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Теплова техніка Electrolux

Теплова техніка Electrolux створена для тих, хто 
пред’являє високі вимоги до якості життя. В 
асортименті компанії повний спектр інноваційних 
розробок: від компактних тепловентиляторів до 
революційних моделей електричних конвекторів 
з технологією Transformer System. Всі рішення 
поєднують в собі технічну досконалість і 
бездоганне дизайнерське виконання. Обладнання 
адаптовано до українських умов експлуатації.  

Про теплову техніку
Electrolux
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Електричні конвектори Transformer System

Технологія Transformer System надає 
абсолютну свободу вибору комплектації 
конвектора. Ви можете вибрати одну з двох 
серій опалювальних модулів, кожна з яких 
представлена неповторним дизайном і 
унікальними технологіями для комфортного 
обігріву, а також одну з трьох систем 
керування конвектором і тип його установки.
З технологією Transformer System кожен 
споживач може вибрати відповідну саме 
йому персональну систему обігріву з 40 
доступних варіантів комплектації.

Абсолютна свобода
вибору комплектації:
40 варіантів
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Технологія
Transformer System
З 2016 року в популярних 
Серіях електричних 
конвекторів Electrolux 
- Rapid і Air Gate 2 
застосовується
інноваційна технологія 
Transformer System, що 
дозволяє споживачеві 
вільно управляти 
комплектацією приладу.
Підібрати унікальну 
конфігурацію приладу 
можна безпосередньо 
в магазині або в режимі
он-лайн, не виходячи з дому.
Конвектор Transformer 
System складається з 
опалювального модуля, 
який служить базовою 
частиною і знімного блоку 
керування. За бажанням, 
можна вибрати тип 
установки майбутнього 
конвектора: підлогову 

- (можна придбати 
окремо) або настінну 
(входить в комплект 
до опалювального модулю).

Конвектор 
Transformer System
Для майбутнього
конвектора з технологією 
Transformer System 
споживач має можливість 
вибрати одну з двох серій 
опалювальних модулів, 
а до серії - один з трьох 
знімних блоків керування 
на вибір з можливістю 
розширення існуючого 
функціоналу
(Для інверторної системи 
керування).
Кожен з опалювальних 
модулів включає в себе 
унікальний комплекс 
технологій:  
Rapid Transformer System –  
технологію 

високошвидкісного обігріву 
Master Speed Heating, а Air 
Gate Transformer System 
- технологію фільтрації 
повітря Air Gate Bio. 
Знімні блоки керування 
представлені такими 
системами керування: 
механічною, електронною 
та інверторною.  
Крім того, інверторна 
система керування має 
можливість розширення 
функціоналу, за рахунок 
передбаченого в блоці 
Transformer Digital Inverter 
роз’єму USB. Це дозволяє 
створити повноцінну 

інтелектуальну систему 
опалення заміського 
будинку або квартири, 
з програмуванням 
роботи і дистанційним 
керуванням або 
використовувати сучасні 
енергозберігаючі технології 
під час відсутності 
людей в приміщенні, що 
обігрівається. 
Замінити систему керування 
і розширити її функціонал 
можна в лічені секунди. 
Установка додаткових 
частин до опалювального 
модулю настільки проста, 
що не вимагає спеціальних 

навичок і впоратися з нею 
може будь-який користувач.
Гарантія на блок
керування — 3 роки.

Розширена гарантія
Кожен опалювальний
модуль конвектора 
Transformer System 
оснащений сучасним 
нагрівальним елементом 
SX-DUOS зі спеціального 
алюмінієвого сплаву з 
«мушлевою» поверхнею. 
Нагрівальні елементи 
даного типу забезпечують 
абсолютно безшумну 
роботу, мають підвищену 

тепловіддачу і надійно 
працюють більше 25 років. 
Завдяки застосуванню 
сучасних технологій і 
інновацій, термін офіційної 
гарантії на опалювальні 
модулі конвекторів 
Electrolux Transformer 
System збільшений до 5 
років.

1 2 3Технологія Transformer System Опалювальний модуль Блок керування Тип установки

= + +

Серія Transformer System
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Опалювальні модулі
Transformer System

Електричні конвектори Transformer System

2 серії на вибір
5 років

Аеродинамічна система  
Intelligent Air Dynamic
Підсилює спрямований 
конвективний потік на 
37%, що забезпечує 
самий швидкий нагрів 
приміщення

Монолітний нагрівальний
елемент нового
покоління SX-DUOS
з ККД 97% і 
«мушляподібною» 
поверхнею, дозволяє 
домогтися максимально 
швидкого і безшумного 
обігріву. Ресурс 25 років.

Повітрозабірник HD
Володіє збільшеною
площею для забору
і обігріву вхідного 
повітря

Симетричний нагрів 
конвекційної камери
Рівномірний нагрів 
приміщення і відсутність 
перегріву внутрішніх 
елементів корпусу

Компактне кріплення
нагрівального
елементу Heatproof
Дозволило збільшити 
корисну площу 
нагрівального
елемента на 10%

гарантії
на опалювальний модуль

Система очищення повітря BIO Filter System
представлена чотирма фільтрами:
антистатичним з антисептичним ефектом, 
вугільним, катехиновим, також фільтром з 
біологічно активним вітаміном С. 

Master Speed Heating – комплекс з 7 
новітніх технологічних розробок для 
високошвидкісного обігріву.

2 в 1: швидкий обігрів
і ефективна фільтрація повітря

Обігрів за 75 секунд завдяки 
технології Master Speed Heating* 

* Електричний конвектор Rapid виходить на 
робочу температуру нагрівання за 75 секунд.

Технологія Transformer System дозволяє вибрати унікальні технології 
комфортного обігріву, які підходять саме Вам.

Повітрявипускні
жалюзі Fine Screen
збільшують
конвекційний потік
і направляють його
в приміщення

Rapid Transformer System

Air Gate Transformer 
System



EFT/R

роки років

роки років

роки років

роки років

Опалювальні модулі
Air Gate Transformer

Опалювальні модулі
Rapid Transformer

Переваги

Переваги

Розширений функціонал

Розширений функціонал

• Аеродинамічна система  
Intelligent Air Dynamic

• Запатентована конструкція жалюзі  
Fine Screen

• Технологія очищення повітря Air Gate Bio  
з фільтром Bio Filter System

• Нагрівальний елемент  SX-DUOS з терміном 
служби 25 років

• Компактне кріплення нагрівального елементу 
Heatproof

• З’ємний блок  керування 
• Повітрозабірник HD збільшеної площі
• Клас пиловологозахишенності IP24
• Два типи встановлення: настінна (кронштейн 

в комплекті) і підлогова (комплект шасі 
продається окремо)

• Потужність моделей 1000, 1500, 2000, 2500 Вт
• Гарантія - 5 років

Комплект шасі є 
додатковим 
аксесуаром

Комплект шасі є 
додатковим 
аксесуаром

•  Аеродинамічна система  
Intelligent Air Dynamic

• Запатентована конструкція жалюзі  
Fine Screen

• Нагрівальний елемент SX-DUOS з терміном 
служби 25 років

• Повітрозабірник HD збільшеної площі
• Компактне кріплення нагрівального елементу 

Heatproof
• З’ємний блок керування 
• Клас пиловологозахишенності IP24
• Два типи установки: настінна (кронштейн 

в комплекті) і підлогова (комплект шасі 
продається окремо)

• Потужність моделей 1000, 1500, 2000, 2500 Вт
• Гарантія - 5 років

ECH/AG2–1000/1500/2000/2500 T

ECH/R–1000/1500/2000/2500 T

5 років
гарантії

5 років
гарантії

Високий рівень 
енергоефективності

Високий рівень 
енергоефективності

Низька 
температура 

корпусу

Низька 
температура 

корпусу

Електричні конвектори Transformer System

EFT/AG2

Здоровий 
мікроклімат

Мобільність завдяки
підлоговому встановленню

Мобільність завдяки
підлоговому встановленню
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Технологія Transformer System дозволяє вибрати
одну з трьох систем керування обігрівом на вибір:

Блок керування
Transformer Mechanic
Комфортне керування завдяки 
панелі з покриттям Soft Touch.

Електричні конвектори Transformer System

• Комфортне керування завдяки 
покриттю Soft Touch

• Виготовлений з удароміцного і 
термостійкого пластика

• Режим повної/половинної 
потужності

• Надійний механічний термостат
• 3 роки гарантії

• Інверторна технологія керування 
потужністю обігріву (запатентовано)

• Автоматичне плавне регулювання 
потужності в залежності від дельти 
температур, заданої і фактичної в 
приміщенні

• LED-дисплей, інтелектуальне 
керування

• 3 режими роботи - Комфортний, 
Економічний, Антизамерзання

• 24-годинний таймер на відключення
• Функція «Батьківський контроль»
• Технологія Bullet Sensor - виносний 

датчик температури. Можливість 
контролю температури з точністю до 
0,1 °C 

• Економія електроенергії до 30%*
• USB-роз’єм для розширення 

функціоналу
• 3 роки гарантії

Блок керування
Transformer Mechanic

Блок керування 
Transformer Digital Inverter

Переваги

Переваги

Розширений функціонал

Розширений функціонал

ECH/TUM

ECH/TUI

Полная и 
половинная 
потужність

Системи керування
Transformer System

Комфортное
керування

LED-дисплей

HFT M -
високонадійний

механічний
термостат

Можливість
контролю

температури
з точністю 0,1°С

Блок керування
Transformer Electronic
Інтелектуальний блок керування 
з LED-дисплеєм,
який зберігає в пам’яті 
персональні температурні
налаштування користувачів.

роки років

роки роківроки років

роки років

3 роки
гарантії

3 роки
гарантії

Економія 
електроенергії

Функція 
«Батьківський 

контроль»

Можливість 
дистанційного 

керування 
через інтернет. 

Додаткова економія 
електроенергії

• LED-дисплей, інтелектуальне 
керування

• 3 режими роботи - Комфортний, 
Економічний, Антизамерзання

• 24-годинний таймер на відключення 
• Режим повної / половинної 

потужності
• Функція «Батьківський контроль»
• Технологія Bullet Sensor - виносний 

датчик температури. Можливість 
контролю температури з точністю до 
0,1 °C 

• 3 роки гарантії

Блок керування
Transformer Electronic Переваги Розширений функціонал

ECH/TUE

Повна і половинна 
потужність

LED-дисплей Можливість
контролю

температури
з точністю 0,1°С

роки років

3 роки
гарантії

Таймер
на відключення

24 години

Функція 
“Батьківський 

контроль”

2 електронна1 механічна
Блок керування 
Transformer Digital Inverter
Електронний блок керування з 
інверторною технологією,
яка дозволяє економити до 
30%* електроенергії. 

3 інверторна

3 варіанти на вибір

Звичайні
конвектори:
потужність, Вт
Конвектори з
інверторним
керуванням
потужність, Вт

-

Потужність, Вт

Хвилин

Задана
температура, оС
Звичайні
конвектори:
температура
в приміщенні, оС
Конвектори з
інверторною
технологією:
температура в
приміщєнні, оС

Хвилин

Температура, оС

Мал. 2. Автоматична зміна
потужності і підтримка температури
з високою точністю

Мал. 1. Плавна зміна потужності

Запатентована інверторна технологія представлена в блоці Transformer Digital 
Inverter.
Це інноваційна схема живлення приладу плавно змінює потужність 
нагрівального елементу в залежності від різниці між фактичною і заданою 
температурою в приміщенні (мал.1). При необхідності конвектор швидко 
доводить температуру до встановленої користувачем. Після - працює тільки 
на її підтримку, знижуючи енергоспоживання (мал. 2).
Звичайні конвектори завжди працюють на повну потужність. Конвектори 
Transformer System з блоком керування Transformer Digital Inverter споживають 
стільки електроенергії, скільки необхідно, завдяки цьому досягається 
економія енергоспоживання до 30%*.

В блоці керування Transformer 
Digital Inverter передбачений USB-
роз'єм, який дозволяє розширити 
функціонал конвектора**

**Детальну інформацію про функції блоку Digital 
Inverter і можливостях створення Інтелектуальної си-
стеми опалення Electrolux Ви можете отримати у про-
давця-консультанта в місцях продажів.

* У порівнянні зі звичайними конвекторами.
* У порівнянні зі звичайними конвекторами.

Створення 
інтелектуальної си-

стеми електричного 
опалення

Можливість 
дистанційного керу-

вання через інтернет. 
Додаткова економія 

електроенергії

Економія електроенергії 
до 50% 

Звичайні
конвектори:
потужність, Вт
Конвектори з
інверторним
керуванням
потужність, Вт

-

Потужність, Вт

Хвилин

Задана
температура, оС
Звичайні
конвектори:
температура
в приміщенні, оС
Конвектори з
інверторною
технологією:
температура в
приміщєнні, оС

Хвилин

Температура, оС

Мал. 2. Автоматична зміна
потужності і підтримка температури
з високою точністю

Мал. 1. Плавна зміна потужності
Інверторна технологія для 
розумної економії
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Електричний конвектор Electrolux Air Gate відкрив нову сторінку в 
кліматичній галузі. Це перший в світі прилад, здатний одночасно 
вирішувати завдання обігріву і комплексного очищення повітря. 

Аеродинамічний дизайн
Електричний конвектор 
серії Air Gate - продукт 
індустріального 
мистецтва. Над його 
створенням працювала 
група європейських 
дизайнерів-технологів, 
завданням яких було не 
просто вдосконалити 
теплову техніку, а 
розробити прилад нового 
покоління, наділивши його 
кращими споживчими 
характеристиками. 
Аеродинамічна форма 
конвектора Air Gate 
не має аналогів в світі. 
Вона спроектована для 
поліпшення конвекційної 
тяги і збільшення швидкості 
поширення теплого повітря 
в приміщенні. 

Моментальний обігрів 
Нагрівальний елемент 
X-DUOS, розроблений 
для серії Air Gate, 
являє собою монолітну 
Х-подібну конструкцію, 
виконану зі спеціального 
сплаву алюмінію, з 
«мушляподібною» 
поверхнею. Така технологія 
дозволила збільшити площу 
поверхні тепловіддачі 
на 25% в порівнянні зі 
стандартними монолітними 
нагрівальними елементамі.
Монолітная конструкція 

нагрівального елементу 
X-DUOS зводить до мінімуму 
всі можливі теплові втрати 
і забезпечує миттєвий 
нагрів повітря. X-DUOS 
відливається з сплаву 
алюмінію і силуміну, завдяки 
чому абсолютно безшумно 
нагрівається за 75 секунд. 

Здорове повітря 
Комплексна і 
високоефективна
система очищення повітря
- Унікальна особливість 
електричних
конвекторів Air Gate. 
Всього передбачено
4 фільтри, три з яких 
є змінними і входять в 
комплект. 
Антистатичний 
протипиловий фільтр 
затримує пил великих 
і середніх розмірів. 
Вугільний фільтр поглинає 
неприємні запахи, очищає 
повітря від різних хімічних 
сполук. Катехіновий фільтр, 
створений на основі 
натуральних рослинних 
компонентів, бореться з 
бактеріями і вірусами. Nano-
silver фільтр знищує бактерії 
за допомогою іонів, що 
містяться в сріблі. 

Зручне керування
Система керування проста 

і інтуїтивно зрозуміла. Всі 
дані про роботу приладу 
виводяться на LED-дисплей, 
а змінити режим або 
задати нову температуру 
дозволяє одне натискання 
кнопки. Ряд моделей серії 
(EF) має високоточний 
термостат, використання 
якого допомагає уникнути 
перепадів температури 
в приміщенні, що 
обігрівається, досягти 
високого ККД (більше 90%), 
а також на 20% скоротити 
споживання електроенергії.

Абсолютна надійність 
Конвектори Air Gate 
пожежобезпечні і легко 
витримують перепади 
напруги в електромережі. 
Високий ступінь 
пиловологозахишенності 
IP 24 дозволяє без ризику 
встановлювати таку техніку 
в приміщеннях з надмірною 
вологістю. Багаторівнева 
система безпеки оперативно 
відреагує на будь-які зміни, 
які можуть привести до збоїв 
в роботі приладу, включить 
функцію самодіагностики 
і виведе на дисплей код 
помилки, який вказує на 
область несправності.

Електричні конвектори Air Gate

Представлена модель Air 
Gate

Електричні конвектори

Електричний конвектор 
Air Gate - це перший в 
світі прилад, здатний 
одночасно вирішувати 
завдання обігріву і 
комплексного очищення 
повітря.

Механічний блок 
керування
Представлений 
високонадійним 
термостатом і наочною 
світлодіодною індикацією 
(Серія MFR). 

Електронний блок 
керування
з LED-дисплеем 
Легке та інтуїтивно 
зрозуміле керування. 
Зберігає в пам’яті 
індивідуальні температурні 
налаштування користувачів 
(Серія EFR). 

Нагрівательний елемент
Нагрівальний елемент 
X-DUOS з мушляподібною 
поверхнею представляє 
собою монолітну 
Х-подібну ребристу 
конструкцію, виконану 
зі спеціального сплаву 
алюмінію. 

Очищення повітря
Високоефективна 
система очищення 
складається з 4-х 
фільтрів: антистатичного 
протипилового, 
вугільного, катехинового і 
та Nano-Silver. 

Серія Air Gate

2 в 1: ефективний 
обігрів і фільтрація 
повітря



Електричні конвектори Air Gate

• Аеродинамічний дизайн корпусу
• Унікальна система очищення повітря AIR GATE
• Нагрівальний елемент нового покоління 

X-DUOS
• Подвійна потужність нагріву: повна і 

половинна
• Інтелектуальний Блок керування з LED-

дисплеем 
• Кронштейн для настінного монтажу в 

комплекті
• Високоточний електронний термостат
• 24-годинний таймер на відключення
• Функція «Батьківський контроль»
• Клас пиловологозахишенності IP24
• Посилена конструкція для підлогової 

установки з роликами
• Захист від перегріву
• Широкий діапазон потужностей: 1000, 1500, 

2000 Вт
• Гарантія - 3 роки

• Аеродинамічний дизайн корпусу
• Унікальна система очищення повітря AIR GATE
• Нагрівальний елемент нового покоління 

X-DUOS
• Подвійна потужність нагріву: повна і 

половинна
• Кронштейн для настінного монтажу в 

комплекті
• Високонадійний механічний термостат 
• Клас пиловологозахишенності IP24
• Посилена конструкція для підлогової 

установки з роликами
• Захист від перегріву
• Широкий діапазон потужностей: 1000, 1500, 

2000 Вт
• Гарантія - 3 роки

ECH/AG–1000/1500/2000 MFR

Електричний конвектор

Електричний конвектор

Переваги

Переваги

Розширений функціонал

Розширений функціонал

ECH/AG—1000/1500/2000 EFR

Електронний 
термостат

Механічний 
термостат

Високий рівень
енергоефек-

тивності

Високий рівень
енергоефек-

тивності

Повна і половинна 
потужність

Повна і половинна 
потужність

Блок керування з 
LED-дисплеем

Здоровий 
мікроклімат

Здоровий 
мікроклімат

Автоматичний 
клімат-контроль

Автоматичний 
клімат-контроль

16 1716
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Мобільність
Завдяки спеціальним 
шасі конвектор може 
легко переміщатися і 
встановлюватися на будь-
яких підлогових покриттях. 
У комплект також входить 
кронштейн для настінного 
монтажу.

Серія Air Heat 2
Electrolux створив оновлену версію конвектора, який поєднує одночасно два 
типи обігріву - конвективний і інфрачервоний. Air Heat 2 -це аеродинамічний 
дизайн, широкі функціональні можливості і висока швидкість роботи. Надійний і 
ефективний навіть в приміщеннях з високими стелями і поганою теплоізоляцією.

Комбінований спосіб 
обігріву
Працюючи за принципом 
інфрачервоного обігріву, 
прилад підвищує 
температуру повітря за 
рахунок випромінювання 
теплової енергії. При 
конвективному способі 
обігріву тепле повітря 
рівномірно поширюється 
по всьому приміщенню. 
Головна перевага 
інфрачервоного обігріву 
полягає в тому, що вся 
енергія від приладу 
сягає поверхонь, що 
обігріваються. Таким чином 
відбувається раціональний 
розподіл тепла, що створює 
м’який і комфортний 
мікроклімат в приміщенні, 
без додаткових витрат 
електроенергії.

Два нагрівальних елементи
В серії Air Heat 2 реалізована 
система комбінованого 
обігріву Y-DUOS із 2-х 
нагрівальних елементів 
з великою поверхнею 
тепловіддачі, що збільшує 
швидкість нагріву 
на 15%* в порівнянні 
з аналогічними рішениями. 

Високотехнологічне 
покриття нагрівального 
елементу Anodic Coat 
підсилює потужність 
інфрачервоного 
випромінювання, 
збільшуючи радіус дії 
до 20% *. Термін служби 
нагрівального елементу 
складає 25 років.

Інтелектуальне керування
Модель оснащена 
електронним блоком 
керування, що відображає 
задану і фактичну 
температуру в приміщенні, 
а також всі режими 
роботи: повну і половинну 
потужність, таймер, 
комфортний режим, 
батьківський контроль і 
функцію «антизамерзання», 
при якій високоточний 
електронний термостат 
автоматично включить 
нагрів приладу, якщо 
температура в приміщенні 
опуститься нижче +5 °С.

Конвективно-інфрачервоні обігрівачі Air Heat 2

Потужніше на 20% 
з покриттям Anodic Coat

* Результати засновані на даних випробувань, проведених в заводській лабораторії.

Представлена модель 
ir Heat 2

Електричний конвектор

Дізнатися більше
про теплової техніці
Ви можете на сайтах:  
www.home-comfort.in.ua

Серія з комбінованим 
способом обігріву: 
конвективним
і інфрачервоним.

Електронний блок 
керування Easy Push
Легке і інтуїтивно
зрозуміле керування.
Зберігає в пам’яті
персональні
температурні
налаштування
користувачів.

Підвищений комфорт при 
обігріві
Випромінювання теплової 
енергії в інфрачервоному 
спектрі сприяє поглинанню 
тепла навколишніми 
предметами. Відбите тепло 
від предметів починає 
прогрівати повітря. Таким 
чином, Ви відчуваєте 
рівномірне тепло в тій 
зоні приміщення, де 
встановлений конвектор.

Моментальний нагрів
Система з двох 
нагрівальних елементів 
Y-DUOS, що збільшує 
поверхню тепловіддачі 
і забезпечує миттєвий 
обігрів.

Архітектурне рішення 
Жалюзі в верхній 
частині приладу служать 
для конвективного 
обігріву, а перфорована 
передня панель - 
для інфрачервоного 
випромінювання.



Електричні конвектори Air Heat 2

Обігрівач конвективно-інфрачервоного типу

Переваги Розширений функціонал

• Комбінована система обігріву: екологічний 
інфрачервоний обігрів і спрямований 
конвективний потік

• Система з двох нагрівальних елементів Y-DUOS
• Подвійна потужність нагріву: повна і половинна
• Електронний блок керування Easy Push
• Інтелектуальний блок керування з LED-

дисплеєм 

• Високоточний електронний термостат
• 24-годинний таймер на відключення
• Функція «Батьківський контроль»
• Клас пиловологозахишенності IP24
• Два типу установки: настінна (кронштейн в 

комплекті) і підлогова (шасі в комплекті)
• Вбудований захист від перегріву
• Потужність моделей 1000, 1500, 2000 Вт
• Гарантія - 3 роки

EIH/AG2-1000/1500/2000 E

Електронний 
термостат

Високий рівень
енергоефек-

тивності

Блок керування 
с LED-дисплеем

Повна
і половинна 
потужність

Комбінована си-
стема обігріву

Автоматичний 
клімат-контроль
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Електричні конвектори Air Plinth

Надзвичайно компактне
джерело тепла
висотою 22 см

Електричні конвектори серії Air Plinth створені для установки 
в приміщеннях з високими вікнами. Вони мають форм-фактор 
«плінтус» та за рахунок своєї невеликої висоти (всього 22 см) 
стануть надійними джерелами тепла там, де установка звичайних 
конвекторів неможлива. Займаючи мало місця, вони допомагають 
втілити в життя найбільш незвичні дизайнерські рішення. 

В кращих традиціях 
Electrolux 
Внутрішня конструкція 
приладів - втілення кращих 
якостей серії Air Gate. В 
моделях встановлений 
монолітний нагрівальний 
елемент нового покоління 
V-DUOS з ребристою 
конструкцією, виконаною 
з особливого сплаву 
алюмінію. Доведено, що 
така технологія практично 
виключає втрату тепла 
і забезпечує миттєвий 
обігрів. 

Максимальний комфорт 
Серія представлена 
трьома моделями з 
електронним керуванням 
потужністю 500 Вт, 1000 Вт 
та 1500 Вт. Інтелектуальний 
LED-дисплей не тільки 
відображає всі встановлені 

режими роботи, а й зберігає
в пам’яті індивідуальні 
температурні налаштування 
користувачів.
Конвектори безпечні в 
експлуатації, відповідають 
міжнародним стандартам 
і відносяться до класу 
IP24, що гарантує захист 
від попадання всередину 
дрібних предметів 
і бризок води. Це 
дозволяє розміщувати 
прилад в приміщеннях 
з підвищеним рівнем 
вологості. Додатковий 
захист гарантують датчик 
від перегріву і функція 
«батьківський контроль».
Для швидкої і легкої 
настінної установки 
конвектора передбачене 
спеціальне кріплення, що 
входить в комплект

Електричні плінтусні 
конвектори Air Plinth 
незамінні в умовах 
обмеження установки
по висоті. 

Функція
“Батьківський контроль»
Не дозволить змінити 
налаштування випадковим 
дотиком, а індикація на 
дисплеї - забути про те, 
що блокування кнопок 
включене.

Електронний блок 
керування
Сучасний блок керування 
оснащений
LED-дисплеєм, що 
відображає всі параметри 
роботи конвектора.

Таймер 24 години
Дозволяє автоматично 
вимкнути конвектор через 
встановлений час.

Моментальний нагрів
Нагрівальний елемент 
V-DUOS представляє 
собою монолітну 
V-подібну конструкцію, 
виконану зі спеціального 
сплаву алюмінію.

Висота всього 22 см 
Дозволяє встановлювати 
конвектор Air Plinth
під вітражні вікна.

Представлена модель 
Air Plinth

Електричний конвектор

Дізнатися більше
про теплову техніку
Ви можете на сайтах:  
www.home-comfort.in.ua

22 см

Серія Air Plinth
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Електричні конвектори Air Plinth

Електричний конвектор

Переваги Розширений функціонал

• Аеродинамічний дизайн корпусу
• Нагрівальний елемент нового покоління 

V-DUOS
• Два режими потужності: повна і половинна
• Високоточний електронний термостат
• Інтелектуальний блок керування з LED-

дисплеєм
• 24-годинний таймер на відключення
• Клас пиловологозахишенності IP24
• Кронштейн для настінного монтажу в 

комплекті
• Вбудований захист від перегріву
• Потужність моделей 500, 1000, 1500 Вт
• Гарантія 3 роки

ECH/AG–500/1000/1500 PE

Електронний 
термостат

Високий рівень
енергоефек-

тивності

Блок
керування

з LED-дисплеєм

Повна
і половинна 
потужність

Автоматичний 
клімат-контроль

Функція 
«Батьківський 

контроль»
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Електричні конвектори Brilliant

Бездоганний зовнішній вигляд, висока функціональність і інтуїтивно 
зрозуміле керування злилися воєдино в серії електричних 
конвекторів Brilliant. Це обігрівач з харизмою, який припаде до 
смаку як тим, хто віддає перевагу витонченим дизайнерським 
рішенням, так і справжнім професіоналам в області опалювального 
обладнання. 

Серія Brilliant

Неперевершена 
функціональність
і витончений дизайн

Дизайн
Неповторний стиль 
конвектора створює 
лицьова панель, виконана
з висококласної 
термостійкої склокераміки.

Жалюзі
Одне з безперечних ноу-
хау, реалізованих в моделі 
Brilliant, - це наднадійна 
монолітна конструкція 
для відведення повітря 
жалюзі з цільного сплаву 
алюмінію. 

Протиударне покриття
Фронтальна панель зі 
спеціальним протиударним 
покриттям Shock resistance 
стійка до зовнішніх впливів. 
Технологія Antivandal 
захищає від подряпин і не 
дозволяє склу розсипатися 
при ударіе. 

Нагрівальний елемент
Швидкий нагрів повітря 
забезпечує нагрівальний 
елемент нового 
покоління SX-DUOS 
збільшеного розміру 
з «мушляподібною» 
поверхнею.

Інші Електронний
термостат HFT
Дозволяє контролювати 
температуру з точністю до 
0,1 °С, виключаючи її різкі 
перепади.

Антизамерзання
Завдяки режиму 
«антизамерзання» прилад 
автоматично підтримує 
нагрівання, якщо 
температура в приміщенні 
опускається нижче+5 °С.

Настінне і підлогове 
встановлення
Завдяки спеціальним 
шасі, конвектор може 
легко переміщатися 
і встановлюватися на 
будь-яких підлогових 
покриттях.
У комплект також входить 
кронштейн для настінного 
монтажу.

Повітрозабірник HD
Володіє збільшеною 
площею для забору і 
обігріву вхідного повітря.

Електронний блок 
керування Easy Push 
Легке і інтуїтивно
зрозуміле керування.
Зберігає в пам’яті
персональні
температурні
налаштування
користувачів.

Анодування в золото
Fine Gold
Тільки в серії Brilliant Gold 
Limited Edition, жалюзі 
виконані за спеціальною 
технологією анодування в 
золото: Fine Gold.



Електричні конвектори Brilliant

Електричний конвектор

Переваги Розширений функціонал

• Унікальний дизайн, передня панель зі 
склокераміки

• Електронне керування Easy Push

• Монолітний нагрівальний елемент нового 
покоління SX-DUOS 

• Збільшений повітрозабірник HD 

• Жалюзі повітрявідведення монолітної 
конструкції з цільного сплаву алюмінію 

• Інтелектуальний блок керування  
з LED-дисплеєм

• Захисний екран з протиударним покриттям 
Shock resistance

• Компактне кріплення нагрівального елементу 
Heatproof

• Високоточний термостат HFT 

• 24-годинний таймер на відключення

• Два типи установки: настінна (кронштейн в 
комплекті) та підлогова (шасі в комплекті)

• Гарантія 3 роки

ECH/B-1000/1500/2000 Е

Електронний 
термостат

Високий рівень
енергоефек-

тивності

Повна
і половинна 
потужність

Автоматичний 
клімат-контроль

Блок керування з 
LED-дисплеєм

Функція 
«Батьківський 

контроль»
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Електричні конвектори Brilliant Gold Limited Edition

Електричний конвектор зі склокераміки

Переваги Розширений функціонал

• Обмежена серія
• Жалюзі повітрявідведення монолітної 

конструкції з анодованим покриттям Fine Gold
• Унікальний дизайн, передня панель зі 

склокераміки
• Монолітний нагрівальний елемент нового 

покоління SX-DUOS
• Збільшений повітрозабірник HD
• Електронний блок керування Easy Push  

з LED-дисплеєм
• Захисний екран з протиударним покриттям 

Shock resistance
• Компактне кріплення нагрівального елементу 

Heatproof
• Високоточний термостат HFT
• 24-годинний таймер на відключення
• Два типи установки: настінна (кронштейн в 

комплекті) та підлогова (шасі в комплекті)
•  Гарантія - 3 роки

ECH/B-1500 E Gold

Електронний 
термостат

Високий рівень
енергоефек-

тивності

Блок керування 
с LED-дисплеем

Повна
і половинна 
потужність

Автоматичний 
клімат-контроль

Функція 
«Батьківський 

контроль»

Анодування
в золото Fine Gold:
на піку стилю і технологій
Limited Edition:
cерія Brilliant Gold

Електричні конвектори Brilliant Gold
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Маслонаповнені радіатори

Маслонаповнені
радіатори Electrolux 

Побутові системи обігріву Electrolux представлені 
серією екологічно безпечних, надійних
і ультрасучасних маслонаповнених радіаторів.
З бездоганними характеристиками і тривалим 
терміном служби.

Концепція максимальної безпеки
Маслонаповнені радіатори 
Electrolux оснащені багаторівневою 
системою захисту. Перший ступінь 
- це надчутливий датчик захисту від 
перекидання, який миттєво відключає 
прилад в разі, якщо він відхиляється
від свого робочого положення більш 
ніж на 45°. Це особливо актуально
для сімей, де є домашні тварини або 
маленькі діти.
Крім того, спеціальна вбудована 
система захисту повністю виключає 
можливість перегріву - вона 
відключить прилад при досягненні 
максимально допустимої робочої 
температури. А головне, надійність 
роботи радіаторів закладена в самій
їх конструкції. Завдяки застосуванню 
вдосконаленої технології зварювання 
всі моделі абсолютно герметичні. 

Надійність і практичність.
Одна з найбільш істотних 
відмінностей маслонаповнених
радіаторів Electrolux - це підвищена 
ударостійкість. 
Товщина сталевих стінок збільшена 
на 75%, завдяки чому прилад стійкий 
до механічних впливів. Більш того, 
за рахунок поліпшеної конструкції 

внутрішніх секцій моделі працюють
практично безшумно.
Радіатори мають компактні 
розміри - їх габарити зменшені на 
15% у порівнянні з традиційними 
розробками.
При цьому за рахунок потужного 
ТЕНу з завданням обігріву вони 
справляються чудово.
Система керування приладами 
відрізняється простотою
і практичністю.
Серія EOH/М має зручне і зрозуміле 
механічне керування. Потужність 
нагріву регулюється триступінчатим 
перемикачем.

Екологічність
Кожна деталь радіатора - від ручки 
до корпусу - виконана з екологічно 
чистого матеріалу, що відповідає 
найсуворішим європейським 
вимогам.
В якості теплового носія 
застосовується екологічне масло 
HD-300.



34 35

В концепції Electrolux маслонаповнені радіатори набули нову форму 
і зміст. Підпорядкувавши всю обігрівальну техніку принципам 
екологічної безпеки і надійності, компанія також змінила уявлення 
про дизайн маслонаповненного радіатора.

Міжнародний сертифікат 
безпеки  
Вся лінійка масляних 
радіаторів Electrolux 
пройшла міжнародну 
сертифікацію екологічності
і безпеки RoHS.

Концепція максимальної 
безпеки
Піклуючись про своїх 
споживачів, компанія 
Electrolux при виробництві 
масляних радіаторів 
поставила на чільне місце 
принцип максимальної 
безпеки і забезпечила свої 
вироби всіма можливими 
ступенями захисту. 

З турботою про екологію
При виробництві масляних 
радіаторів Electrolux 
використовуються тільки 
екологічно чисті матеріали. 
В якості наповнювача 
застосовується екологічне 
мінеральне масло 
HD-300, що пройшло 
багатоступеневу систему 
очищення.

Ергономічний дизайн і 
ультракомпактні розміри 
корпусу
Радіатори мають компактні 
розміри і з легкістю 
впишуться в будь-які 
приміщення. При цьому 
за рахунок потужного 
ТЕНу з завданням обігріву 
вони справляються більш 
ефективно, ніж багато 
аналогів. 

Маслонаповнені радіатори

Концепція максимальної 
безпеки

Захист від 
перекидання 
Вбудований надчутливий 
датчик відключає 
масляний радіатор при 
нахилі приладу більш 
ніж на 450 або при його 
перекиданні.

Безпечна герметична 
конструкція
Завдяки застосуванню 
вдосконаленої технології 
зварювання всі радіатори 
абсолютно герметичні. 
Це дозволяє приладам 
витримувати перепади 
тиску і повністю виключає 
ймовірність протікання. 

Безшумна робота
Завдяки покращеній 
конструкції внутрішніх 
секцій масляні радіатори 
Electrolux працюють 
гранично тихо, чим 
відрізняються від 
багатьох інших рішень, 
представлених на ринку. 

Концепція максимальної 
надійності
Масляні радіатори 
Electrolux максимально 
надійні і володіють 
підвищеною стійкістю 
до ударів, яка досягнута 
завдяки збільшеній на 75% 
товщині стінок приладу. 



Маслонаповнені радіатори Переваги Розширений функціонал

• Технологія MAX time heat

• Інноваційний Hi-Tech дизайн 

• Система керування

• Easy manage

• Прихована система зберігання дроту 

• Безшумна робота

• Високонадійний термостат

• Три режиму обігріву 

• Екологічно чисте масло 

• Датчик захисту від перегріву 

• Індикатор роботи приладу 

• Потужність моделей 2200, 2000, 1500, 1000 Вт

• Модельний ряд: 11/9/7/5 секцій

• Гарантія 1 рік

Серія Sport Line

Підвищена
ударостійкість

Система 
управления  
Easy manage

Безшумна 
робота

Збільшена
довжина шнура

Технологія
MAX time heat

Захист від
перекидання

днів

днів

днів

днів

днів

днів

днів

днів

днів

Безшумна
робота

Premium 
дизайн   

Екологічне 
масло

Захист від 
перекидання

Прихована си-
стема зберігання 

шнура

Обігрів швидше 
на 25% с Heat 

Power   

• Технологія Heat Power, збільшує швидкість 
обігріву на 25%  

• Ексклюзивне дизайнерське рішення форми 
ребер

• Унікальна конструктивна особливість - 
прихована система зберігання дроту

• Premium дизайн 
• Система захисту при перекиданні
• Екологічне масло
• Система захисту від перегріву
• Підвищена ударостійкість
• Безшумна робота
• Три режиму обігріву
• Потужність моделей:  2000, 1500 Вт
• Модельний ряд: 9/7 секцій
• Гарантія 1 рік

Серія Wave

Маслонаповнені радіатори Переваги Розширений функціоналМаслонаповнені радіатори 

• Premium Black-дизайн

• Ультра SLIM-корпус

• Високонадійний механічний термостат

• Три режиму обігріву

• Безшумна робота

• Підвищена ударостійкість

• Екологічне масло

• Захист від перекидання

• Датчик захисту від перегріву

• Зручні ролики і ручка для транспортування

• Потужність моделей 2200, 2000, 1500 Вт

• Модельний ряд: 11/9/7 секцій

• Гарантія 1 рік

4 Серія

Підвищена
ударостійкість

Екологічне 
масло

Безшумна 
робота

Механічний термо-
стат

Компактний 
дизайн

Захист від
перекидання

днів

днів

днів

днів

днів

днів

Маслонаповнені радіатори Переваги Розширений функціонал

 Маслонаповнені радіатори
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 Маслонаповнені радіатори

днів

днів

днів

днів

днів

днів

Три режиму
потужності

Екологічне 
масло

Безшумна 
робота

Механічний термо-
стат

Захист від
перекидання

Ефективний 
обігрів

• Ексклюзивний дизайн

• Екологічне масло

• Захист від перекидання

• Безшумна робота

• Датчик захисту від перегріву

• Високонадійний механічний термостат

• Три режиму обігріву

• Зручні ролики і ручка для транспортування

• Підвищена ударостійкість

• Індикатор роботи приладу

• Потужність моделей 2200, 2000, 1500, 1000 Вт

• Модельний ряд: 11/9/7/5 секцій
• Гарантія 1 рік

3 Серія

Маслонаповнені радіатори Переваги Розширений функціонал

Маслонаповнені радіатори Переваги Розширений функціоналМаслонаповнені радіатори 

• Інноваційна технологія Speed heating — обігрів 
в 2 рази швидше

• 2U-подібний Нагрівальний елементТехнологія 
Low Carbon Steel

• Два датчики захисту від перегріву

• Безшумна робота

• Високонадійний термостат

• Три режиму обігріву

• Екологічно чисте масло

• Індикатор роботи приладу 

• Потужність моделей 2200 /2000/1500 /1000 Вт

• Модельний ряд: 11/9/7/5 секцій

• Гарантія 1 рік

Підвищена
ударостійкість

Екологічне 
масло

Безшумна 
робота

Механічний 
термстат

Інноваційна 
технологія Speed 

heating

2U - подібний 
нагрівальний 

елемент

днів

днів

днів

днів

Серія Sphere

38
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Електричні тепловентилятори

Свобода вибору
завдяки широкому
асортименту
Електричні
тепловентилятори

В якості революційної альтернативи найпростішим 
побутовим пристроям, лінійка електричних 
тепловентиляторів Electrolux представлена 
багатофункціональним, високотехнологічним
і в той же час компактним обладнанням,
здатним швидко і ефективно обігрівати
навіть великі за площею приміщення.

Технологічна досконалість 
В асортиментний ряд Electrolux 
входить абсолютно повний спектр 
існуючих на сьогоднішній день 
тепловентиляторів: настільні, настінні, 
підлогові.
При виробництві кожної моделі 
використовуються екологічно чисті
і безпечні для здоров’я людини 
матеріали. Корпус приладів 
виготовляється з ударостійкого і 
термостійкого пластику, надійно 
захищеного від механічних 
пошкоджень і температурних 
деформацій. Крім того, 100% безпеку 
гарантує вбудований захист від 
перегріву.

Широкі можливості
Настільні тепловентилятори  
Electrolux випускаються в двох 
стилістичних рішеннях: класичному, 
виконаному в сіро-білих тонах і 
преміальному кольорі чорного 
глянцю. Моделі мають невелику 
вагу і компактні розміри. Їх можна 
розмістити в будь-якому зручному 
місці. За допомогою спеціальної 
ручки прилад можна з легкістю 
перенести з однієї кімнати в іншу 
або покласти в сумку і відвезти на 
дачу. Прилади можуть працювати не 
тільки в двох режимах обігріву (повна 
або половинна потужність), але і в 
режимі вентиляції, даруючи свіжість і 
прохолоду в жаркий літній день.
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Витвір мистецтва 
від Electrolux

Електричні тепловентилятори

Кожна модель тепловентілятора Electrolux –
це унікальний витвір мистецтва, створений за останнім 
словом ринку побутової техніки

Концепція здорового 
мікроклімату
В тепловентиляторах 
застосовуються нагрівальні 
елементи останнього 
покоління, які забезпечують 
миттєвий обігрів, при цьому 
зберігаючи комфортний 
вміст кисню в повітрі.

Покриття Soft Touch
У всій лінійці настільних 
тепловентиляторів 
регулятори покриті 
високоякісним еластичним 
пластиком, який робить 
керування приладами 
максимально зручним і 
приємним.

Міжнародний сертифікат 
безпеки 
Всі серії тепловентиляторів 
Electrolux пройшли 
міжнародну сертифікацію 
екологічності та безпеки 
RoHS.

Є свобода вибору 
Найширший асортимент 
тепловентиляторів Electrolux 
(настільні, настінні і 
підлогові) дозволить будь-
якому покупцеві вибрати 
для себе ідеальний продукт.

Термостійкий пластик
Особливий тип пластику, 
який застосовується 
при виробництві 
тепловентиляторів 
Electrolux, виключає 
можливість термічних 
деформацій приладів
в процесі їх експлуатації.

Екологічно чисті і безпечні 
матеріали
Тепловентилятори 
виготовляються з 
високоякісних і екологічно 
чистих матеріалів, які 
повністю виключають 
можливість шкідливих 
впливів на людину, домашніх 
тварин і довкілля.

Ударостійкий плаcтік 
Тепловентилятори 
Electrolux виготовляються з 
ударостійкого пластику, що 
захищає корпус і внутрішні 
елементи обігрівачів від 
механічних пошкоджень, 
а також збільшує термін 
служби приладів. 



Настільний тепловентилятор 

Настільний тепловентилятор 

Переваги

Переваги

Розширений функціонал

Розширений функціонал

• Трилопатевий металевий вентилятор, що 
забезпечує безшумну роботу 

• Ергономічне керування всіма режимами роботи

• 2 режиму обігріву

• Режим вентиляції

• Вбудований термостат

• Високонадійний спіральний 

• Нагрівальний елемент

• Датчик захисту від перегріву

• Високоякісні ECO-матеріали

• Виготовлений з удароміцного і термостійкого 
пластика

• Компактні габарити

• Зручна ручка для перенесення

• Потужності режимів обігріву: 
— 1500/750 Вт (Модель EFH/S-1115) 
— 2000/1000 ВТ (Модель EFH/S-1120)

• Гарантія 1 рік

• Авторський корпус ERGONOMIC — втілення 
стилю і високих технологій 

• Яскравий унікальний дизайн
• Надкомпактні габарити
• Система захисту від перегріву 
• Високоякісні ECO - матеріали
• Високонадійний спіральний нагрівальний 

елемент
• Покриття ручок регулятора Soft Touch
• Трилопатевий металевий вентилятор, що 

забезпечує безшумну роботу
• Високонадійний вбудований термостат 
• Два режиму обігріву 
• Режим вентиляції
• Потужність режимів обігріву — 1500 / 750 Вт
• Гарантія 1 рік

• Аеродинамічний корпус для потужного потоку 
повітря

• 2 кольори тепловентілятора: чорний і білий

• Дизайнерська ART-Серія

• 2 режими обігріву

• Режим вентиляції

• Високонадійний керамічний нагрівальний 
елемент

• Вбудований термостат

• Високоякісні ECO-матеріали

• Виготовлений з удароміцного і термостійкого 
пластика

• Датчик захисту від перегріву

• Ергономічне керування всіма режимами роботи

• Компактні габарити

• Потужності режимів обігріву 1500/850 Вт
• Гарантія 1 рік

EFH/S-1115
EFH/S-1120

EFH/C-5115
EFH/C-5115 black

2 режиму
роботи

Безшумна 
робота

Здоровий 
мікроклімат

ART Серія Аеродинамічна 
форма корпусу

Режим вентиляції

2 кольори: білий
і чорний

Захист від 
перегріву

Ударостійкий і 
термостійкий 

пластик

Настільний тепловентилятор 

Настільний тепловентилятор 

Переваги

Переваги

Розширений функціонал

Розширений функціонал

• Передбачена можливість настінного розміщення

• Регулювання напрямку повітряного потоку

• 2 кольори тепловентілятора: чорний і білий

• Дизайнерська ART-Серія

• Висота - 11см

• Вбудований термостат

• 2 режими обігріву

• Режим вентиляції

• Високонадійний керамічний нагрівальний 
елемент

• Високоякісні ECO-матеріали

• Виготовлений з удароміцного і термостійкого 
пластика

• Датчик захисту від перегріву

• Ергономічне керування всіма режимами роботи

• Потужності режимів обігріву 1500/850 Вт
• Гарантія 1 рік

EFH/C-2115
EFH/C-2115 black

Регулювання 
повітряного 

потоку

Можливість 
настінного 
кріплення

Високонадійний
термостат

2 кольори: білий
і чорний

Режим вентиляції

Ударостійкий і 
термостійкий 

пластик

Екол. чисті 
безпечні 

матеріали

Покриття 
Soft Touch

Настільний тепловентилятор Переваги Розширений функціонал

• Високонадійний керамічний нагрівальний 
елемент збільшеної потужності

• Аеродинамічний корпус для потужного потоку 
повітря

• Дизайнерська ART-Серія

• 2 режими обігріву

• Режим вентиляції

• Вбудований термостат

• Високоякісні ECO-матеріали

• Виготовлений з удароміцного і термостійкого 
пластика

• Датчик захисту від перегріву

• Ергономічне керування всіма режимами 
роботи

• Компактні габарити

• Зручна ручка для перенесення

• Потужності режимів обігріву 2000/1000 Вт
• Гарантія 1 рік

EFH/C-5120

Потужність
обігріву 2 кВт

Здоровий 
мікроклімат

ART Серія

Сертифікат RoHS

Захист від 
перегріву

Режим вентиляції

Настільні тепловентилятори

Cерія Prime
EFH/S-1125

Авторський корпус 
ERGONOMIC

Безшумна 
робота

Високонадійний 
термостат

Надкомпактні
габарити

Високонадійний 
термостат

Захист від 
перегріву

Режим вентиляції

• Збереження кисню в повітрі і високоякісний 
обігрів з технологією Storage O2 

• Покриття ручок регулятора Soft Touch
• Авторський корпус ERGONOMIC — втілення 

стилю і високих технологій 
• Яскравий унікальний дизайн
• Надкомпактні габарити
• Система захисту від перегріву 
• Високоякісні ECO - матеріали
• Високонадійний керамічний нагрівальний 

елемент
• Високонадійний вбуований термостат 
• Два режиму обігріву
• Режим вентиляції
• Потужність режимів обігріву — 1500 / 750 Вт
• Гарантія 1 рік

Настільний тепловентилятор Переваги Розширений функціонал

Cерія Prime
EFH/C-5125

Технологія Storage 
O2 

Екологічно 
чисті безпечні 

матеріали

Авторський корпус 
ERGONOMIC

Покриття  
Soft Touch

Надкомпактні
габарити

Система захисту 
від перегріву

ERGONOMIC

ERGONOMIC
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Настінний тепловентилятор

Настінний тепловентилятор

Настінний тепловентилятор

Переваги

Переваги

Переваги

Розширений функціонал

Розширений функціонал

Розширений функціонал

• Функція іонізації повітря
• Нагрівальний елемент підвищеної потужності
• Панель керування на корпусі
• LED-дисплей на корпусі тепловентілятора
• Регулювання напрямку повітряного потоку
• Можливість точного встановлення 

температури
• Таймер відключення приладу
• Пульт ДК
• Вбудований термостат
• Високоякісні ECO матеріали
• Виготовлений з удароміцного термостійкого 

пластика
• Датчик захисту від перегріву
• Потужності режимів обігріву 2200/1100 Вт
• Гарантія 1 рік

• Місце зберігання для пульта ДК на корпусі
• Сенсорна панель керування на корпусі
• LED-дисплей на корпусі тепловентілятора
• Можливість точного встановлення 

температури
• Регулювання напрямку повітряного потоку
• Здоровий мікроклімат - зберігає кисень
• Таймер відключення приладу
• Пульт ДК
• Вбудований термостат
• Високоякісні ECO матеріали
• Виготовлений з удароміцного термостійкого 

пластика
• Клас пиловологозахишенності IP24
• Потужності режимів обігріву 2000/1000 Вт
• Гарантія 1 рік

• Регулювання напрямку повітряного потоку
• Місце зберігання для пульта ДК на корпусі
• Сенсорна панель керування на корпусі
• LED-дисплей на корпусі тепловентілятора
• Можливість точного встановлення 

температури
• Вбудований термостат
• Здоровий мікроклімат - зберігає кисень
• Таймер відключення приладу
• Пульт ДК
• Високоякісні ECO матеріали
• Виготовлений з удароміцного термостійкого 

пластика
• Клас пиловологозахишенності IP24
• Потужності режімів обігріву 2000/1000 Вт
• Гарантія 1 рік

EFH/W-1020

EFH/W-7020

EFH/W-9020

Іонізація повітря

Регулювання 
напрямку 

повітряного 
потоку

Місце для 
зберігання 

пульта ДК на 
корпусі

Блок керування 
с LED-дисплеєм

LED-дисплей

Здоровий 
мікроклімат

Потужний 
обігрів 2,2кВт

Місце для 
зберігання пульта 

ДК на корпусі

Сенсорна панель 
керування

Сенсорна панель 
керування

Точне налаштуван-
ня температури

Точна установка 
температури

Art дизайн

Таймер

Таймер

Таймер

Панель керування 
на корпусі

Пульт ДК

Настінні тепловентилятори

46 47



Підлоговий тепловентилятор

Підлоговий тепловентилятор

Переваги

Переваги

Розширений функціонал

Розширений функціонал

• Інформативний LED-дисплей на корпусі
• Панель керування на корпусі
• Функція автоматичного повороту корпусу
• Таймер виключення приладу
• Пульт ДК
• Датчик захисту від перекидання
• Два незалежних датчика захисту від перегріву
• Функція автоматичного охолодження 

нагрівального елементу після експлуатації
• Керамічний нагрівальний елемент підвищеної 

потужності
• Висота тепловентілятора 67 см
• Потужності режимів обігріву 2000/1000 Вт
• Гарантія 1 рік

• Сенсорна touch-screen панель керування на 
корпусі

• Slim-PTC нагрівальний елемент нового 
покоління

• Інноваційний Hi-Tech дизайн
• Подвійний захист від перегріву
• Функція автоматичного повороту корпусу
• Пульт ДК
• Таймер відключення тепловентілятора
• Екологічно чисті безпечні матеріали
• Захист від перекидання
• Висота тепловентілятора 87см
• Автономна система подачі і відключення 

живлення
• Потужності режимів обігріву 2000/1000 Вт
• Гарантія 1 рік

EFH/F-6720

EFH/F-8720

Блок керування 
с LED-дисплеем

Touch screen 
панель керування

Потужнийй 
обігрів 2кВт

Подвійний захист 
від перегріву

Панель керування 
на корпусі

Slim-PTC 
Нагрівальний 

елемент

Функція обертання 
корпусу

Функція обертання 
корпусу

Таймер

Іноваційний 
HiTech дизайн

Пульт ДК

Захист від 
перекидання

днів

Підлогові тепловентилятори
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Інфрачервоні обігрівачі

Безшумний 
обігрів

Подвійна система 
безпеки
прилад оснащений 
системою захисту від 
перегріву і датчиком 
захисту від перекидання

3 Steps
трипозиційне регулювання 
обігрівача для 
оптимального вибору 
напрямку обігріву

Максимально 
комфортне керування
з технологією Easy push

Безпечний обігрів
з технологією  
ECO Technology 

Високоефективний
інфрачервоний
нагрівальний елемент  

Потужність
800 Вт

Направлений
обігрів, що надає 
розширені можливості 
використання приладу 
навіть на відкритому 
повітря

* У порівнянні з традиційними побутовими обігрівачами.

Представлена модель 
EHH/F-3008

Інфрачервоний обігрівач

Дізнатися більше
про теплову техніку 
Ви можете на сайтах:  
www.home-comfort.in.ua

В інфрачервоних обігрівачах Electrolux
реалізована концепція обігріву нового покоління - 
найефективніший і екологічний обігрів*. 
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Електричні сушарки для рук

Безконтактне керування
Основний елемент, що приводить 
систему в дію - це чутливий 
інфрачервоний датчик. Він 
спрацьовує і включає прилад саме
в той момент, коли ви підносите руки 
до грат випуску повітря. Наявність 
інфрачервоного датчика забезпечує 
безконтактне включення приладу,
що запобігає потраплянню 
можливих забруднень і бактерій з 
поверхні сушарки при торканні.
Це найбільш безпечний, гігієнічний і 
зручний спосіб включення сушарки
для рук.

Антивандальне виконання
Прилади надійно захищені від різних 
впливів зовнішнього середовища і 
будуть стабільно працювати
в будь-яких умовах. Корпус 
виготовлений з високоміцної 
нержавіючої сталі товщиною 2 мм,
а внутрішня частина (підстава 
сушарки) - із стійкого
до механічних пошкоджень 
сплаву алюмінію і кремнію. 
Повітрявипускний отвір приладів 
оснащений гратами, витримує 
високі температури і захищає 
пристрій від потрапляння всередину 
сторонніх предметів. Представлено 
в моделях EHDA-2500, EHDA/N-2500, 
EHDA/W-2500.

Зручність використання
Для того щоб Ви змогли висушити 
руки якомога швидше, в моделях 
EHDA-2500 та EHDA/W-2500 
повітряний потік подається під 
спеціальним кутом. Крім того,
для керування повітряним потоком в 
моделі EHDA/N-2500 передбачений 
спеціальний патрубок
з можливістю повороту на 360о.
Моделі EHDA/HPF-1200W  
та EHDA/HPW-1800W оснащені 
спеціальними високооборотними 
двигунами, які створюють потужний 
потік повітря зі швидкістю від 220 
до 330 км/год. Така швидкість 
потоку забезпечує якісну сушку рук з 
мінімальними витратами часу.

Електричні
сушарки для рук

Електричні сушарки для рук Electrolux –  
це компактні, стильні і зручні пристрої,
які стануть невід’ємною деталлю будь-якого сучасного 
будинку: будь-то ресторан, освітня установа або торгово-
розважальний комплекс. 
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Світловий індикатор 
режимів роботи
Сповіщає користувача 
про включення приладу, 
включення/вимкнення 
режиму сушіння, часу 
до закінчення сушіння. 
Представлений в моделі 
EHDA/HPF-1200W.

З’ємний очищюємий 
повітряний фільтр 
Очищує повітря і мінімізує 
контакт шкіри рук з пилом і 
бактеріями.
Представлений в моделі 
EHDA/HPF-1200W.

Вузький і щільний потік 
повітря 
Спеціальне сопло створює 
щільний і потужний потік 
повітря, швидкість якого 
досягає 220 км/г. Це 
забезпечує надшвидку 
сушку рук менш ніж за 10 
секунд.
Представлено в моделі  
EHDA/HPW-1800W.

Сушка рук без бризок
Технологія двостороннього 
обдування Counter Flow 
дозволить висушити руки 
за 10 секунд без бризок і 
слідів води на підлозі.
Представлена в моделі  
EHDA/HPF-1200W.

Електричні 
сушарки для рук

Електричні сушарки для рук

Керований повітряний 
потік
Поворотний патрубок 
дозволяє змінювати 
напрямок повітря на 360о.

Легкий і швидкий монтаж
До комплекту входить 
монтажний шаблон, 
використовуючи який 
можна без зусиль 
розмістити прилад на стіні, 
не виміряючи отвори
для кріплення. 

Безконтактне 
керування
Автоматичне включення 
і відключення за 
допомогою чутливого 
інфрачервоного сенсора. 

Високоміцний корпус 
Антивандальний 
металевий корпус
з нержавіючої
стали в моделях 
EHDA-2500, EHDA/N-2500, 
EHDA/W-2500. Моделі Electrolux сушать 

руки всього за 10 секунд.

Представлена модель 
EHDA/W-2500

Електрична сушарка для 
рук

Дізнатися більше
пр теплову техніку
Ви можете на сайтах:  
www.home-comfort.in.ua



Електричні сушарки для рук

Електрична сушарка для рук

Електрична сушарка для рук

Електрична сушарка для рук

Переваги

Переваги

Переваги

Розширений функціонал

Розширений функціонал

Розширений функціонал

• Патрубок з поворотом на 360°.

• Висока швидкість потоку і продуктивність для 
швидкого сушіння рук

• Високоміцний антивандальний корпус з 
нержавіючої сталі товщиною 2 мм

• Автоматичне включення / вимикання за 
допомогою інфрачервоного сенсора

• Можливість налаштування чутливості 
інфрачервоного сенсора

• Дріт електроживлення з євровилкою

• Кріплення та шаблон для монтажу в комплекті

• Клас піловологозахішенності IPX1

• Клас електрозахисту I

• Потужність 2500 Вт

• Гарантія - 2 роки

• Висока швидкість потоку повітря і 
продуктивність для швидкого сушіння рук

• Високоміцний антивандальний корпус з 
нержавіючої сталі товщиною 2 мм

• Автоматичне включення/вимикання за 
допомогою інфрачервоного сенсора

• Можливість налаштування чутливості 
інфрачервоного сенсора

• Дріт електроживлення з євровилкою

• Кріплення та шаблон для монтажу в комплекті

• Клас піловологозахішенності  IPX1

• Клас електрозахисту I

• Потужність 2500 Вт

• Гарантія - 2 роки

• Матове біле порошкове забарвлення корпусу

• Висока швидкість потоку повітря і 
продуктивність для швидкого сушіння рук

• Високоміцний антивандальний корпус з 
нержавіючої сталі товщиною 2 мм

• Автоматичне включення / вимикання за 
допомогою інфрачервоного сенсора

• Можливість налаштування чутливості 
інфрачервоного сенсора

• Дріт електроживлення з євровилкою

• Кріплення та шаблон для монтажу в комплекті

• Клас піловологозахішенності IPX1

• Клас електрозахисту I

• Потужність 2500 Вт

• Гарантія - 2 роки

EHDA/N-2500

EHDA-2500

EHDA/W-2500

Інфрачервоний
сенсор

Інфрачервоний
сенсор

Інфрачервоний
сенсор

Антивандальний 
корпус

Поворот патрубка  
на 360о

Антивандальний 
корпус

Антивандальний 
корпус

Потужність

Потужність

Потужність

Дріт 
електроживлення

Дріт
електроживлення

Дріт
електроживлення

Економічність

Економічність

Економічність

Швидкість потоку 
повітря

Швидкість потоку 
повітря

Швидкість потоку 
повітря

Електричні сушарки для рук
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Електричні сушарки для рук

• Двостороння сушка рук без бризок з 
технологією Counter Flow

• Безконтактне сенсорне керування
• Низька споживча потужність - 1200W
• Низькі витрати на експлуатацію
• Сушка рук менш ніж за 10 секунд
• Швидкість повітряного потоку до 330 км/г
• Екологічно чистий пластик
• Світловий індикатор режимів роботи
• 2 рівнева система очищення повітря: - Фільтр 

грубого очищення та HEPA фільтр
• Контейнер для збору рідини
• Клас пиловологозахишенності IPX2
• Клас електрозахисту II - не вимагає заземлення
• Гарантія - 2 роки

• Безконтактне сенсорне керування
• Дизайнерська форма корпусу
• Сушка рук всього за 10 секунд
• Швидкість повітряного потоку до 220 км/г
• Сушка гарячим повітрям за рахунок 

вбудованого нагрівального елементу
• Ударостійкий екологічно чистий ABS-пластик
• Низькі витрати на експлуатацію приладу
• Потужний високооборотний двигун з 

відцентровим вентилятором
• Спеціальне сопло для створення 

спрямованого повітряного потоку
• Встроенная система захисту від перегріву
• Клас пиловологозахишенності IPX2
• Клас електрозахисту I
• Гарантія - 2 роки

EHDA/HPW-1800W

Електросушарка для рук

Електросушарка для рук

Переваги

Переваги

Розширений функціонал

Розширений функціонал

EHDA/HPF-1200W

Вбудований 
нагрівальний 

елемент

Контейнер
для збору 

бризок

Швидкість 
потоку 

до 60 м/с

Швидкість 
потоку 

до 90 м/с

Екологічно чистий 
пластик

Екологічно чистий 
пластик

Система 
захисту від 
перегріву

З’ємний 
повітряний фільтр

що очищується

Сушка рук всього 
за 10 секунд

Сушка рук всього 
за 10 секунд

Низькі витрати 
на експлуатації 

приладу

Низькі витрати 
на експлуатації 

приладу
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ECH/AG2-1000 T ECH/AG2-1500 T ECH/AG2-2000 T ECH/AG2-2500 T

Характеристики

Керування Механічне/електронне/інверторне

Нагрівальний елемент Монолітний SX-DUOS Монолітний SX-DUOS Монолітний SX-DUOS Монолітний SX-DUOS

Потужність обігріву повна, Вт 1000/500 1500/750 2000/1000 2500/1250

Номінальна споживча потужність, кВт 1,0/0,5 1,5/0,75 2,0/1,0 2,5/1,25

Ступінь захисту IP 24 IP 24 IP 24 IP24

Клас електрозахисту I клас I клас I клас I клас

Площа обігріву, м2 до 15 до 20 до 25 до 30

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 480x404x91 640x404x91 800x404x91 800x404x91

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 510x445x127 670x445x127 830x445x127 830x445x127

Вага нетто, кг 2,71 3,6 4,26 4,26

Вага брутто, кг 3,45 4,55 5,55 5,55

Опалювальні модулі 
Air Gate Transformer

ECH/R-1000 T ECH/R-1500 T ECH/R-2000 T ECH/R-2500 T

Характеристики

Керування Механічне/електронне/інверторне

Нагрівальний елемент Монолітний SX-DUOS Монолітний SX-DUOS Монолітний SX-DUOS Монолітний SX-DUOS

Потужність обігріву, Вт 1000/500 1500/750 2000/1000 2500/1250

Номінальна споживча потужність, кВт 1,0/0,5 1,5/0,75 2,0/1,0 2,5/1,25

Ступінь захисту IP24 IP24 IP24 IP24

Клас електрозахисту I клас I клас I клас I клас

Площа обігріву, м2* до 15 до 20 до 25 до 30

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 480x404x91 640x404x91 800x404x91 800x404x91

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 510x445x127 670x445x127 830x445x127 830x445x127

Вага нетто, кг 2,71 3,6 4,26 4,26

Вага брутто, кг 3,45 4,55 5,55 5,55

Опалювальні модулі
Rapid Transformer

* Рекомендована площа для житлових приміщень що мають центральне опалення і висоту стелі не більше 3 метрів.
   При використанні в нежитлових приміщеннях або за відсутності центрального опалення обігріваєма площа може зменшитися.

Технічні характеристики

ECH/AG2-1000 MF/EF ECH/AG2-1500 MF/EF ECH/AG2-2000 MF/EF

Характеристики

Керування
Механічне (MF) / 
електронне (EF)

Механічне (MF) / 
електронне (EF)

Механічне (MF) / 
електронне (EF)

Нагрівальний елемент Монолітний SX-DUOS Монолітний SX-DUOS Монолітний SX-DUOS

Потужність обігріву, Вт 1000/500 1500/750 2000/1000

Номінальна споживча потужність, кВт 1,0/0,5 1,5/0,75 2,0/1,0 

Ступінь захисту IP 24 IP 24 IP 24

Клас електрозахисту I клас I клас I клас

Площа обігріву, м2 до 15 до 20 до 25

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 480x413x112 640x413x112 800x413x112

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 510x445x142 670x445x142 830x445x142

Вага нетто, кг 3,5/3,5 4,2/4,3 5,1/5,2

Вага брутто, кг 4,3/4,4 5,3/5,4 6,3/6,3

Електричні конвектори Air Gate 2

ECH/TUM ECH/TUE ECH/TUI

Характеристики

Номінальна напруга, В ~ Гц 220-240 ~ 50/60 220-240 ~ 50/60 220-240 ~ 50/60

Номінальний струм, А 4,3/6,5/8,7 4,3/6,5/8,7 4,3/6,5/8,7

Ступінь захисту IP24 IP24 IP24

Клас електрозахисту 1 клас 1 клас 1 клас

Розміри приладу (ШxВxГ), мм 148x91x86 186x83x83 233х87х87

Розміри упаковки (ШxВxГ), мм 160x95x100 195x95x95 235х95х95

Вага нетто, кг 0,29 0,38 0,47

Вага брутто, кг 0,35 0,44 0,54

Блоки керування Transformer System

EFT/AG2 EFT/R

Характеристики

Розміри приладу (ШxВxГ), мм 226x70x40 226x70x40

Розміри упаковки (ШxВxГ), мм 234x68x125 234x68x125 

Вага нетто, кг 0,26 0,26

Вага брутто, кг 0,32 0,32

Комплект шасі Transformer System

ECH/R-1000 E/M ECH/R-1500 E/M ECH/R-2000 E/M

Характеристики

Керування
Електронне (E) /

механічне (M)

Електронне (E) /

механічне (M)

Електронне (E) /

механічне (M)

Нагрівальний елемент Монолітний SX-DUOS Монолітний SX-DUOS Монолітний SX-DUOS

Потужність обігріву, Вт 1000/500 1500/750 2000/1000

Номінальна споживча потужність, кВт 1,0/0,5 1,5/0,75 2,0/1,0

Ступінь захисту IP24 IP24 IP24

Клас електрозахисту I клас I клас I клас

Площа обігріву, м2 до 15 до 20 до 25

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 480х413х114 640х413х114 800х413х114

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 510х445х142 670х445х142 830х445х142

Вага нетто, кг 3,6/3,5 4,5/4,2 5,3/5,1

Вага брутто, кг 4,5/4,5 5,5/5,3 6,5/6,3

Електричні конвектори Rapid

ECH/R-1000 E BLACK ECH/R-1500 E BLACK ECH/R-2000 E BLACK

Характеристики

Керування Електронне Електронне Електронне

Нагрівальний елемент Монолітний SX-DUOS Монолітний SX-DUOS Монолітний SX-DUOS

Потужність обігріву, Вт 1000/500 1500/750 2000/1000

Номінальна споживча потужність, кВт 1,0/0,5 1,5/0,75 2,0/1,0

Ступінь захисту IP24 IP24 IP24

Клас електрозахисту I клас I клас I клас

Площа обігріву, м2 до 15 до 20 до 25

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 480х413х114 640х413х114 800х413х114

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 510х445х142 670х445х142 830х445х142

Вага нетто, кг 3,6 4,5 5,3

Вага брутто, кг 4,5 5,5 6,5

Електричні конвектори Rapid Black
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ECH/AG-500PE ECH/AG-1000 PE ECH/AG-1500 PE

Характеристики

Керування Електронне Електронне Електронне

Нагрівальний елемент Монолітний V-duos Монолітний V-duos Монолітний V-duos

Потужність обігріву повна, Вт 500 1000/500 1500/750

Номінальна споживча потужність, кВт 0,5 1,0/0,5 1,5/0,75 

Ступінь захисту IP 24 IP 24 IP 24

Клас електрозахисту I клас I клас I клас

Площа обігріву, м2 до 8 до 15 до 20

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 650 х 220 х 98 1050 х 220 х 98 1350 x 220 x 98  

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 690 х 280 х 128 1090 х 280 х 128 1390 х 280 х 128

Вага нетто, кг 2,9 4,4 5,6

Вага брутто, кг 3,6 5,3 6,9

 

Електричні конвектори Air Plinth

ECH/AG-1000 EFR/MFR ECH/AG-1500 EFR/MFR ECH/AG-2000 EFR/MFR

Характеристики

Керування
Електронне (EFR) /

механічне (MFR)

Електронне (EFR) /

механічне (MFR)

Електронне (EFR) /

механічне (MFR)

Нагрівальний елемент Монолітний X-DUOS Монолітний X-DUOS Монолітний X-DUOS

Потужність обігріву повна, Вт 1000/500 1500/750 2000/1000

Номінальна споживча потужність, кВт 1,0/0,5 1,5/0,75 2,0/1,0 

Ступінь захисту IP 24 IP 24 IP 24

Клас електрозахисту I клас I клас I клас

Площа обігріву, м2 до 15 до 20 до 25 

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 460x400x78 595x400x78 830x400x78

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 505x455x142 640x455x142 875x455x142

Вага нетто, кг 3,4 4,2 5,4

Вага брутто, кг 4,4/4,2 5,2/5,2 6,2/6,7

Електричні конвектори Air Gate

Технічні характеристики

EIH/AG2-1000 E EIH/AG2-1500 E EIH/AG2-2000 E

Характеристики

Керування Електронне Електронне Електронне

Нагрівальний елемент Монолітний Y-DUOS Монолітний Y-DUOS Монолітний Y-DUOS

Потужність обігріву, Вт 1000/500 1500/750 2000/1000

Номінальна споживча потужність, кВт 1,0/0,5 1,5/0,75 2,0/1,0

Ступінь захисту IP 24 IP 24 IP 24

Клас електрозахисту I клас I клас I клас

Площа обігріву, м2 до 15 до 20 до 25

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 480x413x112 640x413x112 800x413x112  

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 510x445x142 670x445x142 830x445x142

Вага нетто, кг 3,7 4,8 5,7

Вага брутто, кг 4,7 5,1 6,9

Електричні конвектори Air Heat 2

ECH/B-1000 E ECH/B-1500 E ECH/B-2000 E ECH/B-1500 E Gold

Характеристики

Керування Електронне Електронне Електронне Електронне

Нагрівальний елемент Монолітний SX-DUOS Монолітний SX-DUOS Монолітний SX-DUOS Монолітний SX-DUOS

Потужність обігріву, Вт 1000/500 1500/750 2000/1000 1500/750

Номінальна споживча потужність, кВт 1,0/0,5 1,5/0,75 2,0/1,0 1,5/0,75 

Ступінь захисту IP 24 IP 24 IP 24 IP 24

Клас електрозахисту I клас I клас I клас I клас

Площа обігріву, м2 до 15 до 20 до 25 до 20

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 480х418х111 640х418х111 800х418х111 640х418х111

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 575х470х142 735х470х142 895х470х142 735х470х142

Вага нетто, кг 5,6 6,4 7,3 6,4

Вага брутто, кг 7,2 7,8 8,9 7,8

Електричні конвектори Brilliant/
Brilliant Gold Limited Edition

Маслонаповнені радіатори 
Серія Wave

EOH/M-9157 EOH/M-9209

Характеристики

Керування Механічне Механічне 

Потужність обігріву, Вт 1500/900/600 2000/1200/800

Номінальна споживча потужність, кВт 1,5/0,9/0,6 2/1,2/0,8

Кількість секцій 7 9

Ступінь захисту IP24 IP24

Клас електрозахисту I клас I клас

Площа обігріву, м2 до 20 до 25

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 250x650x355 250x650x430

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 160x710x440 160x710x515

Вага нетто, кг 8,7 10,2

Вага брутто, кг 9,8 11,4

EOH/M-6105 EOH/M6157 EOH/M-6209 EOH/M-6221

Характеристики

Керування Механічне Механічне Механічне Механічне

Потужність обігріву, Вт 1000/500/500 1500/900/600 2000/1200/800 2200/1500/1000 

Номінальна споживча потужність, кВт 1,0/0,5/0,5 1,5/0,9/0,6 2,0/1,2/0,8 2,2/1,5/1,0

Кількість секцій 5 7 9 11

Ступінь захисту IP24 IP24 IP24 IP24

Клас електрозахисту I клас I клас I клас I клас

Площа обігріву, м2 до 10 до 20 до 25 до 28

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 125x250x620 125x325x620 125x400x620 125x475x620

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 140x320x660 140x400x660 140x480x660 140x560x660

Вага нетто, кг 5,7 7,0 8,3 9,6

Вага брутто, кг 6,6 8,0 9,4 10,8

Маслонаповнені радіатори 
Серія Sphere
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EOH/M-4157 EOH/M-4209 EOH/M-4221

Характеристики

Керування Механічне Механічне Механічне

Потужність обігріву, Вт 1500/900/600 2000/1200/800 2200/1200/1000 

Номінальна споживча потужність, кВт 1,5/0,9/0,6 2,0/1,2/0,8 2,2/1,2/1,0

Кількість секцій 7 9 11

Ступінь захисту IP24 IP24 IP24

Клас електрозахисту I клас I клас I клас

Площа обігріву, м2 до 20 до 25 до 28

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 116x620x380 116x620x470 116x620x560

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 463x663x138 521x685x138 643x668x138

Вага нетто, кг 7,4 9,8 11,6

Вага брутто, кг 8,4 10,8 13,1

Маслонаповнені радіатори 
4 Серія

EOH/M-3105 EOH/M3157 EOH/M-3209 EOH/M-3221

Характеристики

Керування Механічне Механічне Механічне Механічне

Потужність обігріву, Вт 1000/600/400 1500/900/600 2000/1200/800 2200/1200/1000 

Номінальна споживча потужність, кВт 1,0/0,6/0,4 1,5/0,9/0,6 2,0/1,2/0,8 2,2/1,2/1,0

Кількість секцій 5 7 9 11

Ступінь захисту IP24 IP24 IP24 IP24

Клас електрозахисту I клас I клас I клас I клас

Площа обігріву, м2 до 10 до 20 до 25 до 28

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 132x624x330 132x624x362 132x624x443x 132x624x524

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 336x635x145 443x635x145 520x635x145 594x635x145

Вага нетто, кг 7,2 8,0 9,6 11,5

Вага брутто, кг 7,4 8,8 10,4 12,8

Маслонаповнені радіатори 
3 Серія

Технічні характеристики

Маслонаповнені радіатори 
Серія Sportline

EOH/M-5105 EOH/M-5157 EOH/M-5209 EOH/M-5221

Характеристики

Керування Механічне Механічне Механічне Механічне

Потужність обігріву, Вт 1000/500/500 1500/900/600 2000/1200/800 2200/1500/1000

Номінальна споживча потужність, кВт 1,0/0,5/0,5 1,5/0,9/0,6 2/1,2/0,8

Кількість секцій 5 7 9 11

Ступінь захисту IP24 IP24 IP24 IP24

Клас електрозахисту I клас I клас I клас I клас

Площа обігріву, м2 до 10 до 20 до 25 до 28

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 290x600x140 370x600x140 450x600x140 530x600x140

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 325x700x160 405x700x160 485x700x160 565x700x160

Вага нетто, кг 6,9 9,0 11,0 13,0

Вага брутто, кг 8,5 10,4 12,3 14,2

EFH/S-1125 EFH/C-5125

Характеристики

Нагрівальний елемент Спіральний Керамічний 

Потужність обігріву, Вт 1500/750 1500/750

Номінальна споживча потужність, кВт 1,5/0,75 1,5/0,75

Ступінь захисту IP20 IP20

Клас електрозахисту I клас I клас

Площа обігріву, м2  до 20  до 20 

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 184x244x118 184x244x105

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 196x258x126 196x258x115

Вага нетто, кг 1,03 1,03

Вага брутто, кг 1,18 1,18

Настільні
тепловентилятори
Серія Prime

EFH/S-1115 EFH/S-1120
EFH/C-2115 /

2115 black

EFH/C-5115 /

5115 black 

Характеристики

Нагрівальний елемент Спіральний Спіральний Керамічний Керамічний

Потужність обігріву, Вт 1500/750 2000/1000 1500/850 1500/850 

Номінальна споживча потужність, кВт 1,5/0,75 2,0/1,0 1,5/0,85 1,5/0,85

Ступінь захисту IP20 IP20 IP20 IP20

Площа обігріву, м2 до 20 до 25 до 20 до 20

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 173x251x135 190x265x120 295x117x280 190x248x170

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 178х256х140 193x275x125 300х122х283 195х253х175

Вага нетто, кг 1,0 1,1 1,5 1,4

Вага брутто, кг 1,2 1,2 1,8 1,6

Настільні 
тепловентилятори

Настільні
тепловентилятори

EFH/F-6720 EFH/F-8720

Характеристики

Нагрівальний елемент Керамічний Керамічний

Потужність обігріву, Вт 2000/1000 2000/1000 

Номінальна споживча потужність, кВт 2,0/1,0 2,0/1,0

Ступінь захисту IP20 IP20

Площа обігріву, м2 до 25 до 25

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 250x668x250 258x867x258

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 172x695x242 905x282x180

Вага нетто, кг 2,4 3,0

Вага брутто, кг 3,4 4,1

Настільні
тепловентилятори

EFH/C-5120

Характеристики

Нагрівальний елемент Керамічний

Потужність обігріву, Вт 2000/1000 Вт

Номінальна споживча потужність, кВт 2,0/1,0

Ступінь захисту IP20

Площа обігріву, м2 до 25

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 190x237x175

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 196x245x181

Вага нетто, кг 1,4

Вага брутто, кг 1,6
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EFH/W-1020 EFH/W-7020 EFH/W-9020

Характеристики

Нагрівальний елемент Керамічний Керамічний Керамічний

Потужність обігріву, Вт 2200/1100 2000/1000 2000/1000

Номінальна споживча потужність, кВт 2,2/1,1 2,0/1,0 2,0/1,0

Ступінь захисту IP20 IP24 IP24

Площа обігріву, м2 до 27 до 25 до 25

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 654x251x146 582x168x260 582x168x230

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 690x180x285 635x215x310 635x215x280

Вага нетто, кг 4,2 2,8 2,7

Вага брутто, кг 4,8 3,7 3,5

Настінні
тепловентилятори

EHH/F-3008 

Характеристики

Нагрівальний елемент Інфрачервоні 
лампи

Потужність обігріву, Вт 800/400

Номінальна споживча потужність, кВт 0,8/0,4

Ступінь захисту IP20

Площа обігріву, м2 до 14

Розміри приладу (ШхВхГ), мм  340х380х240

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 375х420х270

Вага нетто, кг 1,8

Вага брутто, кг 2,3

Інфрачервоний
обігрівач

Технічні характеристики

EHDA/N-2500 EHDA-2500 EHDA/W-2500

Характеристики

Керування Сенсорне Сенсорне Сенсорне

Потужність двигуна, Вт 250 250 250

Потужність нагрівального елементу, Вт 2250 2250 2250

Ступінь захисту IPX1 IPX1 IPX1

Клас електрозахисту I клас I клас I клас

Діапазон чутливості сенсору, мм 0-150 0-150 0-150

Швидкість повітряного потоку, м/с 30 30 30

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 270х240х200 270х240х142 270х240х142

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 310х270х235 302х273х180 302х273х180

Вага нетто, кг 6,0 5,1 5,1

Вага брутто, кг 6,2 5,5 5,5

Електричні
сушарки для рук

EHDA/HPF-1200W EHDA/HPW-1800W

Характеристики

Керування Сенсорне Сенсорне

Потужність двигуна, Вт 1200 550

Потужність нагрівального елементу, Вт - 1250

Ступінь захисту IPX2 IPX2

Клас електрозахисту II клас I клас

Діапазон чутливості сенсора, мм 0-150 0-150

Швидкість повітряного потоку, м/с 90 60

Розміри приладу (ШхВхГ), мм 300х650х190 295x325x171

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 360х710х280 360x350x215

Вага нетто, кг 8,2 4,0

Вага брутто, кг 10,3 4,3

Електричні
сушарки для рук

http://home-comfort.in.ua



Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
Електролюкс - зареєстрована торгова марка, яка використовується
відповідно до ліцензії Electrolux AB (публ.).

Дізнайтеся більше про наші ідеї на www.home-comfort.in.ua


