
Nová rada elektrických ohrievačov vody TESY je snahou 
vyhovieť najvyšším nárokom na základe využitia najnovších 
poznatkov, technológií a inovácií. BelliSlimo je umelecká 
súhra High-tech výhod s exkluzívnym talianskym dizajnom. 
Dvíha súčasnú úroveň komfortu a využíva technológiu novej 
generácie. Prináša maximálny komfort spojením nadčasového 
dizajnu s užívateľsky príjemným a prehľadným elektronickým 
panelom.

Režim  ECO  SMART  zabezpečuje  optimálne  riadenie  pre 
dosiahnutie  čo  najnižšej  spotreby  energie  v  triede 
energetickej účinnosti B.

Unikátny taliansky vzhľad zahŕňa krištáľovo čistý LCD displej, 
dotykové tlačidlá a čo viac, štíhlu siluetu pre dosiahnutie 
kompaktných rozmerov pre úsporu priestoru. Tvar uľahčuje 
montáž podľa rôznych potrieb. Skutočne, veľmi inteligentný 
elektrický ohrievač vody vďaka režimu Ohrev podľa potreby, 
režim pre prvú rýchlu sprchu, spätné počítadlo, jednoduché 
týždenné programovanie a v neposlednom rade režim 
"Dovolenka". BelliSlimo je reverzibilný s možnosťou horizontálnej 
a vertikálnej montáže a je umeleckým dielom pre každý vkus a 
miesto. 
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BelliSlimo je najmodernejším ohrievačom vody vo svojej triede. Je to súhra jedinečného  moderného dizajnu a najnovších 
technologických poznatkov. 

 
 
 
 
 

•

 

Režim podľa požiadavky - BelliSlimo reaguje na Vaše potreby, myslí a sám vypočíta čas potrebný na to, aby teplá voda bola 
ohriata práve na tú dobu, keď ju budete potrebovať

•

 

Exkluzívny taliansky dizajn:
•

 

Krištáľovo čistý LCD displej a dotykové tlačidltá
•

 

Plochá, štíhla a priestorovo úsporná kompaktná veľkosť, ktorá umožňuje jednoduchú montáž podľa potrieb zákazníka - v 
kúpeľni, v kuchyni, nad dverami. Vhodné pre inštaláciu do skriniek, šatníkov atď.

•

 

Energetická účinnosť - najvyššia možná v tejto triede spotrebičov - trieda energetickej účinnosti ErP B
•

 

Reverzibilný - možno ho namontovať vertikálne alebo horizontálne
•

 

Režim ECO SMART - samoučenie sa a samoriadenie
•

 

Dvojitá nádrž - dve nádrže so samostatnými ohrievacími telesami
•

 

Rýchla prvá sprcha
•

 

Jednoduché týždenné programovanie 
•

 

Režim dovolenky a funkcia Boost
•

 

Spätné odpočítavanie času, kým elektrický ohrievač nedosiahne požadovanú teplotu
•

 

PISTON Effect pre ešte viac teplej vody
•

 

INSUTECH - špeciálne navrhnutá technológia pre vysoko účinnú izoláciu

BelliSlimo 30 BelliSlimo 50 BelliSlimo 80 BelliSlimo 100
MODEL GCR 3027 GCR 5027 GCR 8027 GCR 10027

12 E31 E 22 E31 E 22 E31 E 22 E31 E

Objem L 25 40 65 80

Menovitý výkon W 1200 2200 2200 2200

Energetická trieda B B B B

Záťažový profil S M M M

Stupeň elektrického krytia IP24 IP24 IP24 IP24

El. istenie A 16 16 16 16

Rozmery zariadenia

výška m 0,497 0,709 1,057 1,287

šírka m 0,490 0,490 0,490 0,490

hĺbka m 0,280 0,280 0,280 0,280

A [mm, ±5] B [mm, ±5] C [mm, ±5] D [mm, ±5]

GCR 3027 12 E31 ECW 497 490 280 165

GCR 5027 22 E31 ECW 709 490 280 405

GCR 8027 22 E31 ECW 1057 490 280 695

GCR 10027 22 E31 ECW 1287 490 280 880
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Pohľad odspodu

V1 G½'' - vstup studenej vody
V2 G½'' - výstup teplej vody
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A

 min 300 mm 

 min 100 mm 

 min 500 mm 

 min 220 mm 
 max 300 mm 

100 mm 

V1

V2

Pohľad odspodu

V1 G½'' - vstup studenej vody
V2 G½'' - výstup teplej vody

C

138 mm

V1 G½" - vstup studenej vody
V2 G½" - výstup teplej vody

Pohľad odspodu




