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БОЙЛЕРИ С ИНДИРЕКТНО ПОДГРЯВАНЕ С ЕДИН ТОПЛООБМЕННИК: 
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БУФЕРИ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ: 
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БУФЕРИ ПОД НИСКО НАЛЯГАНЕ: 
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Уважаеми клиенти, 
 
 Екипът на TESY сърдечно Ви честити новата покупка. Надяваме се, че новият Ви 

уред ще допринесе за подобряване на комфорта във Вашия дом. 
Настоящото техническо описание и инструкция за експлоатация има за цел да Ви 

запознае с изделиeтo и условията за неговото правилно монтиране и експлоатация. 
Инструкцията е предназначена и за правоспособните техници, които ще монтират уреда, 
демонтират и ремонтират в случай на повреда. 

Спазването на указанията в настоящата инструкция е в интерес на купувача и е едно 
от гаранционните условия, посочени в гарнционната карта. 

 Тази инструкция е неразделна част от бойлера. Тя трябва да се съхранява и 
трябва да придружава уреда в случай, че се смени собственика или потребителя и/или 
се преинсталира 

 Прочетете инструкцията внимателно. Тя ще ви помогне за осигуряване на 
безопасно инсталиране, използване и поддръжка на вашия уред 

 Инсталирането на уреда е за сметка на купувача и трябва да се извърши от 
квалифициран инсталатор, в съответствие с настоящата инструкция 
 
 
 

 I.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Уредът е предназначен да обезпечава с битова гореща вода обекти, имащи 

водопроводна мрежа с налягане не повече от 0,7 MPa (7 bar). 
Той е предназначен за експлоатация в закрити и отопляеми помещения и не е 

предназначен  да работи в непрекъснато проточен режим.  
 
 
 
 
II. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
В зависимост от модела водонагревателите могат да бъдат без топлообменник или с 

един или два вградени топлообменника - фигура ..... 
Към бойлера е монтиран индикатор за отчитане на температурата във 

водонагревателя - Т. Налични са тръбни изходи (означени с TS1, TS2, TS3) за монтаж на 
датчици за измерване на температурата на водата в бойлера и участващи в 
управлението на потока на топлоносителя през топлообменниците. Към бойлерът може 
да бъде монтиран електрически нагреател, за който е осигурен тръбен изход означен с 
букви EE (HE). Тръбен изход означен с буква R е предназначен за рециркулация на 
топла вода, в инсталации даващи тази възможност. 

Бойлерът е осигурен с два фланеца. Единият е рaзположен в горната част на уреда 
и на него е закрепен анодният протектор. Вторият фланец е разположен старнично и 
служи за проверка и почистване на водосъдържателя. 

  
ВНИМАНИЕ! Електрическият нагревател трябва да бъде одобрен от 

производителя на водонагревателния уред. В протичвен случай гаранцията за 
уреда ще отпадне и производителят не носи отговорност при ненормална работа 
на уреда. 
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ІІ.а. Техн. данни за бойлери с индиректно подгряване и макс. мощност до 
100кВт при Ттопл. = 90

о
С 

Тип серпентина   15/7S2 15S 10/7S2 12S 7/5S2 9S 

Номинален обем l 500 500 300 300 200 200 

Действителен обем l 482 489 286 291 196 198 

Тегло kg 158 145 100 92 70 65 

Площ серпентина 
 (S1 -долна) 

m
2
 2.25 2.25 1.21 1.45 0.75 0.96 

Площ серпентина 
 (S2 -горна) 

m
2
 1.04 - 0.85 - 0.54 - 

Обем на серпентината 
 (S1) 

l 13.7 13.7 7.4 8.8 4.6 5.8 

Обем на серпентината 
 (S2) 

l 6.4 - 5.2 - 3.3 - 

Мощност на серпентина  
S1 в проточен режим 

 *60-80/70-90°C 
kW 68/81 61/73 34/46 40/53 23/30 32/40 

Мощност на серпентина 
 S2 в проточен режим  

*60-80/70-90°C 
kW 34/42 - 25/33 - 13/20 - 

Количество топла вода  
с ∆T35°C (S1) 

 *60-80/70-90°C 
l/h 

1500 
/1795 

1500 
/1795 

792 
/1092 

882 
/1248 

558 
/648 

768 
/955 

Количество топла вода  
с ∆T35°C (S2) 

 *60-80/70-90°C 
l/h 

785 
/1002 

- 
594 
/785 

- 
318 
/468 

- 

Макс. количество вода 
 - MIX45°C (S1) 

l 510 553 302 330 225 240 

Макс. количество вода 
 - MIX45°C (S2) 

l 250 - 151 - 111 - 

Загуба на топлина (∆T45K) 
kW 
/24h 

2.9 2.9 2.7 2.7 2.5 2.5 

Макс. работна температура °C 95 95 95 95 95 95 

Работно налягане  
за водосъдържателя 

MPa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

Работно налягане  
за серпентините 

MPa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

NL фактор S1   18 19 8 8.1 4.1 4.3 

NL фактор S2   3  - 1.4  - 1  - 

Мин. време за загряване S1 
80 - 15 / 60 

  40 41 40 40 39 38 

Мин. време за загряване S2 
80 - 15 / 60 

  42  - 39  - 39  - 
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ІІ.б. Технически данни за бойлери с индиректно подгряване и максимална 
мощност над 100кВт при Ттоплоносителя = 90

о
С 

Тип серпентина   13S 13/7S2 12S 12/9S2 18S 

Номинален обем l 1000 1000 800 800 500 

Действителен обем l 941 931 774 762 469 

Тегло kg 233 279 221 252 174 

Площ серпентина 
 (S1 -долна) 

m
2
 3.45 3.45 2.89 2.89 3.43 

Площ серпентина 
 (S2 -горна) 

m
2
 - 1.31 - 1.54 - 

Обем на серпентината 
 (S1) 

l 31.3 31.3 26.2 26.2 30.9 

Обем на серпентината 
 (S2) 

l - 7.9 - 9.4 - 

Мощност на серпентина  
S1 в проточен режим 

 *60-80/70-90°C 
kW 95/124 95/124 80/104 80/104 118/141 

Мощност на серпентина 
 S2 в проточен режим  

*60-80/70-90°C 
kW - 36/47 - 45/55 - 

Количество топла вода  
с ∆T35°C (S1) 

 *60-80/70-90°C 
l/h 

2342 
/3045 

2342 
/3045 

1963 
/2551 

1963 
/2551 

2899 
/3420 

Количество топла вода  
с ∆T35°C (S2) 

 *60-80/70-90°C 
l/h - 

890 
/1156 

- 
1107 
/1360 

- 

Макс. количество вода 
 - MIX45°C (S1) 

l 1081 1055 845 823 524 

Макс. количество вода 
 - MIX45°C (S2) 

l - 503 - 401 - 

Загуба на топлина (∆T45K) 
kW 
/24h 

4.3 4.3 3.7 3.7 2.9 

Макс. работна температура °C 95 95 95 95 95 

Работно налягане  
за водосъдържателя 

MPa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

Работно налягане  
за серпентините 

MPa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

NL фактор S1   41 40 30 29 35 

NL фактор S2    - 19  - 12  - 

Мин. време за загряване S1 
80 - 15 / 60 

  46 46 40 40 39 

Мин. време за загряване S2 
80 - 15 / 60 

 
   - 41  - 39  - 
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ІІ. в. Габаритни размери и присъединителни връзки за бойлери с индиректно 
подгряване и максимална мощност до 100кВт 

               
 

 

ЕV (X/X) S2 200;300; 500► 

◄ЕV (X) S 200;300; 500 
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  15/7S2 15S 10/7S2 12S 7/5S2 9S 

  500 500 300 300 200 200 

a mm 944 944 718 804 585 671 

b mm 750 750 610 653 478 564 

c mm 1448 1448 1207 1207 993 993 

d mm 299 299 288 288 284 284 

e mm 214 214 203 203 199 199 

f mm 1674 1674 1420 1420 1200 1200 

g mm 324 324 314 314 314 314 

h mm 255 - - 206 - 100 

i mm 1448 1448 1207 1207 993 993 

j mm 986 986 760 846 628 714 

k mm - 1029 803 - 671 - 

l mm - 136 100 - 75 - 

m mm - 1265 996 - 815 - 

n mm - 1330 1104 - 886 - 

ØC mm 750 750 650 650 600 600 

ØD mm 650 650 550 550 500 500 

 
 
 
 

R Вход рециркулация  Rp    ¾” 

TS1 Термосензор 1 Rp    ½” 

TS2 Термосензор 2  Rp   ½” 

EE (HE) Eл. нагревател  Rp 1 ½” 

T Tермометър  Rp    ½” 

TR Терморегулатор  Rp   ½” 

CW Вход студена вода  Rp    1” 

IS2 (M) Вход серпентина 2  Rp    1” 

OS2 (E) Изход серпентина 2  Rp   1” 

IS1 
(MS) 

Вход серпентина 1  Rp   1” 

OS1 
(ES) 

Изход серпентина 1  Rp   1” 

HW Изход гореща вода  Rp   1” 

FB Фланец за сервизиране  

FU Горен фланец с аноден пр-р  

V Долен аноден протектор  

AV Обезвъздушаване  Rp  ¾” 
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ІІ. г. Габаритни размери и присъединителни връзки за бойлери с индиректно 
подгряване и максимална мощност над 100кВт 

 

                

ЕV (X) S 800; 1000► 

◄ЕV( X/X) S2  800; 1000 
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 13S 13/7S2 12S 12/9S2 18S 

 1000 1000 800 800 500 

a 987 987 929 929 1324 

b 830 817 756 756 705 

c 1846 1846 1780 1780 1448 

d 270 270 270 270 334 

e 82 82 82 82 214 

f 2002 2002 1937 1937 1674 

g 353 353 353 353 364 

h 1274 1274 1274 1274 1077 

i 1592 1592 1475 1475 1448 

j 1132 1132 1051 1051 - 

k - 1174 - 1105 - 

m - 1374 - 1363 - 

ØC 1050 1050 990 990 750 

ØD 850 850 790 790 650 

 

R Вход рециркулация         Rp ¾” 

TS1 Термосензор 1                 Rp ½” 

TS2 Термосензор 2                 Rp ½” 

EE Eл. нагревател              Rp 1 ½” 

T Tермометър                     Rp ½” 

TR Терморегулатор              Rp ½” 

CW Вход студена вода       Rp 1 ½” 

IS2 Вход серпентина 2       Rp 1 ½” 

OS2 Изход серпентина 2     Rp 1 ½” 

IS1 Вход серпентина 1       Rp 1 ½” 

OS1 Изход серпентина 1     Rp 1 ½” 

HW Изход гореща вода       Rp 1 ½” 

FB Фланец за сервизиране 

FU Горен фланец с аноден пр-р 

V Долен аноден протектор 

AV Обезвъздушаване          Rp  ¾” 

 

ЕV 18 S 500► 
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ІІ. д. Габаритни размери и присъединителни връзки за бойлери (буфери) 
високо налягане. 

 

 

ЕV 200; 300; 500► 

◄ЕV  800; 1000 
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 200L 300L 500L 800L 1000L 

a 1207 1427 1702 1937 2002 

b 314 314 321 353 353 

c 714 846.5 983.5 1051 1132 

d 993 1207 1445 1475 1592 

f 199 203 211 82 82 

g 771 1010 1196 1274 1274 

h 993 1207 1445 1780 1846 

k - - - 1592 1654 

l - - - 1174 1174 

m - - - 272 272 

ØC 600 650 750 990 1050 

ØD 500 550 650 790 850 

 
 

 EV 200; 300; 500 

R Вход рециркулация                                                                          Rp ¾” 

TS1 Термосензор 1                  Rp ½” 

TS2 Термосензор 2                  Rp ½” 

TS3 Термосензор 3                  Rp ½” 

EE Eл. нагревател               Rp 1 ½” 

T Tермометър                     Rp ½” 

TR Терморегулатор               Rp ½” 

CW Вход студена вода            Rp 1” 

HW Изход гореща вода           Rp 1” 

FB Фланец за сервизиране  

FU Горен фланец с аноден пр-р  

V Долен аноден протектор  

AV Обезвъздушаване            Rp ¾” 

 
 

 EV 800; 1000 

R Вход рециркулация          Rp ¾” 

TS1 Термосензор 1                  Rp ½” 

TS2 Термосензор 2                  Rp ½” 

TS3 Термосензор 3                  Rp ½” 

EE Eл. нагревател               Rp 1 ½” 

T Tермометър                      Rp ½” 

TR Терморегулатор               Rp ½” 

CW Вход студена вода        Rp 1 ½” 

HW Изход гореща вода        Rp 1 ½” 

FB Фланец за сервизиране  

FU Горен фланец с аноден пр-р  

V Долен аноден протектор  

AV Обезвъздушаване            Rp ¾” 
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ІІ. e. Габаритни размери и присъединителни връзки за буфери ниско налягане. 
 

 
 
 
 
 
 

 V200 V300 V500 

a 50 52 65 

b 198 203 210 

c 463 538 622 

d 728 873 1034 

e 993 1208 1446 

f 1200 1420 1671 

ØC 500 550 650 

ØD 600 650 750 

◄V  200; 300; 500 
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Размер [mm] V 800  V 1000  

a 82 80 

b 360 348 

c 740 758 

d 1120 1168 

e 1500 1578 

f 1821 1895 

g 1937 2002 

ØD 790 850 

ØC 990 1050 

◄V  800; 1000 
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III. МОНТАЖ И ВКЛЮЧВАНЕ 
 
ВНИМАНИЕ! ВСИЧКИ МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ОТ  

ПРАВОСПОСОБНИ ТЕХНИЦИ. 
 
1. Монтаж 
Водонагревателите са закрепени на индивидуални транспортни палети, за 

улеснение на транспортирането им. При условие че бойлерът ще се монтира в 
помещение с равен под и с ниска влажност, то се допуска палета да не бъде свалян. 

При необходимост палета да бъде свален трябва да се спази следната 
последователност (fig.4): 

 

 
 
- Поставете уреда в легнало положение, като предварително подложите под него 
постелка за да го предпазите от нараняване Развийте трите болта, с които палета е 
захванат към бойлера 
- Навийте регулируемите пети на мястото на болтовете* 
- Изправете уреда във вертикално положение и го нивелирайте, като регулирате 
височината на петите 

*в случаите, когато регулируемите пети са съставни, сглобете петата като спазвате 
следната последователност (fig. 5): 
- поставете детайл 1 на болт 2, свален от палета 
- поставете шайба 3, свалена от палета 
- -навийте и затегнете добре гайките 4  

Fig…   
 

ВНИМАНИЕ! За избягване причиняването на вреди на потребителя и (или) на трети 
лица в случаи на неизправност в системата за снабдяване с топла вода е необходимо 
уреда да се монтира в помещения имащи подова хидроизолация и (или) дренаж в 
канализацията.  
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2. Свързване на бойлера към водопроводната мрежа 
 
За модели с една серпентина – фиг. 6  
За модели с две серпентини – фиг.7 
За модели без топлообменник –  свързването към водопровода е като за бойлери с 

един или два топлообменника 

 
 

Фиг.6 
Където: 
1-Входяща тръба; 2 – предпазен клапан; 3-редуцир вентил (при налягане във 

водопровода над 0,7MPa); 4- спирателен кран; 5 – фуния с връзка към канализацията; 6-
маркуч; 7 – разширителен съд (препоръчителен); 8 – допълнителен кран за източване 

При свързването на бойлера към водопроводната мрежа трябва да се имат предвид 
указателните цветни пръстени и етикети със съответните знаци:  
- Син пръстен и надпис „CW (I)” – входяща студена вода 
- Червен пръстен и надпис “HW (H)” – за изходяща гореща вода 
- Черен пръстен и надпис „R” – рециркулация  

Задължително е монтирането на възвратно-предпазният клапан, с който е 
закупен бойлера.  Той се поставя на входа за студена вода, в съответствие със 
стрелката на корпуса му, която указва посоката на входящата вода.  Не се допуска друга 
спирателна арматура между  клапана и уреда. 

ВНИМАНИЕ! Наличието на други /стари/ възвратно-предпазни клапани може да 
доведе до повреда на вашия уред  и те трябва да се премахнат.  

При условие, че няма да се ползват циркулационната муфа (означена с буква “R”), 
муфи за термосонди (означени с букви TS1, TS2, TS3), муфа за присъединяване на 
нагревателен елемент (означена с букви “EE (HE)”) и муфа за терморегулатор (означена 
с букви “TR”) е необходимо да бъдат затворени водоплътно преди напълването на 
водосъдържателя с вода.  
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Фиг. 7 

 
При модели без топлообменници (серпентини) – отворът означен с „AV” е 

предназначен за свързване на устройство за обезвъздушаване на водосъдържателя. 
Напълването на бойлера с вода става, като отворите крана за гореща вода на най-

отдалечената смесителната батерия и крана за подаване на студена вода от 
водопроводната мрежа към него. След напълването от смесителя трябва да потече 
непрекъсната струя вода, след което може да затворите крана на смесителната 
батерия.  

Източването на водата от водосъдържателя може да стане, като предварително 
затворите спирателния кран на входа за студена вода. Отворете крана за топла вода на 
най-отдалечената смесителна батерия. Отворете крана(8) за източване на водата от 
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бойлера.  Ако в инсталацията не е инсталиран такъв, бойлерът може да бъде източен, 
както следва: 

-при модели окомплектовани с предпазен клапан с лостче – повдигнете лостчето и 
водата ще изтече през дренажния отвор на клапана 

-при модели окомплектовани с клапан без лостче -  бойлерът може да бъде източен 
директно от входящата му тръба, като предварително бъде разкачен от водопровода. 

 
В случай, че налягането във водопроводната мрежа  надвишава 0,7 MPa (7 bar), е 

необходимо да се монтира редуцир вентил, в противен случай бойлера няма да бъде 
експлоатиран правилно. Производителят не поема отговорност за произтеклите 
проблеми от неправилна експлоатация на уреда. 

Под дренажния отвор на предпазния клапан трябва да се постави тръба, която да се 
свърже с отходната канализация или към специална отвеждаща сиатема. Тръбата да 
бъде с досътатъчен наклон за отичане на водата. Двата и края трябва да бъдат 
отворени към атмосферата и да бъде в осигурена против замръзване.  

 
3. Свързване на топлообменниците към топлопреносната инсталация от 

алтернативни топлоизточници. 
ВНИМАНИЕ! Свързването на уредът към топлопреносна инсталация се извършва 

единствено от квалифицирани лица изготвили и осъществили съответния проект за 
топлопреносна инсталация. 

Свързването на топлообменниците на водонагревателя с топлопреносната 
инсталация се извършва, като към означеният с цвят и надпис извод се свърже 
съответстващият му от топлопреносната инсталация:  

 
IS1 (MS)    – Вход серпентина 1 
OS1(ES)     – Изход серпентина 1 
IS2 (M) – Вход серпентина 2 
OS2 (E)   – Изход серпентина 2 
 
При напълване на системата с работен флуид е необходимо въздухът да бъде 

премахнат. Затова преди експлоатацията на уреда се уверете, че няма въздух в 
ситемата и това не пречи на нормалното му функциониране. 

Необходимо е температурата на топлоносителя да не превишава 80°С.  
 
IV. Антикорозионна защита - магнезиев анод  
Магнезиевият аноден протектор допълнително защитава вътрешната повърхност на 

водосъдържателя от корозия. Той се явява износващ се елемент, който подлежи на 
периодична подмяна. 

С оглед на дългосрочната и безаварийна експлоатация на Вашия бойлер 
производителят препоръчва периодичен преглед на състоянието на магнезиевия анод 
от правоспособен техник и подмяна при необходимост, като това може да стане по 
време на периодичната профилактика на уреда. За извършване на подмяната се 
обърнете към оторизираните сервизни лица. 

 
V.Работа с уреда. 
 Преди първоначалната експлоатация на уреда се уверете, че бойлерът е 

свързан правилно, с подходящата инсталация и е пълен с вода. 
 Всички настройки касаещи работата на уреда се извършват от квалифициран 

специалист. 
 
 VI. Важни правила 

 Използването на уреда за цели различни от неговото предназначение са 
забранени. 

 Преди пускането на водонагревателя в експлоатация се уверете че 
водосъдържателят му е пълен с вода. 
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 Инсталирането и обслужването на уреда трябва да бъдат извършвани от 
квалифициран инсталатор в съответствие с инструкциите на производителя. 

 Бойлерът да се монтира само в помещения с нормална пожарна обезопасеност. 
Трябва да има сифон на инсталацията за отпадни води на пода. Помещението да бъде 
осигурено против понижение на температурата в него под 4°С. 

 Свързването на бойлера към водопроводната и топлопреносната мрежа да се 
извършва само от правоспособни технически лица. 

 При вероятност температурата в помещението да спадне под 0 
о
С,  бойлерът 

трябва да се източи чрез повдигане на лостчето на възвратно-предпазния клапан  

 При експлоатация (режим на нагряване на водата), е нормално да капе вода от 
отвора за източване на предпазния клапан. Същият трябва да бъде oставен открит към 
атмосферата. 

 За безопасната работа на бойлера, възвратно-предпазния клапан редовно да се 
почиства и преглежда дали функционира нормално /да не е блокиран/, като за районите 
със силно варовита вода да се почиства от натрупания варовик. Тази услуга не е 
предмет на гаранционното обслужване.  

Ако при повдигане на лостчето на клапана при пълен водосъдържател,  от 
дренажния отвор не протече вода това е сигнал за неизправност и използването на 
уреда следва да бъде преустановено.  

 Този уред не е предназначен да бъде използван от хора (включително деца) с 
намалени физически, чувствителни или умствени способности, или хора с липса на опит 
и познания, освен ако не са под нблюдение или инструктирани в съответствие с 
употребата на уреда от човек отговорен за тяхната безопасност. 

 Децата трябва да бъдат под наблюдение за да е сигурно, че не си играят с 
уреда. 

 Необходимо e да се спазват правилата за профилактика, подмяната на анодния 
протектор и отстраняването на натрупания варовик дори след изтичане на гаранциония 
срок на уреда.  

 
VI.Периодична поддръжка 
При нормална работа на бойлера, под въздействието на високата температура се 

отлага варовик /т.н.котлен камък/. Поради това производителят на този уред препоръчва 
профилактика на всеки две години на Вашият бойлер от оторизиран сервизен център 
или сервизна база. Тази профилактика трябва да включва почистване и преглед на 
анодния протектор, който при необходимост да се замени с нов. Всяка такава 
профилактика трябва да бъде отразена в гаранционната карта като бъдат посочени – 
дата на извършване, фирма изпълнител, име на лицето което е извършило дейността, 
подпис. 

Неизпълнението на горното изискване може да прекрати безплатното гаранционно 
поддържане на Вашия бойлер. 

 
Производителят не носи отговорност за всички последици,  вследствие 

неспазване на настоящата инструкция. 
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