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Будинок - це найтепліше і затишне місце, покликане 
радувати і об'єднувати людей в щасливому 
родинному колі. Electrolux щиро бажає, щоб 
саме в вашому домі було затишно і комфортно, 
пропонуючи високотехнологічну техніку, яка дарує 
тепло і радує вас своєю бездоганною роботою. 
Унікальні можливості газових котлів Electrolux 
виправдають найвищі очікування, допоможуть 
реалізувати будь-які інженерні рішення при побудові 
передових систем опалення будинків і квартир, 
а також забезпечать теплом всю вашу сім'ю. 
Сучасний дизайн приладів і інтуїтивно зрозуміле 
керування гарантують максимальну зручність 
експлуатації. Висока якість обладнання дозволить 
Вам насолоджуватися комфортом протягом довгих 
років, а енергоефективні технології допоможуть 
істотно економити енергоресурси. Життя стає легше 
і приємніше з Electrolux.

Про газове котельне
обладнання
Electrolux

Асортимент котельного обладнання Electrolux

Котельне обладнання
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Настінні газові котли

Поквартирне опалення
Інженери Electrolux 
передбачили спеціальний 
режим роботи, що 
дозволяє котлам ефективно 
опалювати і забезпечувати 
гарячою водою квартири 
площею від 50 м2 
до 300 м2. Адаптація до 
малих систем опалення 
SSAF дозволяє скоротити 
кількість включень і 
виключень котла, тим самим 
багаторазово підвищуючи 
надійність обладнання 
і знижуючи споживання 
енергоресурсів. Даний 
режим роботи забезпечив 
високу популярність котлів 
Electrolux серії Basic Space, 
при комплектації не тільки 
об'єктів малоповерхового 
індивідуального 
будівництва, а й 
багатоквартирних житлових 
будинків.

Економічність і 
енергоефективність
В настінних газових котлах
серії Basic Space реалізована 
функція тижневого 
програмування Program 
Easy, що дозволяє задавати 
режим роботи приладу на 
цілий тиждень, при цьому 
котел в потрібний момент 
самостійно виходить 
на необхідний режим 
роботи. При підключенні 
зовнішнього датчика 
температури і активації 
функції погодозалежного 
керування ETC котел, 
орієнтуючись на зовнішню 
температуру на вулиці, 
самостійно підтримує 
найбільш комфортну 
температуру в приміщенні 
при мінімальному 
споживанні газу. Дані 
енергоефективні технології 
обладнання Electrolux 
допомагають істотно 
економити енергоресурси 
(до 30% за опалювальний 
сезон).

Системи безпеки
Абсолютна безпека 
газових котлів Electrolux 
забезпечується за 
рахунок інтелектуальних 
систем, що гарантують 
безперебійну і безпечну 
роботу. Іонізаційний 
контроль наявності полум'я і 
запірний клапан гарантують 
відсутність витоків газу. 
За безпечне та ефективне 
видалення продуктів 
згоряння відповідає 
інтелектуальна система 
димовидалення. Датчик 
тяги і / або диференційний 
манометр відключать 
котел при виникненні 
проблем з видаленням 
диму, датчик мінімального 
тиску в системі опалення 
захистить котел від роботи 
без теплоносія, а датчик 
граничної температури 
допоможе запобігти роботі 
приладу при перегріванні 
Теплообмінніка. 

Грані комфорту
Широкі можливості
настінних котлів Electrolux 
дозволяють побудувати 
систему опалення будь-
якої складності. Для 
максимальної зручності 
експлуатації дане 
обладнання можна зі 
смартфона, використовуючи 
систему Wi-Fi дистанційного 
керування Smart Wi-
Fi Technology. Завдяки 
режиму «Тепла підлога» 
котел буде комфортно 
опалювати приміщення 
без використання 
радіаторів. Контур гарячого 
водопостачання котлів 
оснащений інтелектуальною 
високочутливої системою 
динамічної стабілізації 

гарячої води, що забезпечує 
стабільну підтримку 
температури ГВП, 
незважаючи на зміну тиску 
або кількості споживаної 
води. Функція миттєвої 
подачі гарячої води Water 
Recall, реалізована в 
котлах серій Basic Space 
Duo, Quantum, гарантує 
отримання нагрітої води 
відразу після відкриття 
крана. Завдяки технології 
безшумної роботи 
Silent Pro котли серій 
Quantum, Quantum Pro і 
Magnum працюватимуть 
максимально тихо, не 
відволікаючи вас від 
відпочинку і улюблених 
справ. Насолоджуйтесь 
комфортом з Electrolux.

Монтаж і встановлення 
Настінні котли Electrolux 
компактні, а їх дизайн, 
що відповідає сучасним 
вимогам, дозволяє 
обладнанню легко 
вписуватись в будь-який 
інтер'єр. Легкознімні 
лицьові і бічні панелі 
котлів спрощують 
монтаж приладу. Широкі 
можливості інженерного 
меню і можливість 
програмування котла 
за допомогою панелі 
керування значно 
спрощують сервісне 
обслуговування.

Зроблено для України
Усе котельне обладнання 
Electrolux не вимагає 
ідеальних умов 
експлуатації: котли 
стабільно працюють при 
екстремально низьких 
зовнішніх температурах 
(до -50 ° С), в діапазоні 
напруги живлення від 170 
до 250 В і при зниженні 
вхідного тиску газу до 
3,5 мбар. Потужність 
і продуктивність 

дозволяють приладам 
працювати одночасно на 
кілька точок водорозбору.

Настінні
газові котли
Настінні газові котли Electrolux формують і підтримують комфортну температуру в приміщенні, 
а також ефективно забезпечують користувача необхідною кількістю гарячої води. Низьке 
споживання енергоресурсів і широкий вибір необхідних моделей дозволили обладнанню 
Electrolux завоювати високу популярність і довіру серед великої кількості користувачів по 
всьому світу. Газові котли Electrolux - це повна безпека і гарантована надійність при високій 
продуктивності і багатофункціональності, джерело комфорту для тих, хто вибирає краще.
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Технології дистанційного керування Smart Wi-Fi TECHNOLOGY

Система «Wi-Fi» -
дистанційного керування 
котлом дозволить вам і 
Вашій родині керувати і 
налаштовувати клімат у 
вашому домі за допомогою 
смартфона або планшета за 
індивідуальним розкладом. 
Управляти кліматом можна 
не встаючи з дивана з будь-
якої точки світу.

Створити комфортні умови 
в вашому домі, перевірити 
і налаштувати роботу 
газового котла тепер можна 
одним натисканням в 
телефоні! 

Інноваційні рішення 
Electrolux дозволяють 
налатувати процес 
керування кліматом на 
новий рівень. У користувача 
з'являється можливість 
дистанційного управліня 
кліматом з екрану власного 

телефону, змінювати 
температуру опалення, 
задавати індивідуальний 
розклад роботи, 
контролювати роботу котла 
за допомогою вбудованої 
системи диспетчеризації 
з можливістю передачі 
помилок, все це можливо 
завдяки інтелектуальним 
функціям Smart  
Wi-Fi TECHNOLOGY 
реалізованим в системі 
Wi-Fi керування котлом 
від Electrolux.

З системою керування 
кліматом від Electrolux 
буде зручно і комфортно 
не тільки Вам, але і всім 
членам вашої родини, 
незалежно від віку.
Керування кліматом від 
Electrolux дозволить 
вам і всій вашій родині 
насолоджуватися 
комфортом протягом 
багатьох років. Вибравши 
рішення від Electrolux, ви 
зробите кращий
вибір! 

 

Дистанційне 
керування комфортом 
з будь-якої точки світу!

Ви хочете зробити своє життя більш комфортним і мати можливість більше часу 
витрачати на сім'ю, відпочинок і розваги?
Інновації в опаленні від Electrolux втілюють Ваші мрії!
Всі Ваші очікування будуть виправдані!

Режим програмування  
Ви можете запрограмувати 
роботу котла на кожну 
годину протягом тижня, 
за індивідуальним 
розкладом.

Режим комфорт 
При виборі даного 
режиму роботи котел 
в автоматичному режимі 
підтримує постійну 
температуру в приміщенні 
на комфортному для вас 
рівні.

Режим інформування 
Своєчасно повідомить 
користувачеві 
про необхідність 
проведення діагностики 
та ремонту котла, 
а так само надасть 
статистику за середньою 
температурою 
в приміщенні і 
енерговитратами.

1. Бездротова та легка в установці система Wi-Fi керування

2. Ваш комп'ютер і смартфон керують системою через 
з'єднання з інтернетом

3. Універсальне керування будь-яким котлом 
Electrolux Basic Space

4. Легке і інтуїтивне керування

5. Вбудований кімнатний термостат

6. Автоматичний режим опалення

7. Установка на стіні або будь-якому іншому місці

8. Дальність дії до 60 метрів

Зовнішній модуль Wi-Fi керування

Режим «Відпустка» — 
при виборі даного режиму 
автоматика котла підтримує 
плюсову температуру 
в приміщенні.

Технології дистанційного 
Wi-Fi керування газовим котлом з 
вашого смартфона.

NEW

Wi-Fi
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Серія Basic Space

Газові котли серії
Basic Space

Ідеальне рішення 
для індивідуального 
поквартирного опалення

Настінні газові котли Electrolux серії Basic Space забезпечують 
комфортне і ефективне опалення приміщень від 50 до 280 м2

і широко застосовуються в побудові інженерних систем індивідуального 
поквартирного опалення. При створенні даних моделей були 
застосовані найпрогресивніші технології енергозбереження Electrolux.

Перевершуючи очікування
Сучасна Система опалення 
квартир і будинків повинна 
не тільки відповідати 
суворим вимогам і 
очікуванням користувачів, 
а й перевершувати їх. При 
виробництві обладнання 
фахівці Electrolux врахували 
всі тенденції і вимоги 
ринку, укомплектувавши 
серію котлів Basic Space 
найнеобхіднішими 
на сьогоднішній день 
функціями, створивши 
досконале котельне 
обладнання.

Максимальний комфорт і 
економічність
Унікальна технологія 
адаптації котла до малих 
систем опалення SSAF, 
інтуїтивно зрозуміле 
керування, вбудований 
тижневий програматор і 
погодозалежна автоматика 
забезпечують максимальний 
комфорт і зручне керування 
приладом, роблячи його 
ідеальним джерелом 
тепла. Енергоефективні 
технології Electrolux 
дозволяють істотно 
економити енергоресурси, 
підтримуючи необхідну 
комфортну температуру 
приміщення.

Вбудований тижневий 
програматор  
Program Easy 
Ви можете запрограмувати 
роботу котла на кожну 
годину протягом тижня, 
що дозволить організувати 
опалення за Вашим 
розкладом, економлячи 
енергоресурси.

Динамічна стабілізація 
температури гарячої води 
Чутливий датчик в контурі 
ГВП вимірює кількість 
споживаної користувачем 
води і регулює потужність 
пальника, контролюючи 
і підтримуючи необхідну 
температуру гарячої 
води незалежно від 
її витрати та кількості 
точок одночасного 
водорозбору. Стабільна 
гаряча вода комфортної 
для користувача 
температури!

Адаптація до малих 
систем опалення SSAF 
Завдяки автоматичній 
адаптації опалення 
до малих площ котли 
серії Basic Space 
енергоефективно 
опалюють приміщення 
площею від 50 м2, істотно 
підвищуючи надійність 
роботи обладнання 
за рахунок зниження 
частоти повторних пусків.

Автозапуск по газу і 
електриці 
Інтелектуальна система 
автозапуску Autorestart 
перезапустить котел, 
зберігши поточні 
налаштування користувача, 
при відсутності або 
перебоях в подачі газу 
і електрики. Технології 
Electrolux забезпечують 
абсолютну впевненість 
у тому, що Ваш будинок 
ніколи не замерзне!

Автоматичне 
погодозалежне керування 
ETC 
При підключенні 
зовнішнього датчика 
автоматика дозволяє котлу 
адаптуватися під зовнішню 
температуру на вулиці, 
автоматично регулюючи 
і підтримуючи комфортну 
температуру приміщення. 
Вам більше не доведеться 
постійно налаштовувати 
рівень температури, котел 
зробить це за Вас.

Інформаційний LCD-
дисплей 
Широкий 
високоінформативний 
дисплей відображає всі 
параметри роботи котла, 
коди помилок, рівень 
температури і сервісну 
інформацію. Інтуїтивно 
зрозуміле керування 
і зручне оформлення 
меню дозволяють 
легко експлуатувати 
прилад, регулювати 
і встановлювати 
температуру з точністю 
до 1 °С.
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Серія Basic Space

Інноваційні
технології енергозбереження для 
ефективного опалення

Газові котли серії
Basic  Space
Серія настінних двоконтурних газових котлів Basic Space з 
високоефективним бітермічним теплообмінніком комплектуюється 
закритою або відкритою камерою згоряння. Моделі потужністю 11, 18, 
і 24 кВт мають єдиний компактний розмір. Всі внутрішні вузли приладів 
розташовані в доступній для перевірки і діагностики зоні, що значно 
полегшує монтаж і сервісне обслуговування котлів.

Зручність сервісного 
обслуговування і 
діагностики
Electrolux приділяє 
особливу увагу зручності 
обслуговування 
обладнання. Широкі 
можливості автоматики 
котлів серії Basic Space 
дозволяють повністю 
контролювати режими 
роботи і стан приладу. 
Система самодіагностікі 
котлів оперативно виявляє 
і попереджає користувача 
про можливі несправності, 
відображаючи на LCD-
дисплеї код помилки. Крім 
того, дана функція дозволяє 
провести діагностику всіх 
елементів котла без його 
демонтажу і розбирання. 
При виявленні критичних 

помилок система 
автоматично вимкне котел, 
відобразивши на дисплеї 
індикацію несправності.
Для полегшення 
обслуговування і зручного 
налаштування автоматики 
передбачений спеціальний 
сервісний режим, за 
допомогою якого технічний 
фахівець може легко 
налаштувати параметри 
роботи котла. Дане рішення 
дозволяє істотно скоротити 
час пусконалагоджувальних 
робіт, більш точно здійснити 

налаштування приладу 
і знизити ймовірність 
виникнення несправностей.

Аксесуари

Унікальні технологічні 
переваги

Зовнішній датчик вуличної 
температури 
Газові котли Electrolux 
сумісні з зовнішнім датчиком 
вуличної температури. 
Установка датчика активує 
режим погодозалежного 
керування, що дозволяє 
котлу, орієнтуючись на 
вуличну температуру, 
підтримувати комфортну 
температуру в приміщенні.

Форсунки для зрідженого 
газу 
Настінні газові котли 
Electrolux стабільно 
працюють як на 
природному, так і 
на зрідженому газі. 
Переналаштування на 
інший тип газу здійснюється 
заміною форсунок і зміною 
параметрів в сервісному 
меню.

Прессостат димовидалення
Диференційний датчик контролю за 
роботою вентилятора і ефективністю 
димовидалення

Вентилятор димовидалення
Використання підшипників качіння 
гарантують безшумну роботу 
вентилятора

Захист від конденсату
Технологія збору та видалення 
конденсату забезпечує стабільну 
роботу котла при екстремально 
низькій зовнішній

температурі до -50 °С
Бітермічний теплообмінник
Повністю обребрений мідний 
теплообмінник має високу 
продуктівність

Газовий пальник
Стабільний розпал при 
мінімальному тиску газу

на подачі від 3,5 мбар

Газовий клапан
Широкий діапазон модуляції 
потужності котла 

від 4,7 до 24 кВт

3-x швидкісний 
циркуляційний насос 
Безшумна робота і 
енергоефективність

Латунна гідрогрупа  
Зручність обслуговування, 
надійність на довгий термін 
експлуатації
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Серія Basic Space Duo

Енергоефективні 
генератори тепла
Газові котли серії  
Basic Space Duo

Electrolux представляє серію настінних газових котлів Basic Space Duo. Моделі 
комплектуються ефективним мідним теплообмінніком контуру опалення і 
високопродуктивним вторинним теплообмінніком ГВП з нержавіючої сталі. Серія котлів 
Basic Space Duo має високі показники енергоефективності та продуктивності, а також 
оснащена всіма необхідними функціями для забезпечення максимального комфорту. 
Змініть своє життя на краще з Electrolux.

Газовий котел — серце 
опалювальної системи, від 
надійності роботи якого 
залежить ефективність 
опалення та гарячого 
водопостачання усього 
приміщення, і як наслідок, 
рівень комфорту всієї 
родини. При розробці 
котлів Electrolux 
серії Basic Space Duo 
використовувалися 
високоякісні матеріали і 
технології, що дозволяють 
підвищити якість та 
енергоефективність.

Мідний теплообмінник 
контуру опалення 
має високі показники 
теплопередачі за 
рахунок 100% оребрення 

поверхні і збільшеної 
площі теплоз'єму. Крім 
того, в теплообмінниках 
котлів Basic Space Duo 
вбудовані турбулізатори 
потоку, що підвищують 
енергоефективність і 
забезпечують високий ККД 
за рахунок ефективного 
теплообміну.
Продуктивний 
теплообмінник контуру ГВП 
виконаний з нержавіючої 
сталі. Завдяки технології 
Water Recall, реалізованій 
в котлах Basic Space Duo, 
користувач миттєво 
отримує гарячу воду. 
Висока продуктивність 
котлів по ГВЗ 
забезпечується функцією 
форсованого режиму 

нагріву води, надаючи 
користувачу максимальний 
комфорт гарячого 
водопостачання.

Режим роботи
Котли серії Basic Space 
Duo працюють в декількох 
режимах: режим літо 
(тільки ГВП), режим зима 
(ГВП і опалення) і режим 
тижневого програмування, 
при якому ви можете 
самостійно налаштовувати 
роботу котла на тиждень 
із зазначенням необхідної 
температури і часу 
опалення приміщення.

Система захисту
Високотехнологічна 
автоматика котлів серії 

Basic Space Duo має систему 
захисту, що включає в себе 
високочутливі датчики 
температури перегріву, 
датчики захисту від 
низького тиску і систему 
димовидалення, що 
забезпечує безпечне та 
ефективне видалення 
продуктів згоряння.
Технологія захисту і 
видалення конденсату 
гарантує 100% роботу котла 
при наднизьких зовнішніх 
температурах - до –50 °С.

Діагностика і сервіс
Для зручності сервісного 
обслуговування в котлах 
передбачений сервісний 
режим, що містить безліч 
пунктів для налаштування 
роботи елементів котла.
Система самодіагностікі 
спрощує обслуговування і 
експлуатацію обладнання.

Унікальні технологічні 
переваги

Вентилятор димовидалення
Вентилятор на підшипниках качіння 
забезпечує низький рівень шуму

роботи — до 37дБ

Захист від конденсату
Система захисту від утворення 
конденсату забезпечує стабільну 
роботу в умовах української зими при 
зовнішній температурі до –50 °С

Теплообмінник опалення
Енергоефективний мідний 
теплообмінник, з високим рівнем 
тепловіддачі за рахунок вбудованих 
турбулізаторів потоку теплоносія

та 100% оребреної    
поверхні

Газовий пальник
Надійна конструкція з нержавіючої сталі, 
стійка робота при низькому тиску газу 
від 3,5 мбар

Теплообмінник ГВП
Високопродуктивний пластинчастий 
теплообмінник з нержавіючої сталі

Газовий клапан
Надійна газова автоматика 
забезпечує абсолютну безпеку, 
точність подачі газу та економії 
енергоресурсів

Латунна гідрогрупа
Надійне і довговічне з'єднання 
вузлів котла

3-x швидкісний  
циркуляційний насос 
Енергоефективний насос з низьким 
рівнем споживання енергії і 
збільшеним ресурсом експлуатації за 
рахунок застосування керамічних 
підшипників
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Серія Basic Space

Настінний газовий котел

• Автозапуск по газу і електриці

• Адаптація до малих систем опалення SSAF

• Вбудований тижневий програматор

• Автоматичне погодозалежне керування

• Динамічна стабілізація температури 
гарячої води

• Робота з теплими підлогами

• Низьковольтний пуск

• Сервісний режим

• Система самодіагностики

• Система антизамерзання

• Гідрогрупа з латуні

• Стабільна робота при -50 °С

GCB Basic Space/Duo

Вбудований 
програматор

Система
самодіагностики

Адаптація до малих 
систем опалення

2 роки
гарантії 

Динамічна
стабілізація
гарячої води

Залежність тиску всмоктування вентилятора
від витрати повітря

Характеристики вбудованого циркуляційного
насоса

Витрати повітря (м3/г)

Ти
ск

 в
см

ок
ту

ва
нн

я 

Модель Од. 
вим.

GCB 11 Basic 
Space Fi

GCB 18 Basic 
Space Fi

GCB 24 Basic 
Space Fi

GCB 24 Basic 
Space i

GCB 24 Basic 
Space Duo Fi

GCB 30 Basic 
Space Duo Fi

GCB 24 Basic 
Space Duo i

Загальні дані

Кількість теплообмінників шт 1 1 1 1 2 2 2

Кількість контурів нагрівання шт 2 2 2 2 2 2 2

Тип камери згоряння - закрита закрита закрита відкрита закрита закрита відкрита

Мінімальний тиск природного газу перед котлом мбар 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Номінальний тиск природного газу перед котлом мбар 13 – 25 13 – 25 13 – 25 13 – 25 13 – 25 13 – 25 13 – 25

Номінальний тиск зрідженого газу перед котлом мбар 25 – 37 25 – 37 25 – 37 25 – 37 25 – 37 25 – 37 25 – 37

Теплова потужність пальника кВт 5,1 ÷ 12,0 5,1 ÷ 20,0 5,8 ÷ 26,1 6,0 ÷ 26,3 5,8 ÷ 26,1 8,5 ÷ 32,7 6,0 ÷ 26,3

Корисна теплова потужність кВт 4,7 ÷ 11,0 4,7 ÷ 18,4 5,3 ÷ 24,0 5,4 ÷ 23,9 5,3 ÷ 24,0 7,8 ÷ 30,0 5,4 ÷ 23,9

Витрата природного газу хв/макс. м³/год 0,58/1,24 0,58/2,0 0,65/2,7 0,7/2,75 0,65/2,7 0,85/3,3 0,7/2,75

Витрата зрідженого газу хв/макс кг/год 0,42/0,99 0,42/1,6 0,47/2,1 0,56/2,2 0,47/2,1 0,62/2,4 0,56/2,2

Система опалення

Діапазон регулювання температури режим «тепла підлога» °С 35 – 60 35 – 60 35 – 60 35 – 60 35 – 60 35 – 60 35 – 60

Діапазон регулювання температури режим «радіатори» °С 40 – 85 40 – 85 40 – 85 40 – 85 40 – 85 40 – 85 40 – 85

Максимальна температура теплоносія °С 90 90 90 90 90 90 90

Обсяг розширювального баку л. 6 6 6 6 6 8 6

Система гарячого водопостачання

Діапазон регулювання температури °С 35 – 60 35 – 60 35 – 60 35 – 60 35 – 60 35 – 60 35 – 60

Максимальний протік при ∆Т=25°С л/хв 10,3 10,3 13,6 13,6 13,6 17,2 13,6

Мінімальні витрати води для перемикання в режим ГВП л/хв 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Електричні характеристики

Робоча напруга/частота В/Гц 230 ± 10% / 50 230 ± 10% / 50 230 ± 10% / 50 230 ± 10% / 50 230 ± 10% / 50 230 ± 10% / 50 230 ± 10% / 50

Споживча потужність Вт 120 120 125 90 125 130 90

Розміри і приєднання

Габаритні розміри, ВхШхГ мм 725х403х325 725х403х325 725х403х325 725х403х325 725х403х325 725х403х325 725х403х325

Вага кг 32,5 32,5 33,5 30 35,5 36,5 31,5

Подаюча (зворотня) лінія системи опалення дюйм 3/4 (3/4 ) 3/4 (3/4 ) 3/4 (3/4 ) 3/4 (3/4 ) 3/4 (3/4 ) 3/4 (3/4 ) 3/4 (3/4 )

Вхід (вихід) води системи гарячого водопостачання дюйм 1/2 (1/2) 1/2 (1/2) 1/2 (1/2) 1/2 (1/2) 1/2 (1/2) 1/2 (1/2) 1/2 (1/2)

Під'єднання газу до котла дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Система димовидалення мм 60/100 (80/80) 60/100 (80/80) 60/100 (80/80) 130 60/100 (80/80) 60/100 (80/80) 130

ПеревагиРозширений функціонал

роки
гарантії

Авторестарт

Н
ап

ір
, м

Витрати л/г

— для котлів 11, 18, 24 кВт 
— для котлів 30 кВт
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Газові котли 
серії
Basic Space S

Ідеальне рішення для 
складних завдань

Electrolux представляє серію одноконтурних 
настінних газових котлів Basic Space S 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.

Обладнання 
комплектується мідним 
високоефективним 
первинним 
теплообмінником, 
поставляється із 
закритою камерою 
згоряння і 3-х ходовим 
клапаном налаштованим 
на роботу в режимі 
пріоритету ГВП в комплект 
поставки входить датчик 
температури бойлера. 
Для зниження ризику 
утворення шкідливих 
бактерій в контурі ГВП, 
в котлі реалізована 
функція «Anti-legionella», 
при підключеному 
контурі ГВП автоматика 

котла в автоматичному 
режимі нагріває гарячу 
воду раз на тиждень 
більше 75 градусів. 
Вбудована інтелектуальна 
система автозапуску 
по газу і електрики 
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.

Серія Basic Space S

Настінний газовий котел

• Пріоритет нагріву ГВП в зовнішньому 
бойлері

• Захист від бактерій

• Автозапуск по газу і електриці — 
«Autorestart»

• Автоматичне погодозалежне керування — 
«ЕТС»

• Вбудований програматор —  
«Program easy» 

• Режим роботи з теплими підлогами 

• Дворівнева система антизамерзання — 
«No-Freeze» 

• Гідрогрупа з латуні

• Гарантія 2 роки

Basic Space S

Погодозалежна
автоматика

Система
самодіагностики

Захист
від бактерій

2 роки
гарантії 

Вбудований 
програматор

ПеревагиРозширений функціонал

роки
гарантії

Пріоритет 
гарячого 

водопостачання

Характеристики вбудованого циркуляційного
насоса

Модель Од. вим. GCB 24 Basic Space S Fi GCB 30 Basic Space S Fi

Загальні дані

Кількість теплообмінників шт 1 1

Кількість контурів нагрівання шт 1 1

Тип камери згоряння - закрита закрита

Мінімальний тиск природного газу перед котлом мбар 3,5 3,5

Номінальний тиск природного газу перед котлом мбар 13 – 25 13 – 25

Номінальний тиск зрідженого газу перед котлом мбар 25 – 37 25 – 37

Теплова потужність пальника кВт 5,8 ÷ 26,1 8,5 ÷ 32,7

Корисна теплова потужність кВт 5,3 ÷ 24,0 7,8 ÷ 30,0

Витрата природного газу хв/макс. м³/год 0,65/2,7 0,85/3,3

Витрата зрідженого газу хв/макс кг/год 0,47/2,1 0,62/2,4

Система опалення

Діапазон регулювання температури режим «тепла підлога» °С 35 – 60 35 – 60

Діапазон регулювання температури режим «радіатори» °С 40 – 85 40 – 85

Максимальна температура теплоносія °С 90 90

Обсяг розширювального баку л. 6 8

Система гарячого водопостачання

Діапазон регулювання температури °С 35 – 60 35 – 60

Максимальний протік при ∆Т=25°С л/хв - -

Мінімальні витрати води для перемикання в режим ГВП л/хв - -

Електричні характеристики

Робоча напруга/частота В/Гц 230 ± 10% / 50 230 ± 10% / 50

Споживча потужність Вт 125 130

Розміри і приєднання 

Габаритні розміри, ВхШхГ мм 725х403х325 725х403х325

Вага кг 31,0 32,0

Подаюча (зворотня) лінія системи опалення дюйм 3/4 (3/4) 3/4 (3/4)

Вхід (вихід*) води системи гарячого водопостачання дюйм 1/2 (3/4) 1/2 (3/4)

Під'єднання газу до котла дюйм 1/2 1/2

Система димовидалення мм 60/100 (80/80) 60/100 (80/80)

Залежність тиску всмоктування вентилятора
від витрати повітря

Витрати повітря (м3/г)

Ти
ск

 в
см

ок
ту

ва
нн

я 

* Вихід на бойлер

— для котлів 11, 18, 24 кВт 
— для котлів 30 кВт

Н
ап

ір
, м

Витрати л/г
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Серія Quantum

Європейські технології 
опалення та гарячого 
водопостачання
Газові котли серії
Quantum
Серія Quantum — це високотехнологічні газові котли Electrolux, створені відповідно до 
європейських вимог безпеки і стандартами якості. Котли розроблені для комфортного 
життя і є високопродуктивним джерелом гарячої води завдяки унікальним технологіям 
Electrolux.

Гаряче водопостачання - 
багато і відразу  

В котлах серії Quantum 
реалізована технологія 
Water Recall, що підтримує 
постійну кількість нагрітої 
води у вторинному 
теплообмінніку, завдяки 
чому користувач 
моментально отримує 
гарячу воду відразу 
після відкриття крану. 
Форсований режим гарячої 
води Fast Hot Flow активує 
максимальну потужність 
пальника котла в режимі 
ГВП, багаторазово 
збільшуючи Продуктивність 
гарячої води незалежно 
від кількості відкритих 
точок водорозбору. 
Дані рішення дозволили 
домогтися високого рівня 
продуктивності гарячої 
води - до 20 літрів в 
хвилину при мінімальному 
споживанні енергії.

Надійність і якість         
Котли Quantum 
виробляються в Європі 
з 100% європейських 
комплектуючих. 
Багаторівневий контроль 
якості на кожному етапі 
виробництва гарантує 
довговічну роботу 
обладнання. Передові 
європейські технологи 
Electrolux дозволяють 

мінімізувати теплові втрати і 
витрати енергоресурсів.

Система безпеки          
Газові котли Quantum 
мають багатоступеневу 
систему безпеки. Технологія 
захисту від конденсату і 
направляючий дефлектор 
повітря гарантують 
стабільну роботу котлів при 
наднизьких температурах 
(до -50 °С). Датчики 
температури і низького 
тиску захищають прилад 
від перегріву і відсутності 
протоку теплоносія. Крім 
того, запобіжно-скидний 
клапан захищає прилад 
від надлишкового тиску в 
системі опалення. Функція 
захисту від замерзання 
забезпечує 100% захист 
від розморожування 
всієї системи опалення, 
підтримуючи мінімальну 
позитивну температуру 
теплоносія. Газовий клапан 
котлів Quantum гарантує 
захист від витоків газу, а 
Система димовидалення 
безпечно і ефективно 
видаляє продукти 
згоряння протягом всього 
терміну експлуатації 
обладнання. Довірте вашу 
безпеку неперевершеній 
європейській якості 
Electrolux.

Інтелектуальне керування 
Electrolux прагне зробити 
ваше повсякденне життя 
простішим. Інтуїтивно 
зрозуміле керування за 
допомогою механічних 
ручок і інформативний 
LCD-дисплей забезпечують 
максимально точне 
налаштування автоматики 
та комфортну експлуатацію.

Система автозапуску 
по газу і електриці 
Завдяки технології 
Autorestart при виникненні 
перебоїв в подачі 
газу і електрики котел 
увімкнеться знову 
з поточними 
налаштуваннями 
користувача, та ваш 
будинок ніколи 
не замерзне.

Технологія безшумної 
роботи 
Котли Quantum оснащені 
технологією Silent Pro, 
яка забезпечує безшумну 
роботу обладнання.

Форсований режим 
гарячого водопостачання 
Моделі котлів Quantum 
обладнані функцією 
форсованого режиму 
нагріву ГВП, що забезпечує 
рекордну продуктивність —   
до 20 л / хв.

Механічний блок 
керування 
Для забезпечення 
зручності експлуатації 
в моделях Quantum 
встановлений механічний 
блок керування, що 
дозволяє швидко і точно 
налаштувати температуру з 
кроком до 1 °С.

Режим роботи з теплими 
підлогами 
Автоматика котла може 
регулювати рівень 
температури опалення 
в діапазоні від 40 до 60 °С, 
що дозволяє комфортно 
опалювати приміщення 
без використання 
радіаторів.
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Серія Quantum

Газові котли серії
Quantum

Монтаж і обслуговування 
Завдяки єдиному 
компактному розміру 
і конструкції котли 
легко монтуються в 
невеликих приміщеннях 
і економлять корисний 
простір. Швидкоз'ємні 
лицьові панелі котлів 
Quantum забезпечують 
зручний і швидкий монтаж 
приладу, а розташування 
всіх внутрішніх вузлів 
устаткування дозволяє 
легко і безперешкодно 
провести діагностику і 
обслуговування котла. 
Завдяки сучасній системі 
самодіагностики прилад 
аналізує роботу всіх 
внутрішніх компонентів і 
оперативно відображає 
на LCD-дисплеї індикацію 
несправностей і сервісну 
інформацію.

Гідравлічна система 
Теплообмінник контуру 
ГВП котлів Quantum із 
збільшеною кількістю 
робочих пластин, 
створений із застосуванням 
енергоефективних 
технологій, завдяки чому 
рівень продуктивності 
гарячої води вище на 15%. 
Внутрішні гідравлічні вузли 
виконані з використанням 
швидкоз'ємних з'єднань, 
що багаторазово полегшує 
монтаж обладнання.
Ціркуляціонний 
насос довговічний і 
енергоеффективний 
завдяки мокрому ротору 
на постійних магнітах і 
керамічних підшипниках.

Система опалення 
Котел серії Quantum 
комплектується 
високоефективним 
восьміходовим мідним 
теплообмінніком контуру 
опалення. Збільшена площа 
теплоз'єму і вбудовані 
турбулізатори потоку 
теплоносія дозволили 
підвищити ефективність 
теплообміну на 30%, 
збільшити ККД приладів, 
а також досягти високого 
рівня енергозбереження.

Робота при наднизьких 
температурах      
Для забезпечення 
стабільної роботи при 
наднизьких зовнішніх 
температурах (до -50 ° 
С) в котлі передбачена 
комплексна система захисту 
від замерзання. Технологія 
включає в себе інноваційну 
систему видалення 
конденсату, а також 
спрямовує дефлектор, 
плавно розподіляє 
поступаючі потоки повітря 
по системі. Дані рішення 
гарантують довгий термін 
служби котла навіть при 
самих екстремальних 

умовах зими.

Аеродинамічний профіль 
пальника  
В котлах Electrolux серії 
Quantum газовий пальник, 
виготовлений з нержавіючої 
сталі, має аеродинамічний 
профіль. Особливе 
розташування соплових 
отворів дозволило істотно 
знизити шуми, які створює 
газоповітряна суміш на 
виході з пальника, а також 
забезпечити стабільний 
розпал та роботу пальника 
при наднизькому тиску газу 
в газовій магістралі - до 3,5 
мбар.

Відсутність шуму 
Застосування в конструкції 
котлів Electrolux серії 
Quantum вставок погашення 
вібраціїї, посилених ребер 

Котли Quantum — це висока якість, 
неперевершена зручність монтажу та 
сервісного обслуговування.

жорсткості, вентилятора 
димовидалення на 
підшипниках качіння, 
а також пальники з 
аеродинамічним профілем 
дозволило знизити рівень 
шуму роботи приладу до 40 
дБ. Подаруйте собі тихий 
і спокійний відпочинок 
з Electrolux.

Захист від конденсату
100% захист від утворення конденсату 
дозволяють котлу стабільно працювати 
при низьких зовнішніх температурах 
— до -50 °С

Вентилятор димовидалення
Вентилятор на підшипниках качіння 
забезпечує безпечне і безшумне 
видалення продуктів згоряння

Восьміходовий теплообмінник 
опалення
Мідний 8-ми ходовий теплообмінник з 
підвищеною площею теплоз'єму і 
вбудованими турбулізаторами потоку 
забезпечує високий ККД приладу і 
забезпечує

до 10% економії 
енергоресурсів

Газовий пальник
Особливе розташування соплових 
отворів забезпечує стабільний розпал 
та стійку роботу котла при наднизькому 
тиску газу — до 3,5 мбар

Циркуляційний насос
Енергоефективний насос відповідає 
всім європейським стандартам, має 
мінімальний рівень шуму і 
енергоспоживання

Технологія Silent Pro
Віброгасячі вставки, 
посилені ребрами 
жорсткості і 
аеродинамічний профіль 
пальника знижують рівень 
шуму роботи приладу до 40 
дБ

Теплообмінник ГВП

На 15% більше гарячої 
води - теплообмінник з 
нержавіючої сталі із збільшеною 
кількістю робочих пластин 
гарантує високу продуктивність

Унікальні технологічні 
переваги
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• Первинний мідний теплообмінник зі збільшеним 
перетином

• Вторинний пластинчастий теплообмінник з 
нержавіючої сталі

• Миттєва подача гарячої води

• Динамічна стабілізація температури гарячої води

• Сервісний режим

• Автоматичне погодозалежне керування

• Система самодіагностики

• Низьковольтний пуск

• Автозапуск по газу і електриці

• Система антизамерзання

• Гідрогрупа з композитних матеріалів

• 100% європейське виробництво

GCB Quantum

Витрати повітря (м3/г)

Ти
ск

 в
см

ок
ту

ва
нн

я

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Ба
р

Витрати, л/хв

Настінний газовий котел

Два роздільних 
теплообмінника

Максимальна 
продуктивність

20 
л/хв

Форсований 
режим нагріву 

води

Погодозалежна 
автоматика

3 роки
гарантії 

Динамічна
стабілізація
гарячої води

ПеревагиРозширений функціонал

Залежність тиску всмоктування вентилятора
від витрати повітря

Характеристики вбудованого циркуляційного
насоса

Модель Од. вим. GCB 24 Quantum Fi GCB 32 Quantum Fi GCB 24 Quantum i

Загальні дані

Кількість теплообмінників шт 2 2 2

Кількість контурів нагрівання шт 2 2 2

Тип камери згоряння - закрита закрита відкрита

Мінімальний тиск природного газу перед котлом мбар 3,5 3,5 3,5

Номінальний тиск природного газу перед котлом мбар 17-25 17-25 17-25

Номінальний тиск зрідженого газу перед котлом мбар 25-37 25-37 25-37

Теплова потужність пальника кВт 5,6 ÷ 25,5 7,4 ÷ 33,9 5,8 ÷ 26,6

Корисна теплова потужність кВт 5,2 ÷ 23,7 6,9 ÷ 30,6 5,3 ÷ 24,1

Витрата природного газу хв/макс. м³/год 0,63/2,7 0,84/3,59 0,65/2,82

Витрата зрідженого газу хв/макс кг/год 0,47/2,01 0,62/2,67 0,48/2,1

Система опалення

Діапазон регулювання температури режим «тепла підлога» °С 38 – 60 38 – 60 38 – 60

Діапазон регулювання температури режим «радіатори» °С 38 – 85 38 – 85 38 – 85

Максимальна температура теплоносія °С 90 90 90

Обсяг розширювального баку л. 7 10 7

Система гарячого водопостачання

Діапазон регулювання температури °С 35 – 60 35 – 60 35 – 60

Максимальний протік при ∆Т=25°С л/хв 15,2 20 13,8

Мінімальні витрати води для перемикання в режим ГВП л/хв 2,5 2,5 2,5

Електричні характеристики

Робоча напруга/частота В/Гц 230 ± 10% / 50 230 ± 10% / 50 230 ± 10% / 50

Споживча потужність Вт 107 139 95

Розміри і приєднання 

Габаритні розміри, ВхШхГ мм 703х400х325 703х400х325 703х400х325

Вага кг 31,7 33,6 30,7

Подаюча (зворотня) лінія системи опалення дюйм 3/4 (3/4) 3/4 (3/4) 3/4 (3/4)

Вхід (вихід) води системи гарячого водопостачання дюйм 1/2 (1/2) 1/2 (1/2) 1/2 (1/2)

Під'єднання газу до котла дюйм 3/4 3/4 3/4

Система димовидалення мм 60/100 (80/80) 60/100 (80/80) 130

— для котлів 32 кВт 
— для котлів 24 кВт

роки
гарантії
3
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Серія Quantum Prof

Газові котли серії
Quantum Prof

Серія газових котлів
з унікальним самоочисним 
теплообмінніком, 
невибагливим
до якості води.

Настінний газовий котел серії Quantum Prof створений, не вимагає ідеальних умов 

експлуатації. Гаряча вода завжди, навіть в найжорсткіших умовах.

Неперевершені функціональні можливості, ще ПОТУЖНІШЕ, ще НАДІЙНІШЕ,  

БЕЗДОГАННО ТИХО — це саме те, що Вам потрібно!

Технологія Vortex:

Для ЖОРСТКОЇ води

• Теплообмінник не забивається
• Вихрові потоки перешкоджають 

утворенню відкладень
• Повністю розбірна конструкція з 

можливістю проведення технічного 
обслуговування

Висока енергоефективність

• Теплоізоляція 10 мм знижує 
тепловтрати

Миттєва подача гарячої води

• Збільшений обсяг теплообмінника
• Рециркуляція ГВП

540 літрів  

гарячої води за 30хвилин

• Унікальна спіральна конструкція
• Теплообмінник з нержавіючої сталі
• Збільшена площа теплоз'єму

• Теплообмінник ГВП  Vortex

• Первинний мідний 8-ходовий теплообмінник зі 
збільшеним перетином

• Автозапуск по газу і електриці

• Форсований режим нагріву води

• Рециркуляція ГВП

• Система антизамерзання

• Система самодіагностики

• Автоматичне погодозалежне керування

• 100% європейське виробництво

• Гарантія – 3 роки

GCB Quantum Prof

Витрати (л/г)

Настінний газовий котел

Самоочисний 
теплообмінник  

ГВП

Форсований режим
нагріву води

Рециркуляція
ГВП

3 роки
гарантії 

Silent ProДинамічна
стабілізація
гарячої води

ПеревагиРозширений функціонал

Характеристика вбудованого циркуляційного
насоса (закрита камера)

Модель Од. вим. GCB 24 Quantum Prof Fi GCB 28 Quantum Prof Fi

Загальні дані

Кількість теплообмінників шт 2 2

Кількість контурів нагрівання шт 2 2

Тип камери згоряння - закрита закрита

Мінімальний тиск природного газу перед котлом мбар 3,5 3,5

Номінальний тиск природного газу перед котлом мбар 17 – 25 17 – 25

Номінальний тиск зрідженого газу перед котлом мбар 25 – 37 25 – 37

Теплова потужність пальника кВт 14,5 ÷ 25,5 16,5 ÷ 31,1

Корисна теплова потужність кВт 12,9 ÷ 23,7 13,0 ÷ 28,9

Витрата природного газу хв/макс. м³/год 0,63/2,7 1,75/3,29

Витрата зрідженого газу хв/макс кг/год 0,47/2,01 1,30/2,45

Система опалення

Діапазон регулювання температури режим «тепла підлога» °С 38 – 60 38 – 60

Діапазон регулювання температури режим «радіатори» °С 38 – 85 38 – 85

Максимальна температура теплоносія °С 90 90

Обсяг розширювального баку л. 8 8

Система гарячого водопостачання

Діапазон регулювання температури °С 35 – 60 35 – 60

Максимальний протік при ∆Т=25°С л/хв 14,9 16,6

Мінімальні витрати води для перемикання в режим ГВП л/хв 2,5 2,5

Електричні характеристики

Робоча напруга/частота В/Гц 230 ± 10% / 50 230 ± 10% / 50

Споживча потужність Вт 150 170

Розміри і приєднання 

Габаритні розміри, ВхШхГ мм 803х400х385 803х400х385

Вага кг 39,8 41,0

Подаюча (зворотня) лінія системи опалення дюйм 3/4 (3/4) 3/4 (3/4)

Вхід (вихід) води системи гарячого водопостачання дюйм 1/2 (1/2) 1/2 (1/2)

Під'єднання газу до котла дюйм 3/4 3/4

Система димовидалення мм 60/100 (80/80) 130

Витрати повітря (м3/г)

Ти
ск

 в
см

ок
ту

ва
нн

я 

Залежність тиску всмоктування вентилятора
від витрати повітря

роки
гарантії
3
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Серія Magnum

Газові котли серії 
Magnum

Ідеальний вибір для 
заміського будинку

Комплексний підхід до побудови ефективної і надійної системи 
опалення вам допоможе здійснити газовий котел Magnum від 
Electrolux. Модель максимально універсальна і поєднує в собі високу 
Продуктивність по опаленню та гарячому водопостачанню завдяки 
вбудованому бойлеру об'ємом 60 літрів. Унікальні технології Electrolux, 
застосовані в обладнанні, забезпечать безперебійне опалення та гаряче 
водопостачання сучасного будинку або котеджу площею до 270 м2.

Високоефективний бойлер 
Завдяки вбудованому 
бойлеру непрямого 
нагріву котел серії 
Magnum дозволяє забути 
про проблеми гарячого 
водопостачання. Він 
здатний забезпечувати 
користувача 550 літрами 
гарячої води протягом 
30 хвилин. Внутрішній 
резервуар сталевого 
бойлера захищена 
стеклоемалевим 
покриттям на основі 
титану. Енергоефективна 
теплоізоляція, зводить 
тепловтрати до мінімуму 
забезпечуючи високий 
рівень енергозбереження. 
Змійовик овальної 
форми збільшеної площі 
теплоз'єму, дозволяє 
бойлеру працювати 
в проточному режимі 
нагріву гарячої води. 
Легкозамінний магнієвий 
анод і функція Antilegionella, 
раз в тиждень нагріває 
воду в бойлері вище 65 °С, 
ефективно захищає контур 
ГВП від накипу і утворення 
шкідливих бактерій.

Миттєва подача гарячої 
води 
Економія вашого часу 
надихнула фахівців 
Electrolux реалізувати в 
обладнанні технологію 
миттєвої подачі гарячої 
води. Для забезпечення 
комфорту гарячого 
водопостачання в котлі 
Magnum передбачена 
можливість організації 
контуру рециркуляції ГВП, 
що дає користувачеві 
можливість отримати 
гарячу воду відразу після 

відкриття крану в будь-якій 
точці водорозбору.  
Electrolux думає про вас.

Унікальні технологічні
переваги

Захист від утворення конденсату
Гарантія роботи обладнання в 
суворих зимових умовах, при 
зовнішній температурі до -50 °С

Вентилятор димовидалення
Низький рівень шуму і  
ефективне видалення   
продуктів згоряння

Восьмиходовий теплообмінник 
опалення

За рахунок 100% 
оребреної поверхні і вбудованих 
турбулізаторів потоку 
теплообмінник має високий рівень 
тепловіддачі

Газовий пальник
Аеродинамічний профіль і 
унікальна конструкція дає змогу 
здійснювати розпал при тиску від 
3,5 мбар і знизити рівень шуму

2 вбудованих   
розширювальних бака
встановлених в контурі опалення та 
ГВП, компенсує розширення води 
та теплоносія

Циркуляційний насос
Керамічні підшипники і 
європейські технології 
виробництва забезпечують  
високу надійність і довговічну 
роботу насоса

Вбудований бойлер  
непрямого нагріву
Ємність 60 літрів, вбудований 
замінний магнієвий анод, 
ефективна теплоізоляція і висока 
продуктивність

ГВП — до 550 л  /  хв

Технологія Silent Pro
Низький рівень шуму роботи котла. 
Віброгасуючі вставки, посилені 
ребрами жорсткості і 
аеродинамічний профіль пальника 
знижують рівень шуму роботи 
приладу до 40 дБ
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Серія Magnum

• Вбудований бойлер 60 л

• Захист від бактерій

• Можливість організації лінії рециркуляції

• Робота з теплими підлогами

• Автозапуск по газу і електриці

• Сервісний режим

• Низьковольтний пуск

• Інтуїтивно зрозуміла система керування

• Система антизамерзання

• Система самодіагностики

• Замінний магнієвий анод

• Гідрогрупа з латуні

• 100% європейське виробництво

GCB Magnum

Витрати, л/г
Витрати повітря (м3/г)

Ти
ск

 в
см

ок
ту

ва
нн

я 

Настінний газовий котел

Вбудований 
бойлер 60 л

Захист
від бактерій

Silent pro Погодозалежна 
автоматика

3 роки
гарантії 

Рециркуляція ГВП

ПеревагиРозширений функціонал

Залежність тиску всмоктування вентилятора
від витрати повітря

Характеристики вбудованого циркуляційного
насоса

60 L

Модель Од. вим. GCB 28 Magnum Fi

Загальні дані

Кількість теплообмінників шт 2

Кількість контурів нагрівання шт 2

Тип камери згоряння - закрита

Мінімальний тиск природного газу перед котлом мбар 3,5

Номінальний тиск природного газу перед котлом мбар 17 – 25

Номінальний тиск зрідженого газу перед котлом мбар 25 – 37

Теплова потужність пальника кВт 7,8 ÷ 31,1

Корисна теплова потужність кВт 7,2 ÷ 28,7

Витрата природного газу хв/макс. м³/год 0,85/3,29

Витрата зрідженого газу хв/макс кг/год 0,66/2,42

Система опалення

Діапазон регулювання температури режим «тепла підлога» °С 38 – 60

Діапазон регулювання температури режим «радіатори» °С 38 – 85

Максимальна температура теплоносія °С 90

Обсяг розширювального баку л. 10

Система гарячого водопостачання

Діапазон регулювання температури °С 35 – 60

Максимальний протік при ∆Т=25°С л/хв 15,7

Мінімальні витрати води для перемикання в режим ГВП л/хв 2,5

Електричні характеристики

Робоча напруга/частота В/Гц 230 ± 10% / 50

Споживча потужність Вт 170

Розміри і приєднання 

Габаритні розміри, ВхШхГ мм 900х600х460

Вага кг 85

Подаюча (зворотня) лінія системи опалення дюйм 3/4 (3/4)

Вхід (вихід) води системи гарячого водопостачання дюйм 1/2 (1/2)

Під'єднання газу до котла дюйм 3/4

Система димовидалення мм 60/100 (80/80)

роки
гарантії
3
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Cерія Elitec/Elitec Duo 
Водонагрівачі непрямого нагріву серії Elitec/Elitec Duo Об`ємом 100 - 
1500 літрів і продуктівністью 390 - 2460 л/рік дозволять організувати 
систему гарячого водопостачання на об'єктах будь-якої складності від 
будинку і котеджу до індивідуального теплового пункту.

Бойлери непрямого    
нагріву Electrolux 

Ми подумали, що сучасна система гарячого водопостачання вашого будинку повинна бути 
високопродуктивною та енергоефективною. Саме таку систему гарячого водопостачання 
можливо організувати за допомогою бойлерів непрямого нагріву Electrolux.

Європейські технології виробництва - Electrolux дарують Вам високу якість,   
продуктивність, економічність і практичність на довгі роки.

Рециркуляція ГВП 
Функція дозволяє користувачеві 
моментально отримувати гарячу воду 
відразу, після відкриття крану

2 магнієвих анода 
Ефективно перешкоджають утворенню 
відкладень в системі ГВП

Змійовик збільшеного перетину 
Теплообмінник бойлера зі збільшеною 
площею теплоз'ему забезпечує високу 
продуктивність

Ефективна теплоізоляція  
Пінополіуретанова теплоізоляція істотно   
знижує тепловтрати бойлера, збільшуючи 
енергоефективність обладнання

Інспекційний отвір* 
Для зручності сервісного 
обслуговування в водонагрівачах 
передбачений інспекційний отвір

* В бойлерах від 200 літрів

Подвійне склоемалеве покриття 
Внутрішні елементи водонагрівача покриті подвійним 
шаром склоемалевого покриття 
 
на основі титану товщиною 500 мкм, 
забезпечує надійний захист від корозії на весь термін 
експлуатації

Встановлення ТЕНу 
Для нагріву води в літній період у 
водонагрівачі передбачена установка ТЕНу 
потужністю 

від 2 до9 кВт

Серія Elitec/Elitec Duo 

Широкий асортимент 
пропонує рішення від 
100 до 1500 л., моделі 
як з одним так і з двома 
теплообмінниками для 
роботи від декількох 
джерел тепла, 
дозволить побудувати 
високоефективну сучасну 
систему підготовки гарячої 
води як невеликого 
заміського будинку так і 
ультрасучасного готелю або 
житлового комплексу. 

Гаряча вода без проблем. 
Можливість постійного і 
оперативного отримання 
гарячої води в будь-якій 
точці водорозбору - одна 
з основних задач, що 
стояла при розробці 
бойлерів непрямого нагріву 
Electrolux. Для досягнення 
даної мети в бойлерах 
Electrolux реалізована 
Можлівість организации 
Лінії реціркуляції, що 
забезпечує подачу гарячої 
води в будь-яку точку 
водоразбіру. Для підготовки 
гарячої води в літній період 
в бойлерах Electrolux 
передбачена можливість 
встановлення електричного 
нагрівального елементу 
- ТЕН потужністю від 1,5 
до 9кВт. 

Монтаж і установка. 
Комплект поставки 
бойлерів непрямого нагріву 
Electrolux включає ніжки 
регулювання бойлера по 
висоті і захисний скидний 
клапан. Для проведення 
щорічного технічного 
обслуговування в моделях 
більше 200л. передбачений 
інспекційний отвір, у 
всіх моделях бойлерів 
встановлений додатковий 
патрубок для зливу води з 
резервуара.

Легендарна надійність. 
Інновації у виробництві 
- автоматичне лазерне 
зварювання, застосування 

високолегованої сталі 
товщиною від 2,5 до 5,5 мм., 
Двошарове стеклоемалее 
покриття на основі титану 
володіє унікальними 
еластичними властивостями, 
2 магнієвих анода в 
комплекті*, технологія 
подвійного захисту Tank 
Protect — Максимальна 
гарантія 10 років.

Ультразвуковий 
контроль зварних швів і 
опресовування бойлера 
під тиском багаторазово 

перевищуючого 
експлуатаційне гарантує 
високу надійність і 
довговічність обладнання.
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• Об`єм 100–1500 літрів

• 1 або 2 теплообмінника збільшеного перетину

• Подвійне склоемалеве покриття

• Можливість установки ТЕНу

• Високоефективна теплоізоляція 

• Збільшений магнієвий анод

• Рециркуляція ГВП

• Скидний клапан в комплекті

• Ніжки для регулювання висоти

• 100% європейське виробництво

• Гарантія 10 років

Модель Од. 
вим. Elitec 100.1 Elitec 150.1 Elitec 200.1 Elitec 300.1 Elitec 500.1 Elitec 720.1 Elitec 1000.1

Артикул CWH 100.1 CWH 150.1 CWH 200.1 CWH 300.1 CWH 500.1 CWH 720.1 CWH 1000.1
Ємність л 104 133 199 264 462 694 1005

Кількість теплообмінників шт 1 1 1 1 1 1 1

Потужність теплообмінника кВт 24 23 33,6 33,6 48 57,6 64,8
Площа теплообмінника м² 0,6 1,0 1,4 1,4 2 2,4 2,7
Продуктивність л/год 390 560 800 800 1150 1380 1580
Максимальна робоча температура бойлера °С 100 100 100 100 100 100 100
Максимальна робоча температура теплообмінника °С 110 110 110 110 110 110 110
Максимальний робочий тиск бойлера бар 6 6 10 10 10 10 10
Максимальний робочий тиск теплообмінника бар 6 6 16 16 16 16 16
Під'єднання теплообмінника системи опалення дюйм 3/4 3/4 1 1 1 1 1
Підключення рециркуляції, дюйм дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Вхід холодної/вихід гарячої води, дюйм дюйм 3/4 3/4 1 1 1 1 1
Розмір інспекційного отвору внутрішній/зовнішній мм - - 115/180 115/180 115/180 115/180 115/180
Габарити ВхШхГ мм 1020х518х518 1270x518х518 1100х670х670 1360х670х670 1890х700х700 2050х855х855 1960х1055х1055

Вага нетто кг 55 65 84 122 195 260 415

Модель Од. вим. Elitec 1500.1 Elitec 200.2 Elitec 300.2 Elitec 500.2 Elitec 720.2 Elitec 1000.2 Elitec 1500.2
Артикул CWH 1500.1 CWH 200.2 CWH 300.2 CWH 500.2 CWH 720.2 CWH 1000.2 CWH 1500.2
Ємність л 1429 204 282 453 683 992 1420
Кількість теплообмінників шт 1 2 2 2 2 2 2
Потужність теплообмінника кВт 64,8 17/24 26,4/33,6 26,4/48 28,8/57,6 36/64,8 36/64,8
Площа теплообмінника м² 2,7 1/0,7 1,4/1,1 2/1,1 2,4/1,2 2,7/1,5 2,7/1,5
Продуктивність л/год 1580 410/570 630/800 630/1150 690/1380 880/1580 880/1580
Максимальна робоча температура бойлера °С 100 100 100 100 100 100 100
Максимальна робоча температура теплообмінника °С 110 110 110 110 110 110 110
Максимальний робочий тиск бойлера бар 10 10 10 10 10 10 10
Максимальний робочий тиск теплообмінника бар 16 16 16 16 16 16 16
Підключення теплообмінніка системи опалення дюйм 1 1 1 1 1 1 1
Підключення теплообмінніка до сонячних колекторів дюйм 1 1 1 1 1 1 1
Підключення рециркуляції дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Вхід холодної/вихід гарячої води дюйм 1 1 1 1 1 1 1
Розмір інспекційного отвору внутрішній/зовнішній мм 115/180 115/180 115/180 115/180 115/180 115/180 115/180
Габарити ВхШхГ мм 2650х1055х1055 1100х670х670 1360х670х670 1890х700х700 2050х855х855 1960х1055х1055 2650х1055х1055

Вага нетто кг 540 98 133 215 296 475 580

Бойлери непрямого нагріву 

Максимальна 
Продуктивність

2 магнієвих
анода

ПеревагиРозширений функціонал

Бойлери непрямого нагріву серії Elitec Бойлери непрямого нагріву серії Elitec Duo

Гарантія 10 роківРециркуляціяЕнергоефективна
теплоізоляція

Об`єм 100–1500 л Об`єм 200–1500 л

Серія Elitec/Elitec Duo

Elitec/Elitec Duo

* в моделях від 200л.

* 

Подвійний захист
Tank Protect

75 мм

років
гарантії
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• Об`єм 132 літри

• Теплообмінник збільшеної потужності

• Подвійне склоемалеве покриття

• Можливість установки ТЕНу

• Високоефективна теплоізоляція 

• Великий магнієвий анод

• Рециркуляція ГВП

• Скидний клапан в комплекті

• Ніжки для регулювання висоти

• 100% європейське виробництво

• Гарантія 10 років

Модель Од. вим. Elitec–T
Артикул CWH-T 140.1
Ємність л 132
Кількість теплообмінників шт 1
Потужність теплообмінника кВт 29
Площа теплообмінника м2 1,2
Продуктивність л/год 700
Максимальна робоча температура бойлера °С 100
Максимальна робоча температура теплообмінника °С 110
Максимальний робочий тиск бойлера бар 6
Максимальний робочий тиск теплообмінника бар 6
Підключення теплообмінника системи опалення дюйм 3/4
Підключення лінії рециркуляціі дюйм 3/4
Вхід холодної/вихід гарячої води дюйм 3/4
Габаритні розміри мм 1250x455x455
Вага нетто кг 63

Бойлери непрямого нагріву 

Максимальна 
продуктивність

Рециркуляція

Енергоефективна
теплоізоляція

LaserTop 380

ПеревагиРозширений функціонал

Гарантія 10 років

Верхнє розташування патрубків 
Для зручності підключення і монтажу

Магнієвий анод збільшеної площі 
Ефективно перешкоджає утворенню 
відкладень в системі ГВП

Змійовик збільшеного перетину 
Теплообмінник бойлера зі збільшеною 
площею теплоз'ема забезпечує високу 
продуктивність

Можливість установки ТЕНу2–4 кВт

Ефективна теплоізоляція  
істотно знижує тепловтрати бойлера, 
збільшуючи енергоефективність обладнання

Ніжки регулювання по висоті

Технологічний зливний патрубок

Вбудований термометр 
Високоточний механічний термометр

Подвійне склоемалеве покриття — 
 500 мкм, для надійного захисту 
від корозії на весь термін експлуатації

Elitec-T

Серія Elitec-T

Подвійний захист 
Tank Protect

років
гарантії
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Настінні котли Basic Space/Basic Space DUO Настінні котли GCB Quantum/Quantum Prof

Модель Од. вим. GCB 24 Basic 
Space S Fi

GCB 30 Basic 
Space S Fi

GCB 11 Basic 
Space Fi

GCB 18 Basic 
Space Fi

GCB 24 Basic 
Space Fi

GCB 24 Basic 
Space i

GCB 24 Basic 
Space Duo Fi

GCB 30 Basic 
Space Duo Fi

GCB 24 Basic 
Space Duo i

Загальні дані

Кількість теплообмінників - 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Кількість контурів нагрівання - 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Тип камери згоряння - закрита закрита закрита закрита закрита відкрита закрита закрита відкрита

Тип використовуваного газу - Природний (G20) /Зріджений (G30)

Мінімальний тиск
природного газу перед котлом мбар 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Номінальний тиск
природного газу перед котлом мбар 13 – 25 13 – 25 13 – 25 13 – 25 13 – 25 13 – 25 13 – 25 13 – 25 13 – 25

Номінальний тиск
зрідженого газу перед котлом мбар 25 – 37 25 – 37 25 – 37 25 – 37 25 – 37 25 – 37 25 – 37 25 – 37 25 – 37

Теплова потужність пальника  
в режимі опалення (мін.÷макс.) кВт 5,8 ÷ 26,1 8,5 ÷ 32,7 5,1 ÷12,0 5,1 ÷ 20,0 5,8 ÷ 26,1 6,0 ÷ 26,3 5,8 ÷ 26,1 8,5 ÷32,7 6,0 ÷ 26,3

Корисна теплова потужність  
в режимі опалення (мін.÷макс.) кВт 5,3 ÷ 24,0 7,8 ÷ 30,0 4,7 ÷ 11,0 4,7 ÷ 18,4 5,3 ÷ 24,0 5,4 ÷ 23,9 5,3 ÷ 24,0 7,8 ÷ 30,0 5,4 ÷ 23,9

Теплова потужність пальника  
в режимі ГВП (мін.÷макс.) кВт 5,8 ÷ 26,1 8,5 ÷ 32,7 5,1 ÷ 20,0 5,1 ÷ 20,0 5,8 ÷ 26,1 6,0 ÷ 26,3 5,8 ÷ 26,1 8,5 ÷ 32,7 6,0 ÷ 26,3

Корисна теплова потужність  
в режимі ГВП (мін.÷макс.) кВт 5,3 ÷ 24,0 7,8 ÷ 30,0 4,7 ÷ 18,4 4,7 ÷ 18,4 5,3 ÷ 24,0 5,4 ÷ 23,9 5,3 ÷ 24,0 7,8 ÷ 30,0 5,4 ÷ 23,9

Номінальний ККД % 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 90,1 91,8 91,8 90,1

Витрата природного газу мін. /макс. м³/год 0,65 ÷ 2,7 0,85 ÷ 3,3 0,58/1,24 0,58 ÷ 2,0 0,65 ÷ 2,7 0,7 ÷ 2,75 0,65 ÷ 2,7 0,85 ÷ 3,3 0,7 ÷ 2,75

Витрата зрідженого газу хв/макс кг/год 0,47 ÷ 2,1 0,62 ÷ 2,4 0,42/0,99 0,42 ÷ 1,6 0,47 ÷ 2,1 0,56 ÷ 2,2 0,47 ÷ 2,1 0,62 ÷ 2,4 0,56 ÷ 2,2

Система опалення

Діапазон регулювання температури 
режим «тепла підлога» °С 35 – 60* 35 – 60* 35 – 60* 35 – 60* 35 – 60* 35 – 60* 35 – 60* 35 – 60* 35 – 60*

Діапазон регулювання температури 
режим «радіатори» °С 40 – 85** 40 – 85** 40 – 85** 40 – 85** 40 – 85** 40 – 85** 40 – 85** 40 – 85** 40 – 85**

Максимальна температура теплоносія °С 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Максимальний тиск бар 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Обсяг розширювального баку л 6 8 6 6 6 6 6 8 6

Тиск накачування розширювального 
баку бар 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Система гарячого водопостачання

Діапазон регулювання температури °С 35 – 60 35 – 60 35 – 60 35 – 60 35 – 60 35 – 60 35 – 60 35 – 60 35 – 60

Максимальний тиск у водопроводі бар 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Мінімально необхідний тиск у 
водопроводі бар - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Максимальний протік при ∆Т=25°С л/хв - - 10,3 10,3 13,6 13,6 13,6 17,2 13,6

Мінімальна витрата води
для перемикання в режим ГВП л/хв - - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Електричні характеристики

Робоча напруга/частота В/Гц 230 ± 10% 
/ 50

230 ± 10% 
/ 50

230 ± 10% 
/ 50

230 ± 10% 
/ 50

230 ± 10% 
/ 50

230 ± 10% 
/ 50

230 ± 10% 
/ 50

230 ± 10% 
/ 50

230 ± 10% 
/ 50

Споживча потужність Вт 125 130 120 120 125 90 125 130 90

Ступінь захисту/Клас захисту - IPX4D/1 IPX4D/1 IPX4D/1 IPX4D/1 IPX4D/1 IPX4D/1 IPX4D/1 IPX4D/1 IPX4D/1

Розміри і приєднання 

Габаритні розміри, ВхШхГ мм 725х403х325 725х403х325 725х403х325 725х403х325 725х403х325 725х403х325 725х403х325 725х403х325 725х403х325

Вага кг 31,0 32,0 32,5 32,5 33,5 30 35,5 36,5 31,5

Подаюча лінія системи опалення дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Зворотна лінія системи опалення дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Вхід холодної води дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Вихід водопроводу гарячої води*** дюйм 3/4 3/4 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Під'єднання газу до котла дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Система димовидалення мм 60/100 
(80/80)

60/100 
(80/80)

60/100 
(80/80)

60/100 
(80/80)

60/100 
(80/80) 130 60/100 

(80/80)
60/100 
(80/80) 130

Модель Од. вим. GCB 24 
Quantum Fi

GCB 32 
Quantum Fi

GCB 24 
Quantum i

GCB 24 
Quantum Prof Fi

GCB 28 
Quantum Prof Fi

Загальні дані

Кількість теплообмінників - 2 2 2 2 2

Кількість контурів нагрівання - 2 2 2 2 2

Тип камери згоряння - закрита закрита відкрита закрита закрита

Тип використовуваного газу - Природний (G20)/Зріджений (G30)

Мінімальний тиск
природного газу перед котлом мбар 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Номінальний тиск
природного газу перед котлом мбар 17 – 25 17 – 25 17 – 25 17 – 25 17 – 25

Номінальний тиск
зрідженого газу перед котлом мбар 25 – 37 25 – 37 25 – 37 25 – 37 25 – 37

Теплова потужність пальника  
в режимі опалення (мін.÷макс.) кВт 5,6 ÷ 25,5 7,4 ÷ 33,9 5,8 ÷ 26,6 14,5 ÷ 25,5 16,5 ÷ 31,1

Корисна теплова потужність  
в режимі опалення (мін.÷макс.) кВт 5,2 ÷ 23,7 6,9 ÷ 30,6 5,3 ÷ 24,1 12,9 ÷ 23,7 13,0 ÷ 28,9

Теплова потужність пальника
в режимі ГВП (мін. ÷ макс.) кВт 5,6 ÷ 25,5 7,4 ÷ 33,9 5,8 ÷ 26,6 13,1 ÷ 25,5 14,9 ÷ 31,1

Корисна теплова потужність  
в режимі ГВП (мін.÷макс.) кВт 5,2 ÷ 23,7 6,9 ÷ 30,6 5,3 ÷ 24,1 9,9 ÷ 23,7 11,7 ÷ 28,9

Номінальний ККД % 92,8 93,1 90,8 92,8 92,9

Витрата природного газу хв./макс. м³/год 0,63 ÷ 2,7 0,84 ÷ 3,59 0,65 ÷ 2,82 0,63 ÷ 2,7 1,75 ÷ 3,29

Витрата зрідженого газу хв./макс кг/год 0,47 ÷ 2,01 0,62 ÷ 2,67 0,48 ÷ 2,1 0,47 ÷ 2,01 1,30 ÷ 2,45

Система опалення

Діапазон регулювання температури 
режим «тепла підлога» °С 38 – 60* 38 – 60* 38 – 60* 38 – 60* 38 – 60*

Діапазон регулювання температури 
режим «радіатори» °С 38 – 85** 38 – 85** 38 – 85** 38 – 85** 38 – 85**

Максимальна температура теплоносія °С 90 90 90 90 90

Максимальний тиск бар 3 3 3 3 3

Обсяг розширювального баку л 7 10 7 8 8

Тиск накачування розширювального 
бака бар 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Система гарячого водопостачання

Діапазон регулювання температури °С 35 – 60 35 – 60 35 – 60 35 – 60 35 – 60

Максимальний тиск у водопроводі бар 6 6 6 6 6

Мінімально необхідний тиск у 
водопроводі бар 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Максимальний протік при ∆Т=25°С л/хв 15,2 20 13,8 14,9 16,6

Мінімальна витрата води
для перемикання в режим ГВП л/хв 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Електричні характеристики

Робоча напруга/частота В/Гц 230 ± 10% / 50 230 ± 10% / 50 230 ± 10% / 50 230 ± 10% / 50 230 ± 10% / 50

Споживча потужність Вт 107 139 95 150 170

Ступінь захисту /Клас захисту - IP X4D/1 IPX4D/1 IPX4D/1 IPX4D/1 IPX4D/1

Розміри і приєднання 

Габаритні розміри, ВхШхГ мм 703х400х325 703х400х325 703х400х325 803х400х385 803х400х385

Вага кг 31,7 33,6 30,7 39,8 41,0

Подаюча лінія системи опалення дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Зворотна лінія системи опалення дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Вхід холодної води дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Вихід водопроводу гарячої води дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Під'єднання газу до котла дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Система димовидалення мм 60/100 (80/80) 60/100 (80/80) 130 60/100 (80/80) 60/100 (80/80)

* Зазначено межу максимальної температури. Залежить від відповідних налаштувань сервісного меню. 
** Зазначено межу максимальної температури. Залежить від відповідних налаштувань сервісного меню.
*** У одноконтурних котлів серії Basic Space S читати як вихід на бойлер

Технічні характеристики
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Настінні котли GCB Magnum 

Модель Од. вим. GCB 24 Basic Space S Fi

Загальні дані

Кількість теплообмінників - 2

Кількість контурів нагрівання - 2

Тип камери згоряння -

Тип використовуваного газу - Природний (G20) /Зріджений (G30)

Мінімальний тиск
природного газу перед котлом мбар 3,5

Номінальний тиск
природного газу перед котлом мбар 17 – 25

Номінальний тиск
зрідженого газу перед котлом мбар 25 – 37

Теплова потужність пальника  
в режимі опалення (мін.÷ макс.) кВт 7,8 ÷ 31,1

Корисна теплова потужність  
в режимі опалення (мін.÷ макс.) кВт 7,2 ÷ 28,7

Теплова потужність пальника  
в режимі ГВП (мін.÷макс.) кВт 7,8 ÷ 31,1

Корисна теплова потужність  
в режимі ГВП (мін.÷макс.) кВт 7,2 ÷ 28,7

Номінальний ККД % 92,4%

Витрата природного газу хв. /макс. м³/год 0,85 ÷ 3,29

Витрата зрідженого газу хв/макс кг/год 0,66 ÷ 2,42

Система опалення

Діапазон регулювання температури режим «тепла підлога» °С 38 – 60*

Діапазон регулювання температури режим «радіатори» °С 38 – 85**

Максимальна температура теплоносія °С 90

Максимальний тиск бар 3

Обсяг розширювального баку л 10

Тиск накачування розширювального бака бар 1,0

Система гарячого водопостачання

Діапазон регулювання температури °С 35 – 60

Максимальний тиск у водопроводі бар 8

Мінімально необхідний тиск у водопроводі бар 0,3

Максимальний протік при ∆Т=25°С л/хв 15,7

Мінімальна витрата води
для перемикання в режим ГВП л/хв 2,5

Електричні характеристики

Робоча напруга/частота В/Гц 230 ± 10% / 50

Споживча потужність Вт 170

Ступінь захисту/Клас захисту - IPX4D / 1

Розміри і приєднання 

Габаритні розміри, ВхШхГ мм 900х600х460

Вага кг 85

Подаюча лінія системи опалення дюйм 3/4

Зворотна лінія системи опалення дюйм 3/4

Вхід холодної води дюйм 1/2

Вихід водопроводу гарячої води дюйм 1/2

Під'єднання газу до котла дюйм 3/4

Система димовидалення мм 60/100 (80/80)

* Зазначено межу максимальної температури. Залежить від відповідних налаштувань сервісного меню.
** Зазначено межу максимальної температури. Залежить від відповідних налаштувань сервісного меню.

Бойлери непрямого нагріву Elitec/Elitec Duo

Модель Од. вим. Elitec 100.1 Elitec 150.1 Elitec 200.1 Elitec 300.1 Elitec 500.1 Elitec 720.1 Elitec 1000.1

Артикул CWH 100.1 CWH 150.1 CWH 200.1 CWH 300.1 CWH 500.1 CWH 720.1 CWH 1000.1

Ємність л 104 133 199 264 462 694 1005

Кількість теплообмінників шт 1 1 1 1 1 1 1

Потужність теплообмінника кВт 24 23 33,6 33,6 48 57,6 64,8

Площа теплообмінника м² 0,6 1,0 1,4 1,4 2 2,4 2,7

Продуктивність л/год 390 560 800 800 1150 1380 1580

Максимальна робоча температура бойлера °С 100 100 100 100 100 100 100

Максимальна робоча температура теплообмінника °С 110 110 110 110 110 110 110

Максимальний робочий тиск бойлера бар 6 6 10 10 10 10 10

Максимальний робочий тиск теплообмінника бар 6 6 16 16 16 16 16

Під'єднання теплообмінника системи опалення дюйм 3/4 3/4 1 1 1 1 1

Підключення рециркуляції дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Вхід холодної/вихід гарячої води дюйм 3/4 3/4 1 1 1 1 1

Розмір інспекційного отвору внутрішній/зовнішній мм - - 115/180 115/180 115/180 115/180 115/180

Габарити ВхШхГ мм 1020х518х518 1270x518х518 1100х670х670 1360х670х670 1890х700х700 2050х855х855 1960х1055х1055

Вага нетто кг 55 65 84 122 195 260 415

Модель Од. вим. Elitec 1500.1 Elitec 200.2 Elitec 300.2 Elitec 500.2 Elitec 720.2 Elitec 1000.2 Elitec 1500.2

Артикул CWH 1500.1 CWH 200.2 CWH 300.2 CWH 500.2 CWH 720.2 CWH 1000.2 CWH 1500.2

Ємність л 1429 204 282 453 683 992 1420

Кількість теплообмінників шт 1 2 2 2 2 2 2

Потужність теплообмінника кВт 64,8 17/24 26,4/33,6 26,4/48 28,8/57,6 36/64,8 36/64,8

Площа теплообмінника м² 2,7 1/0,7 1,4/1,1 2/1,1 2,4/1,2 2,7/1,5 2,7/1,5

Продуктивність л/год 1580 410/570 630/800 630/1150 690/1380 880/1580 880/1580

Максимальна робоча температура бойлера °С 100 100 100 100 100 100 100

Максимальна рабочая температура теплообмінника  °С 110 110 110 110 110 110 110

Максимальний робочий тиск бойлера бар 10 10 10 10 10 10 10

Максимальний робочий тиск теплообмінника бар 16 16 16 16 16 16 16

Підключення теплообмінніка системи опалення дюйм 1 1 1 1 1 1 1

Підключення теплообмінніка до сонячних колекторів дюйм 1 1 1 1 1 1 1

Підключення лінії рециркуляціі дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Вхід холодної/вихід гарячої води дюйм 1 1 1 1 1 1 1

Розмір інспекційного отвору внутрішній/зовнішній мм 115/180 115/180 115/180 115/180 115/180 115/180 115/180

Габарити ВхШхГ мм 2650х1055х1055 1100х670х670 1360х670х670 1890х700х700 2050х855х855 1960х1055х1055 2650х1055х1055

Вага нетто кг 540 98 133 215 296 475 580

Технічні характеристики
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Модель Од. вим. Elitec T 140.1

Артикул CWH-T 140.1

Ємність л 132

Кількість теплообмінників шт 1

Потужність теплообмінника кВт 29

Площа теплообмінника м2 1,2

Продуктивність л/год 700

Максимальна робоча температура бойлера °С 100

Максимальна робоча температура теплообмінника °С 110

Максимальний робочий тиск бойлера бар 6

Максимальний робочий тиск теплообмінника бар 6

Підключення теплообмінніка системи опалення дюйм 3/4

Підключення лінії рециркуляціі дюйм 3/4

Вхід холодної/вихід гарячої води дюйм 3/4

Габаритні розміри мм 1250x455x455

Вага нетто кг 63

Бойлери непрямого нагріву Elitec-T

Технічні характеристики



Все котельне обладнання Electrolux підходить для України і не вимагає ідеальних умов 
експлуатації.

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

У тексті та технічних таблицях каталогу можуть бути допущені помилки або друкарські 
помилки. 

Виробник залишає за собою право вносити незначні зміни в дизайн і технічні характе-
ристики приладів без додаткового повідомлення.


