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Від 6490 грн.

Серія електричних котлів "Digital" виробництва 
компанії Tenko призначена для опалення приміщень 

площею до 150 кв. м. або як додатковий пристрій у 
чинній системі опалення. Серія котлів "Digital" 
створювалась як альтернатива серії КЕ, оснащена 
можливістю управління часом включення/вимкнення 
насоса до чи після вмикання тенів, двоступеневою 
системою захисту, яка захищає пристрій від перегріву, 
двома датчиками температури, захисним модульним 
контактором. Теплоносій в системі регулюється плавно в 

діапазоні 19-74о С, температура повітря у приміщенні задається від 
10 до 40 оС. Модельний ряд складається з котлів потужністю від 3 до 15 кВт. 

Підключення можливо до мережі 220В та 380В. До переваг електрокотлів серії "Digital" 
належать: високий коефіцієнт корисної дії (ККД), електронне управління, надійність, 
простота технічного обслуговування, екологічна чистота. Деталі корпусу виконані з 
високоякісної сталі і пройшли антикорозійну обробку. Надалі на них наноситься 
порошкова фарба для створення захисного шару і надання красивого зовнішнього 
вигляду. 

Електричні котли серії "Standart Digital" – 
являють собою високотехнологічне і надійне рішення 

для опалення Вашого будинку. Це обладнання 
використовується для опалення приміщень площею до 150 
кв. м. або в якості допоміжного пристрою в існуючій системі 
опалення. Моделі даної серії відрізняються високою 
ефективністю і надійністю, випускаються потужністю від 3 
до 15 кВт, а підключення можливо в мережу 220В і 380В. 

Електричні котли "Standart Digital" створювались як альтернатива серії 
СКЕ, оснащені можливістю керування часом включення/вимкнення насосу до чи після 

вмикання тенів, циркуляційним насосом, захисним модульним контактором, двома 
датчиками температури. Представлена лінійка відрізняється широким функціоналом і 
простотою експлуатації. Корпус котла виготовлений із високоякісної сталі і підданий 
антикорозійної обробки. Для надання йому додаткових захисних властивостей і 
елегантного зовнішнього вигляду застосовується порошкова технологія фарбування. Для 
збільшення терміну експлуатації кожен теплообмінник піддається спеціальній 
антикорозійного обробці і проходить гідравлічні випробування на тиск до 8 бар. В 
комплект поставки входить керівництво по монтажу та експлуатації. 

Серія електричних котлів "Mini Digital" виробництва 
компанії Tenko призначена для опалення приміщень 

площею до 50 кв. м. або як додатковий пристрій у 
діючій системі опалення. Серія котлів "Mini Digital" 

створена як альтернатива серії котлів КЕМ. Теплоносій в 
системі регулюється плавно в діапазоні 0-80о С. 

Модельний ряд складається з котлів потужністю 3 і 4,5 
кВт. Підключення можливе лише до мережі 220В. До 

переваг електрокотлів серії "Mini Digital" належать: високий 
коефіцієнт корисної дії (ККД), електронне управління, 

надійність, простота технічного обслуговування, екологічна чистота. 
Деталі корпусу вироблені з високоякісної сталі і пройшли антикорозійну 

обробку. В подальшому на них наноситься порошкова фарба для створення 
захисного шару і надання красивого зовнішнього вигляду. В процесі 
виготовлення теплообмінника використовується виключно високоякісна 
товстостінна труба, яка для продовження терміну служби проходить 
антикорозійну обробку і гідравлічні випробування при тиску 8 бар. В комплект 
поставки входить керівництво по монтажу та експлуатації.

«MINI DIGITAL»
Від 1590 грн.

Серія

ЕЛЕКТРОННЕ КЕРУВАННЯ

«STANDART DIGITAL PLUS»
Від 9490 грн.

Серія

ЕЛЕКТРОННЕ КЕРУВАННЯ

Електричні котли серії "Standart Digital+" – являють 
собою високотехнологічне і надійне рішення для 
опалення Вашого будинку. Це обладнання 
використовується для опалення приміщень площею 
до 360 кв. м. або в якості допоміжного пристрою в 
існуючій системі опалення. Моделі даної серії 
відрізняються високою ефективністю і надійністю, 
випускаються потужністю від 6 до 36 кВт, а 
підключення можливо в мережу 220В і 380В. 
Теплоносій в системі регулюється плавно в діапазоні 
19-74о С, температура повітря у приміщенні задається 

від 10 до 40 оС. Електричні котли "Standart Digital+" створювались 
як альтернатива серії СПКЕ, оснащені можливістю керування часом 

включення/вимкнення насосу до чи після вмикання тенів, циркуляційним насосом 
фірми Grundfos (Данія), розширювальним баком Zilmet об'ємом у 7 літрів, 
захисним модульним контактором, двома датчиками температури. Представлена 
лінійка відрізняється широким функціоналом і простотою експлуатації. Корпус 
котла виготовлений із високоякісної сталі і підданий антикорозійної обробки. Для 
надання йому додаткових захисних властивостей і елегантного зовнішнього 
вигляду застосовується порошкова технологія фарбування. 
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Від 8850 грн.

Електричні котли серії «Преміум» ТМ "Tenko" 
надають широкі можливості для управління роботою 

пристрою і забезпечують максимальний комфорт і 
автономність експлуатації при опаленні різних приміщень з 
максимальною площею 150 кв.м. Представлена лінія 
обладнання відрізняється наявністю вбудованого 

мікроконтролера і програмної системи управління для повного контролю 
працездатності котла. Модель котла «Преміум» має цифровий дисплей для налаштування і 
відображення сервісної інформації від трьох датчиків температури: кімнатного, провідного або 
радіо, на прямому і зворотному трубопроводах системи опалення. Мікроконтролер здійснює 
управління блоків ТЕНів і реле, а вбудований програмний лічильник електроенергії веде 
статистику і дозволяє оптимізувати роботу. Безшумна робота при комутації забезпечується 
твердотільними реле з водяним охолодженням. Усі моделі електричних котлів «Преміум» 
виробництва компанії "Tenko" укомплектовані циркуляційним насосом фірми Grundfos (Данія), 
датчиком протоку, автоматичним відводом повітря, запобіжним клапаном і вбудованим 
кімнатним термостатом з тижнево / добовим програматором.
 Гідравлічна група зібрана на основі надійних латунних фітингів і спільно з 
теплообмінником пройшла випробування на герметичність з'єднань при тиску 3 атмосфери.
 Можливе дистанційне керування за допомогою модуля wi-fi.

Від 9990 грн.

Електричні котли лінії "Преміум Плюс" ТМ Tenko є 
готовою інженерною системою високого класу, яка 
забезпечує неперевершений рівень комфорту, 
автономності та безшумну роботу. 

Потужність котлів варіюється від 6 до 36 кВт. Відмінною 
особливістю котлів "Преміум Плюс" є наявність 

вбудованого мікроконтролера і системи управління, яка здійснює регулювання роботи 
блоку ТЕНів, і твердотільних реле. РК-дисплей служить для зручного налаштування і 
відображення сервісної інформації про кімнатну, провідну або температуру радіодатчиків, 
розташованих на прямому і зворотному трубопроводах.
Серія електричних котлів TM Tenko "Преміум Плюс" укомплектована продуктивним 
трьохшвидкісним циркуляційним насосом фірми Grundfos (Данія), розширювальним баком Zilmet 
об'ємом у 7 літрів, запобіжним клапаном, датчиком протоку, автоматичним відводом повітря, 
цифровим датчиком тиску, кімнатним термостатом з тижнево / добовим программатором. 
Можливе дистанційне керування за допомогою модуля WI-FI.

Від 8850 грн.

Електричні котли серії «Стандарт» - це 
обладнання, яке використовується для опалення 

приміщень площею до 150 кв.м. або в якості 
допоміжного пристрою в існуючій системі опалення. 
Моделі даної серії відрізняються високою надійністю і 
випускаються потужністю від 3 до 15 кВт. Котли мають 

три ступені нагріву, а підключення можливе в 
електричну мережу 220 В або 380 В. Електричні котли даної лінії комплектуються 

надійним трьохшвидкісним циркуляційним насосом, автоматичним відводом повітря, 
аналоговим термометром, світловими індикаторами режимів роботи і капілярним 
термостатом, який дозволяє плавно регулювати температуру в діапазоні 0 - 90 ° С. 
«Стандарт» можливо експлуатувати в зачиненій або відчиненій системі опалення. 
Котел має роз’їм для підключення кімнатного термостата або програматора. 

«СТ

Серія електричних котлів «Стандарт 
Плюс» від компанії Tenko являє собою 
універсальне рішення, що включає в себе всі 
необхідні конструктивні елементи для 
створення системи опалення.
Даний клас обладнання призначений для 

опалення різних приміщень площею до 360 кв.м. або в 
якостіі додаткового пристрою в діючій системі опалення. Діапазон потужностей 

котлів від 6 до 36 кВт, з підключенням до електричної мережі з напругою 220 В або 
380 В.
Котли «Стандарт Плюс» укомплектовані продуктивним циркуляційним насосом з 
трьома робочими швидкостями, аналоговим термобарометром, автоматичним 
відводом повітря, світловими індикаторами режимів роботи, розширювальним баком 
Zilmet на 7 літрів і капілярним термостатом, за допомогою якого є можливість 
регулювати температуру теплоносія в інтервалі 0 - 90 ° С .
Представлені моделі котлів виконані з використанням передових технологій, якісних 
комплектуючих і матеріалів, що забезпечує високу надійність і довгий термін служби 
опалювального обладнання.

Від 8490 грн.

Електричні котли Tenko серії «Міні» являють 
собою обладнання простої комплектації, розраховане 

для опалення невеликих приміщень площею до 50 
кв.м, або як додатковий пристрій в існуючій системі 
опалення. Підключення здійснюється виключно в 
однофазну електричну мережу напругою 220 В. Лінія 

котлів «Міні» оснащена двоступеневої системою захисту, 
що оберігає пристрій від перегріву, капілярним термостатом, плавно регулюючим 

температуру теплоносія в діапазоні 0 - 90 ° С і світловими індикаторами для контролю 
роботи. Модельний ряд складається з котлів потужністю 3,0 і 4,5 кВт, які мають два 
ступені нагріву.
 Котли «Міні» виробництва компанії Tenko мають низькі масогабаритні 
показники, відмінне співвідношення ціни і якості, привабливий зовнішній вигляд. 
Завдяки використанню сучасних схемотехнічних рішень пристрій працює практично 
безшумно, підтримує автоматичний режим роботи і безпечний в експлуатації.

Від 1450 грн.

Від 1990 грн.

Лінія електричних котлів «Економ» 
виробництва компанії Tеnko призначена для опалення 

в автономному режимі приміщень площею до 150 кв.м. 
або як додатковий пристрій в діючій системі опалення. 
Серія котлів «Економ» оснащена двоступеневою системою 
захисту, яка оберігає пристрій від перегріву, капілярним 
термостатом, плавно регулюючим температуру теплоносія 
системи в діапазоні 0 - 90 ° С, аналоговим термометром, 
світловими індикаторами для візуального контролю 
роботи, а також отвором для підключення циркуляційного 
насосу. Модельний ряд складається з котлів потужністю 
від 3 до 15 кВт, що мають три ступені нагріву. Підключення 

устаткування здійснюється в однофазні або трифазні мережі 
напругою 220 В або 380 В відповідно. У поєднанні з невисокою ціною і 

низькими експлуатаційними витратами електрокотли серії «Економ» стали 
ідеальним варіантом за співвідношенням якості, функціональних можливостей і 
вартості.
Електричні котли ТМ Tenko поставляються у картонній упаковці. У комплект поставки 
включено також керівництво з монтажу та експлуатації.


