
Boilere pe gaz 

 

BGM – B CS 
 
 

Boilerele cu încălzire directă seria BGM – B CS sunt utilizate pentru prepararea şi stocarea 
apei calde menajere.  
Funcționează pe gaz metan sau GPL.  
Camera de ardere este închisă iar evacuarea gazelor arse se face cu tiraj forţat. 
Rezervorul boilerelor este de formă cilindrică, protejat la interior prin zincare la cald sau vetro 
porţelanat.   
Corpul boilerului este izolat termic cu un strat de izolaţie din poliuretan expandant şi cu o 
manta din oţel acoperită cu vopsea protectoare. 
Boilerul este echipat cu: 
un arzător atmosferic pe gaz cu aprindere piezoelectrică cu flacără pilot şi supravegherea 
arderii cu ajutorul unui termocuplu;  

 anod de magneziu; 

 supapă de siguranţă şi antiretur, care se montează pe intrarea apei reci;  

 termometru; 

 termostat care controlează temperatura apei pornind sau oprind arzătorul  

 Presiunea max. de lucru 6 bar. 
 

La cerere se poate livra în următoarele versiuni :  
- seria BGL / B CS- versiunea cu funcționare pe GPL 
- seria BGMT / B CS - versiunea mixtă, dotată suplimentar cu un schimbător de căldură de tip vas în vas, pentru racord la 

agentul termic furnizat de un cazan. 
- seria BGLT / B CS - versiunea mixtă cu funcționare pe GPL ,  

 
 

TIP  BGM 15Q 
BCS 

BGM 20Q 
BCS 

BGM 25Q 
BCS 

BGM 30Q 
BCS 

BGM 40Q 
BCS 

BGM 50Q 
BCS 

BGM 60Q 
BCS 

Capacitate litri 150 200 235 300 400 470 590 

Producţia ACM* t=40°C(preluare unică) litri 300 400 470 600 800 940 1180 

Debit continuu de a.c.m. la Δt = 45°C l / h 226 226 226 378 378 472 472 

Putere termică nominală kW 14 14 14 23,2 23,2 29,5 29,5 

Putere termică nominală Kcal/h 12.000 12.000 12.000 20.000 20.000 25.000 25.000 

Consum gaz metan m3/h 1,48 1,48 1,48 2,45 2,45 3,12 3,12 

Consum GPL Kg/h 1,10 1,10 1,10 1,83 1,83 2,32 2,32 

Racord intrare / ieşire A.C.M.  3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 

Diametru mm 550 550 550 650 650 750 750 

Înălţime mm 1385 1630 1840 1710 2080 1950 2290 

Masa kg 92 108 120 145 164 220 252 

* Termostat la 70OC ; Temperatura de intrare apă 15OC. 

 
Kit-ul concentric aspiraţie aer / evacuare gaze arse nu este inclus în furnitură şi se comandă separat. 

 

 


