
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
КОНВЕКТОРИ

Лъчисти конвектори 
TATOU DIGITAL IO

Конвектор за баня 
TELIA

Лъчисти конвектори 
SOLIUS DIGITAL WI-FI

Eлектрическа лира 
2012 DIGITAL

Мощност 
(W)

Размери 
(mm)

Тегло 
(kg)

Отоплявана  
площ (m²)

За стандартни помещения с височина 2.6 m
1000+800 403x318x112 3 до 10

1000+800** 579x318x112 3.7 до 10

Мощност 
(W)

Размери 
(mm)

Тегло 
(kg)

Отоплявана  
площ (m²)

За стандартни помещения с височина 2.6 m
1500 815x450x98 8.10 до 22
2000 1035x450x98 10.20 до 26

• Преден панел с голяма отопляема площ
• Електронен термостат
• Високоефективен нагревател от екструдиран алуминий с голяма 

повърхност
• Дигитално управление с LCD дисплей
• Отворено програмиране за всеки ден от седмицата
• Технология “Smart Pilot”***
• Индикатор за консумацията на енергия
• Функция “Отворен прозорец“ 
• Сензор за присъствие/отсъствие
• Защита против замръзване
• Възможност за дистанционно WiFi управление чрез устройство 

Cozytouch (опция) 
• Защита срещу образуване на петна
• Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани  

и мокри помещения
• С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
• С опция за подов монтаж
• В съответствие с изискванията за ErP

• Елегантен отоплител за баня с компактни размери и с поставка** за 
кърпи

• Електронен термостат
• Капсулован нагревателен елемент( безопасен, безшумен, 

надежден) и допълнителен вентилатор за бързо загряване
• Touch screen + LED дисплей
• Седмично програмиране
• Функция отсъствие/ присъствие
• Функция „Отворен прозорец“
• BOOST функция за бързо затопляне
• Защита против замръзване
• Миещ се филтър  
• Два налични цвята: бял без поставка за кърпи и черен с поставка за 

кърпи
• Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани  

и мокри помещения
• В съответсвие с изискванията за ErP

IP24 IP24

84
месеца 
гаранция

• Преден панел с голяма отопляема площ
• Електронен термостат
• Високоефективен нагревател от екструдиран алуминий с голяма 

повърхност
• Дигитално управление с LCD дисплей
• Отворено програмиране за всеки ден от седмицата**
• Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
• Защита против замръзване
• Информация за консумацията на енeргия възможна през  

Cozytouch приложение
• Защита срещу образуване на петна
• Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани и мокри 

помещения
• С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
• С опция за подов монтаж
• В съответствие с изискванията за ErP

•  Равномерно затопляне чрез      
 топлопроводящ флуид

•  Мека топлина, без исушаване  
 на въздуха в помещението

•  Дигитално управление с LCD дисплей  
 и отворено седмично програмиране

•  Функция BOOST - лирата работи  
 2 часа на максимум мощност

•  Функция за затоплян на кърпи
•  Функция против замръзване
•  Защита от деца
•  Влагозащитеност IP 44
•  В съответствие с изискванията за ErP

*В сравнение със стандартен мехничен термостат
**Благодарение на технологията за интелигентно управление, 
уредът автоматично се адаптира към ритъма ви на живот, 
осигурявайки максимален комфорт с минимални разходи на енергия

*В сравнение със стандартен мехничен термостат
** Поставката за кърпи се отнася за конвектор Telia  с черен цвят

*В сравнение със стандартен мехничен термостат
**Поставката за кърпи може да се деинсталира, според желанието 
на  потребителя

• Елегантен отоплител за баня с компактни размери и с поставка** 
за кърпи

• Електронен термостат
• Капсулован нагревателен елемент (безопасен, безшумен, 

надежден) и допълнителен вентилатор за бързо загряване 
• Дигитално управление с LCD дисплей
• BOOST функция за бързо затопляне, режим на сушене и 

функция “Топла кърпа“ 
• Защита против замръзване
• Защита срещу образуване на петна 
• Два налични цвята: бял или антрацитено сив
• Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани  

и мокри помещения
• В съответствие с изискванията за ErP

Мощност 
(W)

Размери 
(mm)

Тегло 
(kg)

Отоплявана  
площ (m²)

За стандартни помещения с височина 2.6 m
800+600 340x705x113 8.8 до 8

Конвектор за баня 
KEA

60
месеца 
гаранция

60
месеца 
гаранция

IP24 IP24

*В сравнение със стандартен мехничен термостат
**Позволява настройка на до три времеви диапазона на работа в 
денонощието за всеки ден от седмицата
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Мощност 
(W)

Размери 
(mm)

Тегло 
(kg)

Отоплявана площ 
(m²)

За стандартни помещения с височина 2.6 m
1500 749x477x130 7.4 до 22
2000 971x477x130 9.6 до 26

Мощност 
(W)

Размери 
(mm)

Тегло 
(kg)

Отоплявана  
площ (m²)

За стандартни помещения с височина 2.6 m
300 400x890x83 7.5 до 5
500 500x1135x83 12 до 7

Wi-Fi

84
месеца 
гаранция

84
месеца 
гаранция

Вносител: Би Джи Ар Груп ООД
1408 София, бул. Витоша 115-117

Тел: 0700 11 220
Тел: (02) 953 33 25

Факс: (02) 953 36 32
e-mail: office@bgr.bg;  

www.bgr.bg
www.atlantic-comfort.com

Електрически радиатор, класически или лъчист конвектор?

Електрически радиатор - Осигурява равно-
мерно отопление за изключителен комфорт

Класически конвектор  - Затопленият въздух 
се разпространява в помещението посред-
ством естествена конвекция

Лъчист конвектор  - Осигурява осезателно и 
мигновенно усещане за топлина. Препоръчва 
се за помещения с високи тавани.



Мощност 
(W)

Размери 
(mm)

Тегло 
(kg)

Отоплявана  
площ (m²)

За стандартни помещения с височина 2.6 m
1500 594x530x138 9 до 22
2000 742x530x139 9,9 до 26

Мощност 
(W)

Размери 
(mm)

Тегло 
(kg)

Отоплявана  
площ (m²)

За стандартни помещения с височина 2.6 m
1000* 539x461x114 4.8 до 12

1500/1500* 687x461x114 6.2 до 17
2000/2000* 835x461x114 7.3 до 22

• Електрически нагревател 2в1 -  капсулован алуминиев нагревател в       
долната част + алуминиев филм по цялата площ на предния панел

• Дигитално управление с    LCD дисплей
• Технология “Smart Pilot”- уредът се     адаптира към ритъма ви на живот 
• за     повече комфорт и икономия на енергия
• Възможност за връзка към Internet и работа от     разстояние чрез 

апликацията Cozytouch (опция)
• Отворено седмично програмиране 24/7
• До 45%* икономия на енергия, благодарение на интегрираното 

програмиране и сензор за     присъствие/отсъствие
• Функция „Отворен прозорец“ - конвекторът автоматично включва/изключва 

режим „Против замръзване“, при наличие    на отворен прозорец
• Индикатор за консумацията на енергия 
• ASP – защита срещу образуване на петна по уреда и стените
• Елегантен дизайн, подходящ за всеки интериор
• Цвят: Бял мат (RAL 9016)
• Влагоустойчивост IP 24 – подходящ за монтаж в бани и мокри помещения
• С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
• В съответствие с изискванията за ErP

• Хомогенно излъчващ челен панел за бързо и равномерно отопление
• Електронен термостат
• Капсулован нагревателен елемент (безопасен, безшумен, 

надежден) 
• Дигитално управление с LCD дисплей
• Отворено програмиране за всеки ден от седмицата**
• Функциии “Ecoboost” и сензор за присъствие/отсъствие 
• Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
• Защита против замръзване
• Информация за консумацията на енeргия възможна през Cozytouch 

приложение.
• Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани  

и мокри помещения
• С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
• С опция за подов монтаж
• В съответствие с изискванията за ErP

IP24

IP24

Електрически конвектори  
F19 DESIGN

Електрически конвектори 
F119 DESIGN

Електрически конвектори 
F125 DESIGN

Конвекторни радиатори 
AGILIA SMART IO CONTROL

Електрически конвектори 
ALTIS ECOBOOST/ WI-FI

Електрически конвектори  
F127

IP24 IP24 IP24

• Хомогенно излъчващ челен панел за бързо и равномерно 
отопление

• Механичен термостат
• Kапсулован нагревателен елемент (безопасен, безшумен, 

надежден)
• Класическо механично управление 
• Автоматична защита от прегряване  и изключване при падане
• Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани и мокри 

помещения
• С включени в комплекта крачета за подов монтаж
• С опция за стенен монтаж
• В съответствие с изискванията за ErP

• Хомогенно излъчващ челен панел за бързо и равномерно 
отопление

• Електронен термостат
• Капсулован нагревателен елемент (безопасен, безшумен, 

надежден)
• Механично управление с градусна скала и четири режима на 

работа 
• Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
• Защита против замръзване
• Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани и мокри 

помещения
• С включени в комплекта крачета за подов монтаж
• С опция за стенен монтаж
• В съответствие с изискванията за ErP

• Хомогенно излъчващ челен панел за бързо и равномерно 
отопление

• Електронен термостат
• Капсулован нагревателен елемент( безопасен, безшумен, 

надежден)
• Дигитално управление
• Седмично програмиране
• 8 часов таймер
• Функция „Отворен прозорец“
• Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
• Защита против замръзване
• Влагоустойчивост: IP 24 – подходящ за монтаж в бани  

и мокри помещения
• С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
• С опция за подов монтаж
• В съответствие с изискванията за ErP

Мощност 
(W)

Размери 
(mm)

Тегло 
(kg)

Отоплявана  
площ (m²)

За стандартни помещения с височина 2.6 m
500 390.9x461x114 3.6 до 7

1000 464.9x461x114 4.2 до 12
1500 612.9x461x114 5.2 до 17
2000 760.8x461x114 6.2 до 22
2500 908.9x461x114 7.2 до 27

Мощност 
(W)

Размери 
(mm)

Тегло 
(kg)

Отоплявана  
площ (m²)

За стандартни помещения с височина 2.6 m
500 390.9x461x114 3.6 до 7
1000 464.9x461x114 4.2 до 12
1500 612.9x461x114 5.2 до 17
2000 760.8x461x114 6.2 до 22
2500 908.9x461x114 7.2 до 27

Мощност 
(W)

Размери 
(mm)

Тегло 
(kg)

Отоплявана  
площ (m²)

За стандартни помещения с височина 2.6 m
500 391x461x114 3.6 до 7
1000 465x461x114 4.2 до 12
1500 613x461x114 5.2 до 17
2000 761x461x114 6.2 до 22
2500 909x461x114 7.2 до 27

IP24

• Класически френски дизайн
• Електронен термостат
• Капсулован нагревателен елемент (безопасен, безшумен, 

надежден) 
• Дигитално управление с LCD дисплей
• Отворено програмиране за всеки ден от седмицата**
• Функция “Отворен прозорец”
• Информация за консумацията на енергия
• Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
• Защита против замръзване
• Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани  

и мокри помещения
• С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
• С опция за подов монтаж
• В съответствие с изискванията за ErP

Мощност 
(W)

Размери 
(mm)

Тегло 
(kg)

Отоплявана  
площ (m²)

За стандартни помещения с височина 2.6 m
  500 370x453x103 3.80 до 7
1000 447x453x103 4.20 до 12
1500 590x453x103 5.50 до 17
2000 740x453x103 6.80 до 22

84
месеца 
гаранция

84
месеца 
гаранция

84
месеца 
гаранция

84
месеца 
гаранция

84
месеца 
гаранция

84
месеца 
гаранция

*В сравнение със стандартен мехничен термостат *В сравнение със стандартен мехничен термостат
*В сравнение със стандартен мехничен термостат
**Позволява настройка на до три времеви диапазона на работа в 
денонощието за всеки ден от седмицата

*В сравнение със стандартен мехничен термостат
**Позволява настройка на до три времеви диапазона на работа в 
денонощието за всеки ден от седмицата

Altis Ecoboost/ Altis Ecoboost WI-FI*
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