7 років гарантії на 
внутрішній бак 
Багаторівневий захист 
внутрішнього бака від 
корозії завдяки 
дрібнодисперсному 
емалевому покриттю, 
системі безпеки і 
магнієвому аноду 
збільшеної маси дозволяє 
дати 7-річну гарантію на 
внутрішній бак. 

Електричні накопичувальні водонагрівачі Formax та Formax DL

ПЗВ вмкн.
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Formax

Formax DL

• Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів

• Сучасний, витончений дизайн

• Квадратна форма корпуса

• X-Heat — система «сухих» незалежних 
нагрівальних елементів (ТЕНів)

• Універсальний монтаж (вертикальний і 
горизонтальний)

• Регулювання температури від 30 до 75 °С. 

• Система захисту від корозії Protect tank - 
дрібнодисперсне емалеве покриття, система 
безпеки і магнієвий анод збільшеної маси 

• Функція управління потужністю нагріву - 
можливість розміщення в приміщеннях з 
обмеженою потужністю електромережі 

• 3 ступені потужності нагріву води

• Ефективна теплоізоляція (CFC-Free) 

• Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, 
запобіжний клапан

• Економічний режим: підвищений ресурс 
нагрівального елементу, захист від накипу, 
знезараження води

• Пристрій захисного відключення електрики 
(ПЗВ)

• Клас пилевологозахисту IPX4

• Гарантія — 7 років

• Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів

• Сучасний, витончений дизайн

• Квадратна форма корпуса

• X-Heat — система «сухих» незалежних 
нагрівальних елементів (ТЕНів)

• Універсальний монтаж (вертикальний і 
горизонтальний)

• Електронне управління, LED-дисплей

• Регулювання температури від 30 до 75 °С

• Технологія Multi Memory — програмування 
трьох індивідуальних температур нагрівання

• Система захисту від корозії Protect tank - 
дрібнодисперсне емалеве покриття, система 
безпеки і магнієвий анод збільшеної маси 

• Функція управління потужністю нагріву - 
можливість розміщення в приміщеннях з 
обмеженою потужністю електромережі 

• 3 ступені потужності нагріву води 

• Ефективна теплоізоляція (CFC-Free)

• Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, 
запобіжний клапан

• Економічний режим: підвищений ресурс 
нагрівального елементу, захист від накипу, 
знезараження води

• Пристрій захисного відключення електрики 
(ПЗВ)

• Клас пилевологозахисту  IPX4

• Гарантія — 7 років

Електричні накопичувальні водонагрівачі Formax та Formax DL

Переваги

Переваги

Розширений функціонал

Розширений функціонал

7

7

20 mm
ПЗВ вмкн.

Т

Protect tank Ефективна 
теплоізоляція

ПЗВ

7 років 
гарантії

7 років 
гарантії

Клас пилеволого-
захисту

LED-дисплей

Економічний 
режим

Економічний 
режим

power

Сухі ТЕНи
X-Heat

3 режими 
потужності 

нагріву

Універсальный 
монтаж

Універсальный 
монтаж

20 mm
ПЗВ вмкн.

Т

Protect tank

Сухі ТЕНи
X-Heat

Ефективна 
теплоізоляція

Технологія 
Multi Memory

ПЗВ
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Електричні накопичувальні 
водонагрівачі
з емальованим баком

Електричні накопичувальні водонагрівачі
Electrolux відповідають сучасним вимогам
до інтелектуальної, функціональної та економічної
побутової техніки. Низьке електроспоживання, широкий модельний 
ряд і безпеку дозволяють використовувати прилади в будь-
яких приміщеннях, роблячи їх незамінними, а в ряді випадків - 
безальтернативними джерелами гарячої води

Інноваційна технологія 
Advanced Heater’s Shield 
(AHS)
В серії AXIOmatic 
нагрівальний елемент 
захищений від накипу 
покриттям зі спеціальної 
емалі за технологією AHS. 
Особливі властивості емалі 
роблять її еластичною при 
нагріванні і охолодженні, 
виключаючи можливість 
утворення тріщин. 
Гарантійний термін на 
нагрівальний елемент з 
технологією AHS становить 
15 років. 

Режим половиної 
потужності
В водонагрівачах серії 
AXIOmatic передбачений 
режим половинної 
потужності. Він дозволить 
Вам заощадити 
електроенергію, зменшити 
навантаження на 
електричну мережу і 
встановити прилад в 
приміщеннях з низькою 
потужністю електромережі. 

Легкість керування
Для того щоб користуватися 
водонагрівачами Electrolux 
було приємно і легко, 
дизайнери та інженери 
розробили прості та 
ефективні системи 
управління і контролю.         
В моделях Magnum Unifix 
ергономічні ручки 
терморегулятора і 
індикатор роботи 
розташовані на передній 
панелі управління, а в 
моделях Basic - на нижній 
кришці приладу. Панель 
управління серії AXIOmatic 
має акцентний 
функціональний дизайн, а в 

Водонагрівачі з емальованим баком

серіях DL управління 
здійснюється за допомогою 
електронної панелі.

Функція збереження 
налаштувань
Серії водонагрівачів 
Heatronic DL DryHeat і 
Heatronic DL Slim DryHeat 
оснащені інтелектуальною 
технологією Multi Memory. 
За допомогою електронної 
панелі управління Ви 
можете запрограмувати 
прилад і встановити в його 
пам’яті до трьох 
індивідуальних режимів 
нагріву води. Навіть якщо 
під час роботи 
водонагрівача відключиться 
електрика, то після 
відновлення її подачі 
прилад автоматично 
продовжить нагрів до 
обраної Вами раніше 
температури. 

Система захисту від корозії 
Protect tank
За багаторівневу систему 

захисту внутрішнього бака 
від корозії у всіх моделях 
відповідає система Protect 
tank:

1. Використання 
спеціального сплаву, що 
володіє підвищеною 
стійкістю до дії корозії. 
Товщина стінок 
внутрішнього бака — 2 мм. 
2. Покриття внутрішнього 
бака виконано 
дрібнодисперсною 
склоемаллю, загартованою 
при температурі 850 °С і 
відрізняється рядом 
унікальних властивостей. 
3. Магнієвий анод 
збільшеної маси «вловлює» і 
нейтралізує корозійні 
частки, виключаючи 
можливість утворення 
корозії. 
4. Захисний клапан з 
функцією зливу оберігає 
водонагрівач від 
надлишкового тиску 
всередині бака.

Економічність і 
екологічність
При виборі цього режиму 
температура води в приладі 
буде нагріватися до 55 ° С.
При такій температурі 
підвищується робочий 
ресурс нагрівального 
элемента, відбувається 
знезараження води і 

практично не утворюється 
накип, що істотно 
продовжує ресурс роботи 
водонагрівача.

Для підвищення 
енергоефективності та 
зменшення теплових втрат 
в водонагрівачах Electrolux 
використовується 
теплоізоляція - це шар 
спіненого поліуретану 
товщиною 22 мм - 
екологічно чистого 
матеріалу.

Універсальність монтажу та 
безпека
Водонагрівачі серії Magnum 
Unifix мають можливість 
горизонтальної і 
вертикальної установки. 
Прилади Slim володіють 
такою перевагою, як 
вузький діаметр (34 см), що 
робить їх незамінними в 
умовах обмеженої площі 
встановлення.

Для безпечної експлуатації 
моделі комплектуються 
електричним кабелем з 
«євровилкою» і запобіжним 
клапаном з функцією зливу.

Водонагрівачі серії 
AXIOmatic мають Пристрій 
захисного відключення 
електрики (ПЗВ).
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Багаторівнева система 
захисту
- від сухого нагріву; 
- від перегріву; 
- від перевищуючого  
норму гідравлічного тиску.

Система захисту від 
корозії Protect tank
Багаторівневий захист 
внутрішнього бака від 
корозії завдяки 
дрібнодисперсному 
емалевому покриттю, 
системі безпеки і 
магнієвому аноду 
збільшеної маси.

Економічний режим 
роботи
При виборі економічного 
режиму вода в баку 
нагрівається до 55 °С. При 
такій температурі 
відбувається знезараження 
води і захист від накипу, а 
також підвищується ресурс 
нагрівального елементу.

Технологія CFC-Free 
Високоякісна 
теплоізоляція зі спіненого 
поліуретану (екологічно 
чистого матеріалу) 
дозволяє надовго 
зберігати температуру 
води і економити 
електроенергію.

Електронна панель 
управління
Активна шкала зі 
світлодіодною індикацією 
температури нагріву води 
робить експлуатацію 
приладу комфортною і 
зручною. 
Представлена в серіях 
Heatronic DL DryHeat , 
Heatronic DL DryHeat Slim.

Пристрій захисного 
відключення 
электричества (УЗО)
У комплект входить ПЗВ, 
яке забезпечує безпечну 
експлуатацію і надійно 
захищає як від ураження 
електричним струмом, так 
і від пожежі. Представлено 
в серії Axiomatic.

Зручна механічна панель 
управління
Дозволяє швидко і просто 
відрегулювати 
температуру і потужність 
нагріву води.

Унікальні технології багаторівневого 
захисту, інтелектуальні системи управління 
і сучасні дизайнерські рішення знайшли 
втілення в водонагрівачах Electrolux, які 
естетично чудові і надійні в роботі.

ПЗВ вмкн.

Водонагрівачі з емальованим баком

Електричні накопичувальні 
водонагрівачі
з емальованим баком

Універсальність монтажу
Водонагрівачі серії 
Magnum Unifix можна 
встановлювати як 
вертикально, так і 
горизонтально, що 
дозволяє не 
замислюватися про місця 
їх розміщення навіть в 
обмежених за площею 
приміщеннях.

«X-Heat» — система «сухих» 
незалежних ТЕНів
Унікальна технологія, при 
якій нагрівальні елементи 
(ТЕНи) не контактують з 
водою. Дозволяє 
продовжити термін 
служби ТЕНів і, як наслідок, 
термін експлуатації 
водонагрівача. 
Представлена в серіях  
Heatronic DL DryHeat (Slim),  
Heatronic DryHeat (Slim).
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Axiomatic, Axiomatic Slim

Basic

Magnum Unifix, Magnum Unifix Slim

• Моделі: 80, 100, 125, 150 літрів;  
вузький діаметр: 30, 50 літрів (Моделі Slim)

• Режим повної/половинної потужності

• Інноваційна технологія захисту ТЕНу — 
Advanced Heater Shield. Гарантія — 15 років

• Система захисту від корозії Protect tank: 
дрібнодисперсне емалеве покриття, система 
безпеки і магнієвий анод

• Пристрій захисного відключення електрики 
(ПЗВ)

• Високоефективна (CFC-Free) теплоізоляція

• Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, 
запобіжний клапан

• Економічний режим: підвищений ресурс ТЕНу, 
захист від накипу, знезараження води

• Гарантія – 5 років

• Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів

• Регулювання температури від 30 до 75 °С

• Індикатор нагріву

• Система захисту від корозії Protect tank: 
дрібнодисперсне емалеве покриття, система 
безпеки і магнієвий анод збільшеної маси 

• Ефективна теплоізоляція 

• Захист від перегріву, захист від сухого нагріву

• Економічний режим: підвищений ресурс 
нагрівального елементу, захист від накипу, 
знезараження води

• Універсальний монтаж (горизонтальна і 
вертикальна установка)

• Зручне управління

• Регулювання температури від 30 до 75 °С

• Індикатор нагріву

• Система захисту від корозії Protect Тank: 
дрібнодисперсне емалеве покриття, система 
безпеки і магнієвий анод збільшеної маси

• Ефективна теплоізоляція (CFC-Free)

• Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, 
запобіжний клапан

• Економічний режим: підвищений ресурс 
нагрівального елементу, захист від накипу, 
знезараження води

Heatronic DryHeat (Slim)

Heatronic DL DryHeat (Slim)

• Моделі з вузьким діаметром 30 и 80 літрів 
(Моделі Slim), класичні Моделі: 50 и 100 літрів

• X-Heat — система «сухих» независимых 
нагревательных элементов (ТЭНов)

• Регулювання температури від 30 до 75 °С

• Індикатор нагріву

• Система захисту від корозії Protect tank: 
дрібнодисперсне емалеве покриття, система 
безпеки і магнієвий анод збільшеної маси

• Ефективна теплоізоляція (CFC-Free)

• Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, 
запобіжний клапан

• Економічний режим: підвищений ресурс 
нагрівального елементу, захист від накипу, 
знезараження води

• Моделі з вузьким діаметром 30, 50, 80 літрів 
(Моделі Slim), класичні Моделі: 100 літрів

• Електронне управління

• Технологія Multi Memory – програмування 
трьох індивідуальних температур нагрівання

• Регулювання температури від 30 до 75 °С. 

• Індикатор нагріву

• X-Heat — система «сухих» незалежних 
нагрівальних елементів (ТЕНів)

• Система захисту від корозії Protect tank: 
дрібнодисперсне емалеве покриття, система 
безпеки і магнієвий анод збільшеної маси

• Ефективна теплоізоляція (CFC-Free)

• Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, 
запобіжний клапан

• Економічний режим: підвищений ресурс 
нагрівального елементу, захист від накипу, 
знезараження води

Водонагрівачі з емальованим баком

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

5

5

5

5

5

Protect tank

Protect tank

Protect tank

Protect tank

Ефективна 
теплоізоляція

Ефективна 
теплоізоляція

Ефективна 
теплоізоляція

Ефективна 
теплоізоляція

Економічний 
режим

Економічний 
режим

Економічний 
режим

Компактний
розмір

5 років
гарантії

5 років 
гарантії

5 років 
гарантії

5 років
гарантії

5 років 
гарантії

Технологія 
Multi Memory

Клас пилеволого-
захисту

ПЗВ вмкн.

Т15
років
гарантії
на ТЕН

ПЗВAHS – захист ТЕНу

power

2 режими 
потужності 

нагріву

Protect tank

Сухі ТЕНи
X-Heat

Сухі ТЕНи
X-Heat

Універсальний 
монтаж

Переваги

Переваги

Переваги

Переваги

Переваги

Розширений функціонал

Розширений функціонал

Розширений функціонал

Розширений функціонал

Розширений функціонал

Клас пилеволого-
захисту

Клас пилеволого-
захисту

Клас пилеволого-
захисту

Клас пилеволого-
захисту
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Електричні накопичувальні водонагрівачі Electrolux з внутрішнім баком з нержавіючої 
сталі - це високотехнологічна продукція, створена відповідно до останніх європейських 
стандартів якості та безпеки. Нержавіюча сталь гарантує приладам довгі роки бездоганної 
експлуатації, а інтелектуальні технології роблять водонагрівачі приємними і зручними у 
використанні.

зварювання технології Auto 
Argon Welding , що 
дозволяє повністю уникнути 
дефектів, пов’язаних з 
ручним виробництвом, і 
гарантує тривале і безпечне 
використання 
водонагрівачів. 

Кожен водонагрівач 
проходить детальне 
тестування після 
виробництва, що 
забезпечує високу якість і 
бездоганну роботу приладів 
на довгі роки. 

Функція Wi-Fi
Дозволяє управляти 
водонагрівачем за 
допомогою мобільного 
додатку. 

Встановіть додаток на 
смартфон, планшетний 
компьютер або інший інший 

мобільний пристрій, що 
працює під управлінням 
операційної системи 
iOS або Android.

Для того, щоб 
контролювати роботу 
приладу не потрібно ніяких 
додаткових налаштувань 
- просто підключіть 
водонагрівач до домашньої 
мережі Wi-Fi і керуйте 
Вашим водонагрівачем на 
будь-якій відстані від 
будинку - до Вашого 
повернення завжди буде 
гаряча вода. За допомогою 
мобільного додатку Ви 
можете регулювати режим 
роботи Вашого 
водонагрівача. 
Використання опції Wi-Fi 
допоможе економити до 
80% Ваших витрат на 
електроенергію - 
водонагрівач працює саме 
тоді, коли Вам це необхідно.

Управління водонагрівачем 
за допомогою мобільного 
пристрою є в якості 
додаткової опції в серіях 
Royal Flash, Royal Flash Silver, 
Centurio IQ,  Centurio IQ 
Silver. 

Досконала технологія 
захисту від корозії
В водонагрівачах Electrolux 
серій Centurio IQ, Centurio 
IQ Silver, Royal Flash, Royal 
Flash Silver, Major LZR, 
Interio 2 внутрішній бак 
виготовлений з 
високоякісної нержавіючої 
сталі з високим вмістом 
антикорозійних легируючих 
елементів хрому і нікелю. 
Сталь з такими 
характеристиками більш 
стійка до корозії і 
технологічна при обробці, 
що забезпечує довговічність 
і високу надійність роботи 
водонагрівачів. Нержавіюча 
сталь абсолютно безпечна і 
схвалена для застосування в 
медицині та харчовому 
виробництві. Зварювальні 
шви внутрішніх баків 
виготовляються на 
сучасному обладнанні 
методом автоматизованого 
аргонового 

Режим повної і половинної 
потужності
Вибравши половинну 
потужність нагріву на панелі 
управління водонагрівача, 
Ви можете знизити 
споживання енергії та 
використовувати його в 
приміщеннях з обмеженою 
потужністю електромережі.
Встановивши повну 
потужність, Ви активуєте 
функцію швидкого нагріву 
води до заданої 
температури.

Інтелектуальне управління
За допомогою ручки 
регулювання і LED-дисплея 
Ви можете встановити 
необхідну температуру 
нагрівання з точністю до 
1°C. Під час нагрівання на 
LED-дисплеї буде 
відображатися поточна 
температура всередині 
водонагрівача.

Налаштування таймера 
Тепер в водонагрівачах 
Electrolux серий Royal Flash, 
Royal Flash Silver, Centurio IQ, 
Centurio IQ Silver 

Електричні накопичувальні 
водонагрівачі
з баком із нержавіючої сталі

передбачена можливість 
установки таймера або 
відкладеного нагріву - 
прилад самостійно розрахує 
час приготування гарячої 
води за налаштуваннями 
користувача. Просто 
встановіть час, до якого Вам 
буде потрібно гаряча вода.

Система безпеки
Водонагрівачі Electrolux 
мають багатоступеневу 
систему безпеки. 
Спеціальний термостат не 
дає обладнанню 
перегрітися, захист від 
сухого нагріву відключає 
нагрівальний елемент, якщо 
в приладі немає води. Крім 
того, запобіжний зливний 
клапан захищає прилад від 
надлишкового тиску, а 
пристрій захисного 
відключення - від ураження 
струмом в разі порушення 
електричної ізоляції.

Економія електроенергії
Завдяки можливості вибору 
на шкалі економічного 
режиму, зазначеного 
спеціальною міткою «•» ,або 
ECO, вода буде нагріватися 
до 55 °C. Цей режим роботи 
допомагає не тільки 
економити електроенергію, 
а й збільшує робочий 
ресурс водонагрівача, 
оскільки при такій 
температурі, навіть в умовах 
«жорсткої» води, практично 
не утворюється накип. При 
температурі 55 °C вода 
проходить процес 
знезараження, після чого 
вона не представляє 
небезпеки навіть для 
маленьких дітей. 

Використання високоякісної 
теплоізоляції зі спіненого 
поліуретану - екологічно 
чистого матеріалу - 
дозволяє звести теплові 
втрати і витрати 
електроенергії до мінімуму.

Універсальність монтажу
Водонагрівачі серій Centurio 
IQ, Centurio IQ Silver, Royal 
Flash, Royal Flash Silver 
універсальні при монтажі: їх 
можна встановлювати як 
вертикально, так і 
горизонтально, що 
відкриває великі 
можливості для вибору 
відповідного місця в 
приміщенні. Завдяки 
сучасній плоскій формі і 
компактним розмірам 
(глибина від 25,3 см) 
водонагрівачі можна 
розмістити в будь-якому 
малогабаритному 
приміщенні. Компактні 
водонагрівачі серії Rival 
легко розмістяться навіть в 
малогабаритній кухні, а для 
більшої зручності Ви 
можете вибрати варіант для 
встановлення не тільки над 
раковиною, але і під нею.

Водонагрівачі з баком з нержавіючої сталі



20 21

Електричні накопичувальні водонагрівачі Electrolux з баком з 
нержавіючої сталі відрізняються довговічністю, яка досягається завдяки 
застосуванню високоякісної нержавіючої сталі з високим вмістом 
хрому і нікелю, технології аргонової зварки швів Auto Argon Welding і 
відповідності європейським стандартам якості. 

Бак з високоякісної 
нержавіючої сталі
При виготовленні 
внутрішнього бака 
водонагрівачів 
використовується 
високоякісна нержавіюча 
сталь з високим вмістом 
антикорозійних легуючих 
елементів хрому і нікелю, 
яка гарантує бездоганну 
експлуатацію і збільшує 
термін служби приладу

Режим повної і 
половинної потужності
Функція управління 
потужністю дозволяє 
економити 
електроенергію (при 
половинній потужності 
нагріву) або здійснити 
швидке нагрівання води 
(при включенні повної 
потужності).

Електронна панель 
управління
Сучасний LED-дисплей 
показує температуру води 

Автоматизоване аргонне 
зварювання Auto Argon 
Welding
Зварювальні шви 
внутрішніх баків 
виготовляються на 
сучасному європейському 
обладнанні методом 
автоматизованої аргонової 
зварки за технологією Auto 
Argon Welding, що 
забезпечує високу стійкість 
до корозії

Ar Таймер 
Користувачеві досить 
просто встановити час, до 
якого потрібно гаряча 
вода.

Wi-Fi
Управління настройками і 
режимами водонагрівача c 
допомогою мобільного 
додатку. Дозволяє 
економити до 80% витрат 
на електроенергію. 

Функція доступна в якості 
додаткової опції в серіях 
Royal Flash (Silver), Centurio 
IQ (Silver).

Пристрій захисного 
відключення електрики 
(ПЗВ)
В комплект входить ПЗВ, 
яке забезпечує безпечну 
експлуатацію і надійно 
захищає як від ураження 
електричним струмом, так 
і від пожежі.

ПЗВ вмкн.

Водонагрівачі з баком з нержавіючої сталі

Електричні накопичувальні 
водонагрівачі
з баком із нержавіючої сталі

Універсальність монтажу 
Водонагрівачі з баком з 
нержавіючої сталі 
універсальні при монтажі: 
їх можна встановлювати як 
вертикально, так і 
горизонтально, що 
відкриває великі 
можливості для вибору 
місця монтажу. 
Представлений в серіях 
Royal Flash (Silver),  
Centurio IQ (Silver).

˚C
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Centurio IQ

Centurio IQ Silver 

Водонагрівачі з баком з нержавіючої сталі

• Внутрішній бак з високоякісної нержавіючої 
сталі Inox+ Technology

• Нержавіюча сталь схвалена для використання 
в медицині та харчовому виробництві

• Універсальне встановлення (горизонтальне і 
вертикальне)

• Функція Wi-Fi

• Таймер встановлення нагріву води

• Плаский корпус, компактний розмір

• Зовнішній сталевий корпус

• Нагрівальний елемент з високоякісної міді

• Економічний режим: підвищений ресурс 
нагрівального елементу, захист від накипу, 
знезараження води

• Пристрій захисного відключення електрики, 
Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, 
запобіжний зливний клапан

• Функція швидкого нагріву води, половинна 
потужність

• Регулювання температури від 30 до 75 °С

• Високоякісна теплоізоляція (CFC-Free)

• Клас пиловологозахисту IPX4

• Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів

• Преміальна гарантія — 8 років

20 mm

Ефективна 
теплоізоляція

20 mm

Ефективна 
теплоізоляція

Економічний 
режим

Економічний 
режим

Плаский корпус

Плаский корпус

ПЗВ вмкн.

Т

ПЗВ

ПЗВ вмкн.

Т

ПЗВ

8
8 років
гарантії

8
8 років
гарантії

power

2 режими 
потужності 

нагріву

power

2 режими 
потужності 

нагріву

Універсальний 
монтаж

Універсальний 
монтаж

Таймер

Таймер

Функція 
Wi-Fi

Функція 
Wi-Fi

• Внутрішній бак з високоякісної нержавіючої 
сталі Inox+ Technology

• Нержавіюча сталь схвалена для використання 
в медицині та харчовому виробництві

• Універсальне встановлення (горизонтальне і 
вертикальне)

• Функція Wi-Fi

• Таймер встановлення нагріву води

• Плаский корпус, компактний розмір

• Зовнішній корпус з полірованої нержавіючої 
сталі

• Нагрівальний елемент з високоякісної міді

• Економічний режим: підвищений ресурс 
нагрівального елементу, захист від накипу, 
знезараження води

• Пристрій захисного відключення електрики, 
Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, 
запобіжний зливний клапан

• Функція швидкого нагріву води, половинна 
потужність

• Регулювання температури від 30 до 75 °С

• Високоякісна теплоізоляція (CFC-Free)

• Клас пиловологозахисту IPX4

• Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів

• Преміальна гарантія — 8 років

Переваги

Переваги

Розширений функціонал

Розширений функціонал

Inox+
Technology

Inox+
Technology
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Royal Flash 

Royal Flash Silver 

Водонагрівачі з баком з нержавіючої сталі

Переваги

Переваги

Розширений функціонал

Розширений функціонал

• Внутрішній бак з високоякісної нержавіючої 
сталі Inox+ Technology

• Нержавіюча сталь схвалена для використання 
в медицині та харчовому виробництві

• Універсальне встановлення (горизонтальне і 
вертикальне)

• Функція Wi-Fi

• Таймер встановлення нагріву води

• Плаский корпус, компактний розмір

• Зовнішній сталевий корпус

• Нагрівальний елемент з високоякісної міді

• Економічний режим: підвищений ресурс 
нагрівального елементу, захист від накипу, 
знезараження води

• Пристрій захисного відключення електрики, 
Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, 
запобіжний зливний клапан

• Функція швидкого нагріву води, половинна 
потужність

• Регулювання температури від 30 до 75 °С

• Високоякісна теплоізоляція (CFC-Free)

• Клас пиловологозахисту IPX4

• Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів

• Преміальна гарантія — 8 років

20 mm

Ефективна 
теплоізоляція

20 mm

Ефективна 
теплоізоляція

Економічний 
режим

Економічний 
режим

Плаский корпус

Плаский корпус

ПЗВ вмкн.

Т

ПЗВ

ПЗВ вмкн.

Т

ПЗВ

8
8 років
гарантії

8
8 років
гарантії

power

2 режими 
потужності 

нагріву

power

2 режими 
потужності 

нагріву

Універсальный 
монтаж

Універсальный 
монтаж

Таймер

Таймер

Функція 
Wi-Fi

Функція 
Wi-Fi

• Внутрішній бак з високоякісної нержавіючої 
сталі Inox+ Technology

• Нержавіюча сталь схвалена для використання 
в медицині та харчовому виробництві

• Універсальне встановлення (горизонтальне і 
вертикальне)

• Функція Wi-Fi

• Таймер встановлення нагріву води

• Плаский корпус, компактний розмір

• Зовнішній корпус з полірованої нержавіючої 
сталі

• Нагрівальний елемент з високоякісної міді

• Економічний режим: підвищений ресурс 
нагрівального елементу, захист від накипу, 
знезараження води

• Пристрій захисного відключення електрики, 
Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, 
запобіжний зливний клапан

• Функція швидкого нагріву води, половинна 
потужність

• Регулювання температури від 30 до 75 °С

• Високоякісна теплоізоляція (CFC-Free)

• Клас пиловологозахисту IPX4

• Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів

• Преміальна гарантія — 8 років

Inox+
Technology

Inox+
Technology
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Major LZR

Interio 2

• Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів

• Внутрішній бак з високоякісної нержавіючої 
сталі Inox+ Technology

• Нержавіюча сталь схвалена для використання 
в медицині та харчовому виробництві

• LED-дисплей

• Регулювання температури від 30 до 75 °С

• Функція швидкого нагріву води, половинна 
потужність

• Нагрівальний елемент з високоякісної міді

• Пристрій захисного відключення електрики, 
Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, 
запобіжний зливний клапан з (CFC-Free)

• Плаский корпус, компактний розмір

• Економічний режим: підвищений ресурс 
нагрівального елементу, захист від накипу, 
знезараження води

• Установка вертикальна

• Клас пилевологозахисту IPX4

• Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів

• Внутрішній бак з високоякісної нержавіючої 
сталі Inox+ Technology

• Круглая форма корпуса

• Нержавіюча сталь схвалена для використання 
в медицині та харчовому виробництві

• Стальний корпус 

• LED-дисплей

• Регулювання температури від 30 до 75 °С

• Функція швидкого нагріву води, половинна 
потужність

• Нагрівальний елемент з високоякісної міді

• Пристрій захисного відключення електрики, 
Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, 
запобіжний зливний клапан

• Високоякісна теплоізоляція (CFC-Free)

• Економічний режим: підвищений ресурс 
нагрівального елементу, захист від накипу, 
знезараження води

• Установка вертикальна

• Клас пилевологозахисту  IPX4

Rival O, Rival U

• Моделі: 10, 15 літрів  
(підключення води знизу (O) и згори (U))

• Внутрішній бак з високоякісної нержавіючої 
сталі

• Нержавіюча сталь схвалена для використання 
в медицині та харчовому виробництві

• Компактний розмір

• Регулювання температури від 30 до 75 °С

• Індикатор нагріву

• Мідний нагрівальний елемент 

• Ефективна теплоізоляція (CFC-Free)

• Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, 
запобіжний клапан

• Можливість розміщення в малогабаритних 
приміщеннях

• Економічний режим: підвищений ресурс 
нагрівального елементу, захист від накипу, 
знезараження води

• Швидкий нагрів води

• Клас пилевологозахисту IPX4

Водонагрівачі з баком з нержавіючої сталі

20 mm

Ефективна 
теплоізоляція

Економічний 
режим

Круглий 
дизайн

Круглий 
дизайн

Захист
від накипу

7
7 років
гарантії

Клас пилеволого-
захисту

Переваги

Переваги

Переваги

Розширений функціонал

Розширений функціонал

Розширений функціонал

power

2 режими 
потужності 

нагріву

power

2 режими 
потужності 

нагріву

20 mm

Ефективна 
теплоізоляція

20 mm

Ефективна 
теплоізоляція

Плаский корпус

ПЗВ вмкн.

Т

ПЗВ вмкн.

Т

7

7

ПЗВ

ПЗВ

7 років
гарантії

7 років
гарантії

Inox+
Technology

Inox+
Technology

Inox
Technology
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Електричні проточні 
водонагрівачі
Моделі для будь-якого 
будинку
Широкий асортимент моделей електричних проточних водонагрівачів 
Electrolux здатний задовольнити потреби будь-яких категорій покупців: і 
тих, кому потрібен простий в управлінні, компактний побутовий прилад, 
і тих, хто вважає за краще інтелектуальні рішення, здатні забезпечити 
одночасно кілька точок водорозбору.

Легкість монтажу
Електричні проточні 
водонагрівачі Electrolux 
настільки компактні і прості 
в установці, що у Вас не 
виникне труднощів з 
монтажем навіть в самих 
скромних за площею 
приміщеннях.

Простота і зручність
Користуватися проточними 
водонагрівачами Electrolux 
надзвичайно просто. Вам 
достатньо відкрити кран, і з 
нього піде гаряча вода. У 
моделях серій Aquatronic, 
Smartfix та Smartfix 2.0 
використовується 
гідравлічна система 
управління, при якій 
температура води 
підтримується в залежності 
від величини протоки і 
регулювань змішувача. 

Водонагрівачі Flow active та 
Aquatronic Digital оснащені 
електронною системою 
управління і мають LED-
дисплей, створений за 
сучасною технологією 
Comfort Control, та сенсорну 
панель управління (Flow 
active).  
За допомогою кнопок на 
панелі Ви легко встановите 

потрібну температуру 
нагрівання води, а 
контролювати її Вам 
допоможе дисплей.

Надійний захист від накипу
Нагрівальні елементи в 
проточних водонагрівачах 
Electrolux виготовлені з 
високоякісної міді за 
технологією Pullsten і мають 
спірально-пружинну 
конструкцію. Коли вода 
проходить ТЕН вібрує, 
запобігаючи тим самим 
утворення накипу, що 
значно подовжує робочий 
ресурс приладів.

Надійність використання
Водонагрівачі Electrolux 
мають надійну систему 
захисту, яка контролює 
температуру на вході і 
виході.

Датчик потоку (серія 
Aquatronic) визначає 
кількість пропускаємої води, 
запобігаючи перегріву ТЕНу. 

Датчик тиску (серій Smartfix 
та Smartfix 2.0) визначає, чи 
є тиск в магістралі чи ні. 
При відсутності тиску 
водонагрівач не 
включається.

Електричні проточні водонагрівачі

3 варіанти комплектації 
Водонагрівачі Smartfix і 
Smartfix 2.0 мають кілька 
варіантів комплектації, 
дозволяючи Вам вибрати 
потрібну модель в 
залежності від конкретних 
потреб: кран, душ або 
кран + душ.

Компактні розміри
Водонагрівачі настільки 
компактні, що Ви можете 
встановлювати їх в самих 
скромних за площею 
приміщеннях.

Захист від накипу за 
технологією Pullsten 
Нагрівальні елементи з 
високоякісної міді, 
виготовлені за 
технологією Pullsten, 
вібрують під час 
нагрівання води, завдяки 
чому утворення накипу 
істотно знижується. 
Представлена в серіях 
Aquatronic, Aquatronic 
Digital. 

Панель управління і 
дисплей з технологією 
Comfort Control 
Встановивши спеціальною 
кнопкою необхідну 
температуру нагрівання, 
Ви зможете контролювати 
її за допомогою дісплея.
Представлена в серії 
Aquatronic Digital.

Панель управління 
Smartfix та Smartfix 2.0
За допомогою клавіші 
регулювання потужності на 
панелі управління можна 
змінювати потужність і 
температуру нагрівання. 

LCD-дисплей.  
Сенсорне управління 
Сучасний LCD-дисплей дає 
можливість відстежувати 
температуру нагрівання 
води. Моделі нового 
покоління мають сенсорну 
систему управління. 
Представлена в серії Flow 
active.

Самодіагностика
При виникненні 
несправностей система 
самодіагностики 
відобразить необхідну 
інформацію на дисплеї 
приладу, що спрощує 
виправлення неполадок.

Установка температури з 
точністю до 1 °С 
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Aquatronic

Aquatronic Digital

Smartfix, Smartfix 2.0

Flow Active

• Моделі: NP4/NP6 Aquatronic

• Автоматичне включення і виключення

• Гідравлічна система управління

• Потужний спіральний нагрівальний елемент з 
нержавіючої сталі за технологією Pullsten 

• Датчик захисту від перегріву і датчик протоки

• Захист від утворення накипу на нагрівальному 
елементі

• Для обслуговування декількох точок 
водорозбору

• Сітчастий фільтр води

• Підключення води згори

• Компактність

• Продуктивність: 2–2,8 л/хв

• Клас пилевологозахисту IPX4

• Гарантія — 2 роки

• Моделі: NPX4/NPX6 Aquatronic Digital

• Автоматичне включення і виключення

• Електронна система управління

• Панель управління і дисплей Comfort Control

• Потужний спіральний нагрівальний елемент з 
нержавіючої сталі за технологією Pulsten

• Датчик захисту від перегріву і датчик протоки

• Захист від утворення накипу на нагрівальному 
елементі

• Для обслуговування декількох точок 
водорозбору

• Сітчастий фільтр води

• Підключення води згори

• Продуктивність: 2–2,8 л/хв

• Моделі: Smartfix 3,5/5,5/6,5 кВт

• Гідравлічна система управління

• Мідний нагрівальний елемент

• 3 види комплектації: кран, душ і кран і душ

• Індикація режимів роботи

• Датчик захисту від перегріву і датчик протоки

• Економічність 

• Для обслуговування однієї водорозбірної 
точки

• 3 режими потужності нагріву

• Продуктивність: 2,0–3,7 л/хв

• Клас пилевологозахисту IPX4

• Гарантія — 2 роки

Електричні проточні водонагрівачі

Кілька точок 
розбору води

Кілька точок 
розбору води

Швидка і проста 
установка

Швидка і проста 
установка

Економічність

Автоматичне 
вмикання

і вимикання

Автоматичне 
вмикання

і вимикання

Індикація 
режимів роботи

2

2

2

2

Захист
від накипу

Установка 
температури з 

точністю до 1 оС

Установка 
температури з 

точністю до 1 оС

3 види
комплектації

Технологія
Multi Memory

2 роки
гарантії

2 роки
гарантії

2 роки
гарантії

2 роки
гарантії

Клас пилеволого-
захисту

Клас пилеволого-
захисту

Клас пилеволого-
захисту

Клас пилеволого-
захисту

power

3 режими 
потужності 

нагріву

Сенсорне 
управління

Самодіагностика

• Модель: NPX 8 Flow Active

• Автоматичне включення і виключення

• LCD-дисплей. Сенсорне управління

• Активне управління потоком води (ручка 
регулювання на лицьовій панелі)

• Інтелектуальна система управління

• Індикація температури нагріву

• Індикація протоку води

• Потужний спіральний нагрівальний елемент з 
нержавіючої сталі

• Установка температури з точністю до 1 °С 
(30–60 °С)

• Програмування індивідуальної температури 
нагріву

• Захист від утворення накипу, датчик протоки і 
захист від перегріву

Переваги

Переваги

Переваги

Переваги

Розширений функціонал

Розширений функціонал

Розширений функціонал

Розширений функціонал
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Електроне управління 
В Sensomatic Pro 
застосований іннноваційний 
підхід при розробці 
приладів: система 
управління, яка автоматично 
регулює всі основні 
параметри роботи 
водонагрівача. Контролюючи 
температуру на вході і 
виході, вона точно підтримує 
задані параметри, тим самим 
усуваючи перепади 
температури при зміні тиску 
води. У приладах 
застосовуються сучасні 
технології: сенсорне 
управління і LCD-дисплей з 
індикацією температури 
нагріву, протоку води і ін. 
Можна встановлювати 
температуру води з точністю 
до 1 °С. 

Індивідуальні режими
В моделях серії 
Sensomatic Pro передбачена 
можливість введення 
програмних установок. Вам 
більше не потрібно 
піклуватися про щоденне 
налаштування температури, 
так як натисненням всього 
лише однієї кнопки Ви 
відразу ж увімкните на 
індивідуальний режим. Крім 
того, Ви можете задати 
подібні режими і для інших 
членів сім’ї. 

Також в даному приладі 
представлений унікальний 
дитячий режим, коли вода 

нагрівається до 36 °С. 
Забезпечує максимальну 
безпеку для дітей і 
дорослих. 

Вибір потужності 
Для серії Sensomatic Pro 
вибір потужності можливий 
в діапазоні 12-15-18 або18-
21-24 кВт (в залежності від 
моделі). Прилад зручний 
тим, що в разі переїзду або 
зміни Ваших переваг Ви 
зможете легко встановити 
іншу потужність.

Потужний нагрівальний 
елемент
У всіх моделях професійної 
лінійки застосовуються 
спіральні нагрівальні 
елементи з нержавіючої 
сталі. Завдяки даній 
конструкції запобігає 
утворенню накипу і 
збільшується ресурс роботи 
обладнання.

Система захисту
При розробці 
водонагрівачів серій 
Sensomatic Pro реалізована 
особливо надійна система 
захисту:

Система самодіагностики 
при виникненні 
несправностей відображає 
необхідну інформацію на 
дисплеї приладу й 
допомагає виправити 
неполадки. Система 
виявлення повітряних 

пробок надійно захищає 
прилад і тим самим 
збільшує термін його 
експлуатації.  
Захист від перегріву 
контролює температуру 
води на вході і виході.
Прібори відповідають 
російським і європейським 
стандартам безпеки. Всім 
проточним водонагрівачів 
присвоєно вищий клас 
захисту від попадання 
всередину пилу і води, що 
гарантує їх довгу 
експлуатацію.

Встановлення
Водонагрівачі Sensomatic 
Pro встановлюються на 
будь-якій вертикальній 
поверхні, можуть працювати 
на кілька точок 
водорозбору одночасно.

LCD-дисплей.  
Сенсорне управління 
Сучасний LCD-дисплей дає 
можливість відстежувати 
температуру нагрівання 
води, а зручне сенсорне 
керування - контролювати 
настройки користувачів.

Програмування 
індивідуальних 
температур нагрівання
Натисканням однієї кнопки 
Ви можете встановити 
індивідуальний режим 
роботи для себе або інших 
членів сім’ї.

Дитячий режим. Захист 
від опіків
При виборі дитячого 
режиму вода буде 
нагріватися лише до 36 °С, 
що робить роботу приладу 
абсолютно безпечною і 
захищає користувачів від 
отримання опіків. 

Установка температури з 
точністю до 1 °С 

Самодіагностика
При виникненні 
несправностей система 
самодіагностики 
відобразить необхідну 
інформацію на дисплеї 
приладу, що спрощує 
виправлення неполадок.

1 2

35 OCЕлектричні проточні 
водонагрівачі
Професійні рішення

Електричні проточні водонагрівачі
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Sensomatic Pro

• Моделі: NPX 12–18/ NPX 18–24 Sensomatic Pro

• Автоматическое включение и выключение

• LCD-дисплей. Сенсорне управління

• Інтелектуальна система управління

• Індикація температури нагріву

• Індикація протоку води

• Потужний спіральний нагрівальний елемент з 
нержавіючої сталі

• Установка температури з точністю до 1°С 
(30–60°С)

• Програмування 2-х індивідуальних температур 
нагрівання

• «Дитячий режим» (нагрів температури 
до 36 °С). Захист від опіків

• Універсальна потужність (12–15–18 або 
18–21–24 кВт)

• Захист від утворення накипу, датчик протоки і 
захист від перегріву

• Електронний контроль температури на вході і 
виході з приладу

• Сітчастий фільтр води

• Самодіагностика

• Продуктивність: 5,7–11,5 л/хв

• Клас пилевологозахисту IPX4

• Гарантія — 2 роки

Електричні проточні водонагрівачі

2

Установка 
температури з 

точністю до 1 оС

Дитячий режим

2 роки
гарантії

Клас пилеволого-
захисту

Сенсорне 
управління

Технологія
Multi Memory

ПеревагиРозширений функціонал
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Газові
проточні
водонагрівачі

Nano Plus
У газовій колонці Nano Plus застосовані самі передові технології, які 
забезпечують комфортне, безпечне та безперебійне використання 
водонагрівача протягом всього терміну служби. Відповідаючи 
найсучаснішим вимогам, колонка Nano Plus оснащена електронним 
розпалом пальника, інтелектуальною системою управління, 
сучасним LCD-дисплеєм.

Теплообмінник  
Охуgen Free
Газовий проточний 
водонагрівач Nano Plus 
оснащений 
теплообмінником із 
безкисневої міді, створеної 
за технологією Охуgen Free, 
яка максимально очищує 
матеріал від сторонніх 
домішок і підвищує його 
стійкість до зовнішніх 
впливів. Завдяки цій 
технології теплообмінник не 
містить шкідливих для 
здоров’я матеріалів, таких як 
свинець, що робить прилад 
безпечним для людини і 
навколишнього 
середовища. 

Технологія Silent Flow 
Технологія Silent Flow, а 
спеціально розроблений 
конструктив гідравлічного 
вузла в газових колонках 
Nano Plus усувають 
виникають у водопроводі 
завихрення. Завдяки цьому 
робота колонки стає 
безшумної і стабільної.

Багаторівнева система 
безпеки
Газова колонка Nano Plus 
відповідає всім 
європейським стандартам 
безпеки. Перший рівень 
системи безпеки - датчик 
тяги. Він спрацьовує при 
відсутності тяги або появі 
зворотної тяги, відключає 
подачу газу. Другий рівень 
-захисний термостат, який 
контролює температуру 
води в теплообміннику.  
Третій рівень безпеки - 
гідравлічний запобіжний 
клапан, який необхідний для 
того, щоб газ надходив на 
пальник тільки в тому 
випадку, якщо в 
теплообміннику циркулює 
вода. Це охороняє газову 
колонку від перегріву. 
Четвертий рівень - контроль 
іонізацію полум’я. Відстежує 
наявність або відсутність 
полум’я.

Цифровий дисплей
Газовий проточний 
водонагрівач Nano Plus 
оснащений сучасним 

Теплообмінники з 
безкисневої міді Oxygen 
Free 
Теплообмінник не містить 
шкідливих для здоров’я 
матеріалів, таких як 
свинець, що робить газову 
колонку безпечною для 
людини і навколишнього 
середовища. 

Универсальный диаметр 
дымохода
Диаметр дымохода 
колонки составляет всего 
110 мм, поэтому ее можно 
подключать практически 
к любой системе отвода 
дымовых газов.

Електронний розпал 
пальника
Електронний розпал 
дозволяє економити газ, 
підвищує рівень безпеки, 
робить використання 
приладу більш зручним і 
екологічним.

Тиха робота
Застосування технології 
Silent Flow і спеціально 
розроблена конструкція 
гідравлічного вузла 
усувають виникають у 
водопроводі завихрення, 
забезпечує безшумну 
роботу приладу. 

LСD-дисплей з індикацією 
температури нагріву води
Колонка Nano Plus 
оснащена сучасним 
цифровим дисплеєм, що 
відображає основні 
параметри роботи 
приладу.

цифровим LCD-дисплеєм, 
що відображає такі 
параметри роботи, як 
температура нагріву води, 
заряд батареї, індикація 
наявності полум’я на 
пальнику і індикація потоку 
води.

Робота при низькому тиску 
газу
Газова колонка Nano Plus 
сконструйована з 
урахуванням особливостей 
роботи в Росії, Україні, 
Казахстані, Білорусі та інших 
країнах СНД, де тиск газу і 
води в магістралях іноді 
буває досить низьким. 
Мінімальний тиск води на 
включення — 0,12 бар, газу 
— 8 мбар.

Газові проточні водонагрівачі Nano Plus
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Nano Plus

• Електронний розпал пальника

• LCD-дисплей, на якому відображається 
температура нагріву води, наявність заряду 
батареї, індикація наявності полум’я на 
пальнику, індикація потоку води

• Пальник з нержавіючої сталі

• Теплообмінник з безкисневої міді, створений 
за технологією OXYGEN FREE: не містить 
свинець, безпечний для здоров’я

• Регулювання температури і режиму 
потужності нагрівання

• Багаторівнева система безпеки

• Робота при низькому тиску води і газу

• Мінімальний тиск води: 0,15 бар

• Низька витрата газу

• Тиха робота

• Діаметр димоходу: 110 мм

• Продуктивність: 5–10 л/хв

• Потужність: 17,6 кВт

• Гарантія — 2 роки

Газові проточні водонагрівачі Nano Plus

2

LCD-дисплей Інтелектуальне 
управління

2 роки 
гарантії

Регулювання 
температури нагріву

intellect

Електронний 
розпал пальника

Теплообмінник

ПеревагиРозширений функціонал
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EWH 30 
Magnum Slim Unifix

EWH 50 
Magnum Unifix

EWH 80
Magnum Slim Unifix

EWH 100 
Magnum Unifix

Характеристики

Модель, л 30 50 80 100

Час нагріву до 75 °С, год 1,1 1,84 2,94 3,67

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Потужність ТЕНу, Вт 1500 1500 1500 1500

Габарити ( В х Ш х Г ), мм 593x340x340 711x385x385 1030x385x385 895x450x450

Вага (з водою)/в упаковці, кг 44,5/16,7 68,3/20,3 105,8/28,7 128,5/30,5

EWH 30 Formax EWH 50 Formax EWH 80 Formax EWH 100 Formax

Характеристики

Модель, л 30 50 80 100

Час нагріву до 75 °С,год 1,15 1,9 3,6 3,8

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Потужність ТЕНу, Вт 800/1200/2000 800/1200/2000 800/1200/2000 800/1200/2000

Габарити ( В х Ш х Г ), мм 545x359x344 825x359x344 729x469x454 879x469x454

Вага (з водою)/в упаковці, кг 46,7/18,5 73,0/25,2 108,1/30,9 132,1/36,0

EWH 30 Formax DL EWH 50 Formax DL EWH 80 Formax DL EWH 100 Formax DL

Характеристики

Модель, л 30 50 80 100

Час нагріву до 75 °С, год 1,15 1,9 3,06 3,8

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Потужність ТЕНу, Вт 800/1200/2000 800/1200/2000 800/1200/2000 800/1200/2000

Габарити ( В х Ш х Г ), мм 545x350x344 825x350x344 729x460x454 879x460x454

Вага (з водою)/в упаковці, кг 47,0/18,8 73,1/25,3 108,2/31,2 132,2/36,1

EWH 30 Heatronic 
Slim DryHeat

EWH 50 Heatronic 
Slim DryHeat

EWH 80 Heatronic 
Slim DryHeat

EWH 100 Heatronic 
Slim DryHeat

Характеристики

Модель, л 30 50 80 100

Час нагріву до 75 °С, год 1,1 1,84 2,94 3,68

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Потужність ТЕНу, Вт 1500 1500 1500 1500

Габарити ( В х Ш х Г ), мм 585x340x340 860x340x340 1045x385x385 895x450x450

Вага (з водою)/в упаковці, кг 44,35/16,44 69,99/22,69 105,8/29,32 128,33/31,65

EWH 30 Heatronic DL 
Slim DryHeat

EWH 50 Heatronic DL 
Slim DryHeat

EWH 80 Heatronic DL 
Slim DryHeat

EWH 100 Heatronic DL 
DryHeat

Характеристики

Модель, л 30 50 80 100

Час нагріву до 75 °С, год 1,1 1,84 2,94 3,68

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Потужність ТЕНу, Вт 1500 1500 1500 1500

Габарити ( В х Ш х Г ), мм 585x340x340 860x340x340 1045x385x385 895x450x450

Вага (з водою)/в упаковці, кг 44,31/16,35 69,97/22,54 105,86/29,23 128,33/31,65

EWH 30 
AXIOmatic Slim

EWH 50 
AXIOmatic Slim

EWH 80 
AXIOmatic

EWH 100 
AXIOmatic

EWH 125 
AXIOmatic

EWH 150 
AXIOmatic

Характеристики

Модель, л 30 50 80 100 125 150

Час нагріву до 75 °С, год 1,26 2,13 3,20 4,27 5,30 4,02

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50

Потужність ТЕНу, Вт 750+750 750+750 750+750 750+750 750+750 1200+1200

Габарити ( В х Ш х Г ), мм 613x340x340 893x340x340 1075x368х368 934x450x450 1098x450х450 1275x450х450

Вага (з водою)/в упаковці, кг 43,4/15,4 58,9/21,3 104,1/27 127,2/30,7 156,4/34,2 186,0/39,2

EWH 30 Basic EWH 50 Basic EWH 80 Basic EWH 100 Basic

Характеристики

Модель, л 30 50 80 100

Час нагріву до 75 °С, год 0,97 1,6 2,6 3,3

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Потужність ТЕНу, Вт 1500 1500 1500 1500

Габарити ( В х Ш х Г ), мм 570х340х340 703х385х385 727х450х450 877х450х450

Вага (з водою)/в упаковці, кг 44,25/15,9 68,07/19,3 105,39/27,39 130,6/31,9

Технічні характеристики

EWH 10 Rival O EWH 10 Rival U EWH 15 Rival O EWH 15 Rival U

Характеристики

Модель, л 10 10 15 15

Час нагріву до 75 °С, год 0,53 0,53 0,68 0,68

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Потужність ТЕНу, Вт 1500 1500 1500 1500

Габарити ( В х Ш х Г ), мм 380x270x270 380x270x270 465x270x270 465x270x270

Вага (з водою)/в упаковці, кг 14,5/ 5,5 14,5/ 5,5 20,5/ 6,5 20,5/ 6,5
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EWH 30 Centurio IQ EWH 50 Centurio IQ EWH 80 Centurio IQ EWH 100 Centurio IQ

Характеристики

Модель, л 30 50 80 100

Час нагріву до 75 °С, год 1,2 2,0 3,2 3,9

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Потужність ТЕНу, Вт 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1300/2000

Габарити ( В х Ш х Г ), мм 600х434х253 930х434х253 865х557х336 1050х557х336

Вага (з водою)/в упаковці, кг 40,5/12,5 64,5/16,5 100,0/23,0 121,0/24,5

EWH 30 Royal Flash EWH 50 Royal Flash EWH 80 Royal Flash EWH 100 Royal Flash 

Характеристики

Модель, л 30 50 80 100

Час нагріву до 75 °С, год 1,2 2,0 3,2 3,9

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Потужність ТЕНу, Вт 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1300/2000

Габарити ( В х Ш х Г ), мм 600х434х253 930х434х253 865х557х336 1050х557х336

Вага (з водою)/в упаковці, кг 40,5/12,5 64,5/16,5 100,0/23,0 121,0/24,5

Технічні характеристики

EWH 30 Royal Flash 
Silver

EWH 50 Royal Flash 
Silver

EWH 80 Royal Flash 
Silver

EWH 100 Royal Flash 
Silver

Характеристики

Модель, л 30 50 80 100

Час нагріву до 75 °С, час 1,2 2,0 3,2 3,9

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Потужність ТЕНу, Вт 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1300/2000

Габарити ( В х Ш х Г ), мм 600х434х253 930х434х253 865х557х336 1050х557х336

Вага (з водою)/в упаковці, кг 40,5/12,5 64,5/16,5 100,0/23,0 121,0/24,5

Smartfix 3,5 Smartfix 5,5 Smartfix 6,5

Характеристики

Система управління Гідравлічна Гідравлічна Гідравлічна

Потужність, кВт 1,5-2,0-3,5 2,2-3,3-5,5 3,0-3,5-6,5

Електроживлення, В/Гц 230/50 230/50 230/50 

Максимальні витрати (до 45 °С), л/хв, Δt = 28 °С 2 3 4

Температура нагріву, °C 20-50 20-50 20-50

Вага /в упаковці, кг 1,2/1,7 1,2/1,7 1,2/1,7

Габарити ( В х Ш х Г ), мм 135х270х100 135х270х100 135х270х100

Комплектація душ, кран, душ+кран душ, кран, душ+кран душ, кран, душ+кран

EWH 30 Interio 2 EWH 50 Interio 2 EWH 80 Interio 2 EWH 100 Interio 2

Характеристики

Модель, л 30 50 80 100

Час нагріву до 75 °С, час 1,2 2,0 3,2 3,9

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Потужність ТЕНу, Вт 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1300/2000

Габарити ( В х Ш х Г ), мм 574x340x340 588x410x410 866x410x410 1048x410x410

Вага (з водою)/в упаковці, кг 38,5/ 10,5 62,0/ 14,0 98,0/ 20,5 122,0/ 25,0

NP 4 Aquatronic NP 6 Aquatronic NPX 4 Aquatronic digital NPX 6 Aquatronic digital

Характеристики

Система управління Гідравлічна Гідравлічна Електронна Електронна

Потужність, Вт 4000 5700 4000 5700

Максимальні витрати, л/хв, Δ t = 29 °С 2,0 2,8 2,0 2,8

Температура нагріву, °С 20–50 20–50 20–50 20–50

Вага водонагрівача /в упаковці, кг 1,42/1,67 1,42/1,67 1,69/1,94 1,69/1,94

Габарити ( В х Ш х Г ), мм 141x191x85 141x191x85 141x191x85 141x191x85

Комплектація Обмежувач потоку Обмежувач потоку Обмежувач потоку Обмежувач потоку

EWH 30 Major LZR EWH 50 Major LZR EWH 80 Major LZR EWH Major 100 LZR

Характеристики

Модель, л 30 50 80 100

Час нагріву до 75 °С, год 1,2 2,0 3,2 3,9

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Потужність ТЕНу, Вт 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1300/2000

Габарити ( В х Ш х Г ), мм 600х434х253 930х434х253 865х557х336 1050х557х336

Вага (з водою)/в упаковці, кг 40,5/12,5 64,5/16,5 100,0/23,0 121,0/24,5

EWH 30 Centurio IQ 
Silver

EWH 50 Centurio IQ 
Silver 

EWH 80 Centurio IQ 
Silver

EWH 100 Centurio IQ 
Silver

Характеристики

Модель, л 30 50 80 100

Час нагріву до 75 °С, час 1,2 2,0 3,2 3,9

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Потужність ТЕНу, Вт 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1300/2000

Габарити ( В х Ш х Г ), мм 600х434х253 930х434х253 865х557х336 1050х557х336

Вага (з водою)/в упаковці, кг 40,5/12,5 64,5/16,5 100,0/23,0 121,0/24,5
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Технічні характеристики

GWH 265 Nano Plus

Характеристики

Розпал пальника Електронний 

Мінімальна /максимальна потужність, кВт 8-20

Продуктивність при Δ=50 °С и Δ=25 °С, л/хв 5-10

Мін.-макс. тиск води в системі, бар 0,15-8

Мін. тиск газу в системі, мбар 8

Габарити ( В х Ш х Г ), мм 550х328х180

Вага водонагрівача /в упаковці, кг 7,80/9,20

NPX 8 Flow Active NPX 12-18 Sensomatic Pro NPX 18-24 Sensomatic Pro

Характеристика

Система управління Електронна Електронна Електронна

Мінімальна /максимальна потужність, кВт 8,8 12-18 18-24

Електроживлення, В/Гц 220/50 380/50 380/50

Максимальні витрати (до 40 °С), л/хв, Δt = 29 °С 4,2 5,7-8,6 8,5-11,5

Температура нагріву, °C 30-60 30-60 30-60

Вага водонагрівача /в упаковці, кг 2,5/3,2 4,4/5,4 4,4/5,4

Габарити ( В х Ш х Г ), мм 370x226x88 470x226x95 470x226x95

Комплектація Сітчатий фільтр Сітчатий фільтр Сітчатий фільтр

Виробник залишає за собою право вносити незначні зміни в дизайн і технічні 
характеристики приладів без попереднього повідомлення.

Smartfix 2.0 (3,5 кВт) Smartfix 2.0 (5,5 кВт) Smartfix 2.0 (6,5 кВт)

Характеристики

Система управління Гідравлічна Гідравлічна Гідравлічна

Потужність, кВт 1,5-2,0-3,5 2,2-3,3-5,5 3,0-3,5-6,5

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 

Максимальні витрати (до 45 °С), л/хв, Δt = 28 °С 2,0 3,1 3,7

Температура нагріву, °C 20-50 20-50 20-50

Вага водонагрівача /в упаковці, кг 1,5/1,7 1,3/1,5 1,3/1,5

Габарити ( В х Ш х Г ), мм 135x270x100 135x270x100 135x270x100

Комплектація душ, кран, душ+кран душ, кран, душ+кран душ, кран, душ+кран
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home-comfort.in.ua
electrolux.com

Підбір водонагрівача
Підбір і розрахунок обсягу електричного накопичувального водонагрівача

Для того щоб підібрати електричний накопичувальний водонагрівач, треба визначити, 
скільки літрів води комфортної температури ≈ 38 oС необхідно в день або за 1 раз.

Кількість
споживаної

води

Кількість осіб, 
приймаючих душ

один за одним

Кількість точок
споживання води

(Мийка, душ, раковина, 
ванна)

Обсяг водонагрівача

Мінімальний Нормальний

1 10 л 30 л

2  30 л 50 л

3 50 л 50 л

4 80 л 100 л

5 100 л 150 л



Зміст

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
Електролюкс – зареєстрована торгова марка, яка використовується відповідно до 
ліцензії Electrolux AB (публ.).
Дізнайтесь більше про наши ідеї на www.electrolux.com та www.home-comfort.in.ua


