
 
Boiler DE 
 

 
Preparatoarele de apa caldă cu acumulare de tipul  DE sunt construite 
(atât corpul cât și serpentina) din oțel carbon de calitate, tratate intern 
contra coroziunii prin emailare, tratament care păstrează potabilitatea apei 
acumulate. 
Boilerele de apă caldă sanitară cu acumulare și încălzire indirectă, grație 
geometriei și dispunerii spiralei, care constituie schimbătorul de căldura al 
circuitului primar, realizează o capacitate mare de schimb termic în vederea 
obţinerii apei calde. Izolaţia termică este din poliuretan rigid injectat direct 
pe recipient. Îmbrăcămintea externă este din PVC cu capace din ABS 
vacuumat. Are in dotare anod de magneziu cu racord filetat. 
Gama cuprinde capacitaţi de la 100 la 300 litri. 
O gamă largă de accesorii la cerere sunt la dispoziţie: panou electric cu 
termostat, termometru și întrerupător (pt. rezistența electrică) și rezistențe 
electrice. 
 

Aceste boilere se montează suspendat pe perete, în poziție verticală sau orizontală. 
 
 

CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CONSTRUCTIVE 

 Protecţie anti-coroziune prin emailare şi anod din magneziu (la cerere anod electronic) 
 Presiune maximă de lucru serpentină: 9 bar 
 Presiune maximă de lucru boiler: 8 bar 
 Temperatură maximă de lucru: 95ºC 

 
DE 100 DE 150 DE 200 DE 300

Capacitate efectivă litri 110 165 230 320

Producţia continuă de A.C.M. la ΔT = 30ºC litri 470 670 800 1000

Debit agent termic primar* l/h 700 1000 1200 1500

Suprafaţa de schimb de căldură a serpentinei m² 0,7 1,0 1,2 1,5

Putere termică absorbită** kW 16,2 23,2 27,8 34,8

Pierdere presiune în serpentină mCA 0,1 0,15 0,18 0,23

Diametru fără izolaţie - d mm 400 450 500 550

Diametru cu izolaţie - D mm 470 520 570 620

Înălţime totală - HT mm 960 1160 1200 1340

Conţinutul de apă în serpentină litri 3,5 5,0 6,0 7,5

Greutate kg 35 45 55 65
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*ΔT tur-retur = 20°C

**Temperatură medie agent termic: 80ºC; temperatură ACM 45/15ºC

Conexiune rezistenţă electrică

Conexiune anod magneziu

Conexiune sondă

Conexiune termometru, termostat

Intrare/ieșire agent termic

Model

Dimensiuni

Racorduri

Intrare/ieșire apă sanitară

 

 


