
STA/C2 – BOILERE CU 2 SERPENTINE FIXE 

 

STA/C2 – boilere cu 2 serpentine fixe 
Producător: HAJDU 

 

  
 

Boilerele din seria STA…C2 sunt boilere de sol cu 2 schimbătoare de căldură de tip serpentină fixă, 

destinate preparării apei calde menajere cu ajutorul agentului termic furnizat de două surse de energie 

(cazan de apă caldă, panou solar, etc.) 

 

Variante constructive 

 STA200C2  – 2 serpentine – capacitate 200 litri 

 STA300C 2 – 2 serpentine– capacitate 300 litri 

 

Caracteristici constructive 

 Protecție anti-coroziune prin emailare și anod din magneziu 

 Izolație termică de înaltă eficiență realizată din poliuretan rigid acoperită cu manta din 

PVC 

  Este posibilă montarea a două rezistențe electrice: 

o La mijlocul boilerului - rezistență electrică imersată – racord 1 ½” 

o Pe capacul gurii de vizitare – rezistență electrică cu steatit cu funcționare uscată 

(nu este imersată în apa boilerului) fapt ce permite schimbarea acesteia în caz 

de nevoie fără să fie necesară golirea boilerului 

  

 

 



STA/C2 – BOILERE CU 2 SERPENTINE FIXE 

 

Caracteristici tehnice 

 

Dimensiuni 

 

 

STA200C2 STA300C2
litri 200 300

serpentină superioară Litri/h 588 735

serpentină inferioară Litri/h 735 1100

serpentină superioară kW 24 30

serpentină inferioară kw 30 45

bar

°C

serpentină superioară m2 0,8 1,0

serpentină inferioară m2 1,0 1,5

serpentină superioară mbar 80 90

serpentină inferioară mbar 90 130

mm

kW 1,9 2,5

kg 90 116

     temperatura de acumulare 60°C

**temperatura medie a agentului termic 80°C: temperatura ACM 10/45°C;

*temperatura agentului termic 90/70°C; temperatura ACM 10/45°C

NOTĂ:

6

95

47

Temperatură maximă de lucru

Grosimea izolației termice

Pierdere energie termică în 24 ore

Greutate

Model
U.M.

Putere termică absorbită de 

serpentine*

Producție continuă ACM**

Suprafațe serpentine

Pierderea de presiune în 

serpentine

Capacitate

Caracteristică

Presiune maximă de lucru

  STA200C STA300C 

A 220 210 

B 570 630 

C 880 930 

D 550 665 

E 416 364 

F 975 1025 

G 1387 1403 

H 1530 1535 

I 840 90 

J 608 720 

 


