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Basic Space S • Пріоритет нагріву ГВП в зовнішньому бойлері
• Датчик бойлера і 3-х ходовий клапан в 

комплекті
• Автозапуск по газу і електриці - «Autorestart»
• Автоматичне погодозалежне управління - 

«ЄТС»
• Вбудований програматор - «Program easy»
• Тепла підлога - «Affect floor»
• Дворівнева система захисту від замерзання 

- «No-Freeze»
• Можливість підключення кімнатного 

термостата
• Гарантія 2 роки

Hot Water 
Priority

No-freezе

Новинка Electrolux 2017 - високоефективний бойлер непрямого нагріву з верхнім 
підключенням розроблений для спільної роботи з одноконтурними настінними 
котлами GB Basic Space S.
У бойлерах застосовується високоефективний спіральний теплообмінник збільшеної 
потужності продуктивністю 700 л / рік. Висока продуктивність бойлера дозволить 
організувати систему гарячого водопостачання на об’єктах будь-якої складності. 
Сталевий бак і теплообмінник водонагрівача Electrolux покриті подвійним 
склоемалевим покриттям товщиною 500 мкм. Для досягнення підвищеної жорсткості 
корпус бойлера виготовлений з використанням лазерної технології зварювання, 
товщина сталі складає 2,8 мм, бойлер комплектується магнієвим анодом. Дані 
рішення забезпечують захист водонагрівача від корозії та утворення накипу, 
що істотно продовжує термін служби обладнання. Можливість організації лінії 
рециркуляції дозволить отримати гарячу воду відразу після відкриття крана в будь-
якій точці водозабору. Високоефективна теплоізоляція знижує тепловтрати і збільшує 
ККД обладнання.
Для нагріву води в літній період при відключеній системі опалення в бойлерах 
передбачена можливість встановлення електричного нагрівального елементу (ТЕН) 
потужністю від 2 до 4 кВт.
Комплект поставки включає ніжки регулювання висоти, високоточний механічний 
термометр і захисний скидний клапан.

Elitec T 

Підлогові газові котли

Новинка Electrolux 2017 - одноконтурні настінні газові котли серії Basic Space 
S представлені потужністю 24-30 кВт - з можливістю підготовки гарячої води в 
зовнішньому бойлері. Настінні газові котли Electrolux серії Basic Space S ідеально 
підходять для побудови високонадійної індивідуальної системи опалення в 
заміських будинках площею від 50 до 280 м2.
Устаткування комплектується мідним високоефективним первинним 
теплообмінником, поставляється із закритою камерою згоряння і 3-х ходовим 
клапаном налаштованим на роботу в режимі пріоритету ГВП. У комплект поставки 
входить датчик температури бойлера. Інтелектуальна система автозапуску по 
газу і електриці перезапустить котел, зберігши налаштування користувача, при 
відсутності або перебої в подачі газу і електрики. Захисна система контролю 
роботи вентилятора димовидалення забезпечить стабільну роботу обладнання 
при низьких температурах до -50 °С. У котлі реалізовані системи погодозалежного 
управління.
Настінні котли серії Basic Space S створені для України і не вимагають ідеальних 
умов експлуатації: стабільно працюють при екстремально низькою зовнішньої 
температурі, в діапазоні напруги живлення від 170 до 250 В.

Газове котельне 
обладнання
Electrolux
2017

Бойлери непрямого нагріву серії Elitec Duo об’ємом 100-1500 літрів і продуктивністю 
390-2460 л / год. Бойлери комплектуються одним (Elitec) або двома (Elitec Duo) висо-
коефективними спіральними теплообмінниками збільшеної потужності, що дозво-
лять організувати систему гарячого водопостачання на об’єктах будь-якої складності 
- від будинку і котеджу до готелю.
Сталевий бак і теплообмінник водонагрівачів покриті подвійним склоемалевим по-
криттям, в бойлері встановлено магнієвий анод, що істотно продовжує термін служ-
би обладнання. Спіральний теплообмінник великої площі теплоз’єму гарантує ви-
соку продуктивність ГВП. Енергоефективна теплоізоляція знижує тепловтрати. Для 
нагріву води в літній період передбачена можливість установки ТЕНа потужністю від 
2 до 9 кВт.  

Elitec/Elitec Duo • Обсяг 100-1500 л
• Продуктивність 390-2460 л / год
• 1 або 2 теплообмінника
• Подвійне склоемалеве покриття
• Рециркуляція ГВП
• Ефективна теплоізоляція
• Можливість установки ТЕНа
• Збільшений магнієвий анод
• Ніжки для регулювання висоти
• 100% європейське виробництво
• Гарантія 10 років

Модель Ємність, л Потужність т.з., 
кВт

Продук-сть,  
л/год

Габарити 
ВхШхГ, мм

Elitec 100.1 104 16 390 1120x518х518

Elitec 150.1 133 23 560 1270x518х518

Elitec 200.1 199 33,6 800 1100x670х670

Elitec 300.1 264 33,6 800 1360x670х670

Elitec 500.1 462 48 1150 1890x700х700

Elitec 720.1 694 57,6 1380 2050x855х855

Elitec 1000.1 1005 64,8 1580 1960x1055х1055

Elitec 1500.1 1429 64,8 1580 2650x1055х1055

Elitec 200.2 204 17/24 410/570 1140x670х670

Elitec 300.2 282 26,4/33,6 630/800 1450x670х670

Elitec 500.2 453 26,4/48 630/1150 1890x700х700

Elitec 720.2 683 28,8/57,6 690/1380 2050x855х855

Elitec 1000.2 992 36/64,8 880/1580 1960x1055х1055

Elitec 1500.2 1420 36/64,8 880/1580 2650x1055х1055

Бойлери непрямого нагріву Бойлери непрямого нагріву

Tank 
Protect

Quick install Quick installRecirculation RecirculationInsulationMax power Max powerLaserTop 
380о

LaserTop 
380о

Модель GB 24 
Basic Space S Fi

GB 30 
Basic Space S Fi

Потужність мін-макс, кВт 5.3-24.0 7.8-30

Номінальний ККД 91.8% 91.8%

Витрати природного газу м3/год 0,65-2,70 0,85-3,3

Витрати зрідженого газу кг/год 0,47-2,1 0,62-2,4

Габарити ВxШxГ, мм 725х403х325 

Вага котла, кг 31 32

Модель CWH-T 140.1 Elitec

Ємність, л 132

Потужність т.з. ,кВт 29

Продуктивність т.з., л/год 700

Габарити ВxШxГ, мм 1250x455x455

Вага, кг 63

Autorestart ETC Program easy Affect Floor

Basic Space Duo

Модель
GCB 24

Basic Space 
Duo Fi

GCB 24 
Basic Space 

Duo i

GCB 30
Basic Space 

Duo Fi

Потужність мін-макс, кВт 5,3-24,0 5,4-23,9 7,8-30,0

Продуктивність за ГВП, л/хв 13,6 13,6 17,2

Витрати природного газу, м3/год 0,65-2,7 0,7-2,75 0,85-3,3

Витрати зрідженого газу, кг/год 0,47-2,1 0,56-2,2 0,62-2,4

Габарити ВxШxГ, мм 725x403x325

Вага котла, кг 35,2 36,5 31,5

SSAF DTC

Настінні газові котли Electrolux серії Basic Space Duo широко застосовуються в 
індивідуальному поквартирному опаленні. Завдяки адаптації до малих площ котли 
максимально ефективно опалюють приміщення площею від 50 до 280 м2. Моделі 
котлів Basic Space Duo поставляється із закритою (Fi) або відкритою (i) камерою зго-
ряння, комплектуються мідним первинним теплообмінником і високоефективним пла-
стинчастим теплообмінником ГВП з нержавіючої сталі. Вбудований тижневий програ-
матор і погодозалежна автоматика дозволяють істотно економити енергоресурси (до 
30% за опалювальний сезон). Сучасний дизайн, великий інформативний LCD-дисплей і 
інтуїтивно зрозуміле управління забезпечують комфортну експлуатацію техніки.
Настінні котли серії Basic Space Duo створені для України і не вимагають ідеальних умов 
експлуатації: стабільно працюють при екстремально низької зовнішньої температурі, 
в діапазоні напруги живлення від 170 до 250 В. Інтелектуальна система автозапуску 
перезапустить котел з поточними налаштуваннями користувача при відключенні або 
перебої в подачі газу і електрики. 

Autorestart

• Адаптація до малих систем опалення 
- «SSAF»

• Автозапуск по газу і електриці - 
«Autorestart»

• Форсований режим нагріву ГВП - 
«FHF»

• Автоматичне погодозалежне 
управління - «ЄТС»

• Динамічна стабілізація температури 
гарячої води - «DTC»

• Вбудований програматор - «Program 
easy»

• Тепла підлога - «Affect floor»
• Дворівнева система захисту від 

замерзання - «No-freeze»
• Гарантія 2 роки

Настінні газові котли

ETC Program easy

• Обсяг 132 л
• Високоефективний теплообмінник
• Продуктивність - 700 л / рік
• Подвійне склоемалеве покриття
• Можливість установки ТЕНу
• Рециркуляція ГВП
• Підключення з верху
• 100% європейське виробництво
• Гарантія 10 років

 років
гарантії

 років
гарантії

Tank 
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Connection 
THE

Antilegionella
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Magnum Basic Space

Модель GCB 28 
Magnum Fi

Потужність мін-макс, кВт 7,2-28,7

Продуктивність за ГВП, л/хв 15,7

Витрати природного газу, м3/год 0,85-3,29

Витрати зрідженого газу, кг/год 0,66-2,42

Габарити ВxШxГ, мм 900x600x460

Вага котла, кг 85

Модель
GCB 11  

Basic Space 
Fi

GCB 18  
Basic Space 

Fi

GCB 24  
Basic Space 

Fi

GCB 24  
Basic 

Space i

Потужність мін-макс, кВт 4,7-11,0 4,7-18,4 5,3-24,0 5,4-23,9

Продуктивність за ГВП, л/хв 10,3 10,3 13,6 13,6

Витрати природного газу, м3/год 0,58-1,24 0,58-2,0 0,65-2,70 0,7-2,75

Витрати зрідженого газу, кг/год 0,42-0,99 0,42-1,6 0,47-2,1 0,56-2

Габарити ВxШxГ, мм 725x403x325

Вага котла, кг 32,5 32,5 33,5 30,0

• Вбудований бойлер непрямого 
нагріву 60 л.

• Автозапуск по газу і електриці - 
«Autorestart»

• 8-ми ходовий теплообмінник
• Технологія безшумної роботи - «Silent 

pro»
• Автоматичне погодозалежне 

управління - «ETC»
• Тепла підлога - «Аffect Floor»
• Дворівнева ситема захисту від 

замерзання - «No-Freeze»
• Розширена система самодіагностики
• 100% європейське виробництво
• Гарантія 3 роки

Vortex 
technology

ETC DTC

Настінні газові котли Electrolux серії Basic Space широко застосовуються в 
індивідуальному поквартирному опаленні. Завдяки адаптації до малих площ 
котли максимально ефективно опалюють приміщення площею від 50 до 220 м2. 
Моделі котлів Basic Space комплектуються високопродуктивним роздільними 
теплообмінниками, а також закритою або відкритою камерою згоряння. Вбудова-
ний тижневий програматор і погодозалежна автоматика дозволяють істотно еко-
номити енергоресурси (до 30% за опалювальний сезон). Сучасний дизайн, вели-
кий інформативний LCD-дисплей і інтуїтивно зрозуміле управління забезпечують 
комфортну експлуатацію техніки.
Настінні котли серії Basic Space створені для України і не вимагають ідеальних 
умов експлуатації: стабільно працюють при екстремально низької зовнішньої 
температурі, в діапазоні напруги живлення від 170 до 250 В. Інтелектуальна си-
стема автозапуску перезапустить котел з поточними налаштуваннями користувача
при відключенні або перебої в подачі газу і електрики.

Модель GCB 24 
Quantum i

GCB 24 
Quantum Fi

GCB 32 
Quantum Fi

Потужність мін-макс, кВт 5,3-24,1 5,2-23,7 6,9-30,6

Продуктивність за ГВП, л/хв 13,8 15,2 20

Витрати природного газу, м3/год 0,65-2,82 0,63-2,7 0,84-3,59

Витрати зрідженого газу, кг/год 0,48-2,10 0,47-2,01 0,62-2,67

Габарити ВxШxГ, мм 703x400x325

Вага котла, кг 30,7 31,7 33,6

Модель GCB 24  
Quantum Prof Fi

GCB 28  
Quantum Prof Fi

Потужність мін-макс, кВт 9,9-23,7 11,7-28,9

Продуктивність за ГВП, л/хв 14,9 16,6

Витрати природного газу, м3/год 1,53-2,7 1,75-3,29

Витрати зрідженого газу, кг/год 1,14-2,01 1,3-2,45

Габарити ВxШxГ, мм                                  803x400x385

Вага котла, кг 39,8 41

QuantumQuantum Prof

AutorestartWater RecallWater Recall No-freezeETC Silent pro Valve brassAntilegionella

Настінні газові котли Electrolux серії Quantum забезпечують максимально 
комфортне опалення і гаряче водопостачання квартир і будинків площею від 
50 до 300 м2. Котел комплектується мідним восьміходовим теплообмінником 
опалення, високопродуктивним вторинним теплообмінником з нержавіючої сталі, 
а також закритою або відкритою камерою згоряння. Рекордна продуктивність 
ГВП досягається за рахунок форсованого режиму приготування гарячої води. 
Безшумна робота обладнання забезпечується унікальною технологією Silent Pro.
Котли Quantum не вимагають ідеальних умов експлуатації - стабільно працюють 
при наднизьких температурах (до -50 ° С), в діапазоні напруги живлення від 170 до 
250 В і при зниженні вхідного тиску газу до 3,5 мбар. Інтелектуальна автоматика 
обладнання має вбудоване погодозалежне управління і сучасну систему 
автозапуска, яка перезапустить котел з поточними налаштуваннями користувача 
при відключенні або перебої в подачі газу і електрики.

Quantum Prof - це обладнання нового покоління. Унікальне поєднання технологій 
Electrolux, реалізованих в котлах Quantum Prof, дозволили створити котел знову не 
вибагливий до якості води. Котли серії Quantum Prof розроблялися для жорсткої води, 
поставляються із закритою камерою згоряння, призначені для опалення і гарячого 
водопостачання квартир та будинків площею від 90 до 260 м². Котли комплектуються 
високоефективним первинним 8-міходовим мідним теплообмінником. Унікальний 
запатентований теплообмінник контуру ГВП має спіральну структуру, завдяки чому 
простий і зручний в обслуговуванні. Завдяки технології Silent Pro котли працюють 
бездоганно тихо.
Обладнання створено для України і не вимагає ідеальних умов експлуатації. 
Ефективна система захисту від конденсату дозволяє котлам гарантовано працювати 
при екстремально низьких зовнішніх температурах - до -50 °С, при зниженні вхідного 
тиску газу до 3,5 мбар і в діапазоні напруги живлення від 170 до 250 В.

• Адаптація до малих систем опалення 
- «SSAF»

• Автозапуск по газу і електриці - 
«Autorestart»

• Форсований режим нагріву ГВП - 
«FHF»

• Автоматичне погодозалежне 
управління - «ЄТС»

• Динамічна стабілізація температури 
гарячої води - «DTC»

• Вбудований програматор - «Program 
easy»

• Тепла підлога - «Affect floor»
• Дворівнева система захисту від 

замерзання - «No-freeze»
• Гарантія 2 роки

• 8-ми ходовий первинний 
теплообмінник

• Миттєва подача гарячої води - «Water 
Recall»

• Автозапуск по газу і електриці - 
«Autorestart»

• Технологія безшумної роботи - «Silent 
pro»

• Форсований режим нагріву ГВП - 
«FHF»

• Автоматичне погодозалежне 
управління - «ETC»

• Динамічна стабілізація температури 
гарячої води - DTC

• Тепла підлога - «Аffect Floor»
• Дворівнева ситема захисту від 

замерзання - «No-Freezе»
• Розширена система самодіагностики
• 100% європейське виробництво
• Гарантія 3 роки

• Теплообмінник ГВП для жорсткої 
води Vortex technology

• 8-ми ходової первинний 
теплообмінник

• Миттєва подача гарячої води - «Water 
Recall»

• Автозапуск по газу і електриці - 
«Autorestart»

• Технологія безшумної роботи - «Silent 
pro»

• Форсований режим нагріву ГВП - 
«FHF»

• Автоматичне погодозалежне 
управління - «ETC»

• Дворівнева система захисту від 
замерзання - «No-Freezе»

• Розширена система самодіагностики
• 100% європейське виробництво
• Гарантія 3 роки

Настінний газовий котел Electrolux серії Magnum - ідеальний вибір для опалення 
та гарячого водопостачання заміських будинків і котеджів площею до 260 
м2. Котел комплектується мідним восьмиходовим теплообмінником системи 
опалення та енергоефективним емальованим бойлером непрямого нагріву 
ємністю 60 літрів. Котел незамінний там, де потрібна велика витрата гарячої 
води, забезпечуючи користувача 550 літрами гарячої води протягом 30 хвилин. 
Інтелектуальна автоматика має вбудоване погодозалежне управління і сучасну 
систему автозапуску, яка перезапустить котел з поточними налаштуваннями 
користувача при відключенні або перебоях в подачі газу і електрики. Технологія 
Silent Pro забезпечує максимально безшумну роботу котла.
Котел Magnum стабільно працює при наднизьких температурах (до -50 °С), в 
діапазоні напруги живлення від 170 до 250 В і при зниженні вхідного тиску газу 
до 3,5 мбар.

Настінні газові котлиНастінні газові котли Настінні газові котли Настінні газові котли

 роки
гарантії

 роки
гарантії

ETC ETCSilent proSilent pro FHFFHF FHFDTC AutorestartWater boiler SSAF Program easy

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 або
https://www.facebook.com/Homecomfort.Official.Ukraine

No-freeze
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