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  THERAMAT EM MHG Heiztechink - Germania 
      Boiler vertical pentru preparare apă caldă menajeră 

             Tip Capacitate               Dimensiuni     Greutate      COD

l  H x Ø Kg

EM 120 120 825 x 600 59 94.71000-5612

EM 150 150 969 x 600 66 94.71000-5617

EM 200 200 1232 x 600 73 94.71000-5623

EM 300 300 1697 x 600 94 94.71000-5633

EM 400 400 1660 x 700 151 94.71000-5643

EM 500 500 1783 x 750 195 94.71000-5653

  THERAMAT EMS MHG Heiztechink - Germania
      Boiler bivalent (cu două serpentine) vertical pentru preparare apă caldă menajeră  

Tip Capacitate               Dimensiuni     Greutate      COD

l  H x Ø Kg

EMS 200 200 1323 x 600 85 94.71000-5622

EMS 300 300 1697 x 600 114 94.71000-5632

EMS 400 400 1660 x 700 166 94.71000-5642

EMS 500 500 1783 x 700 215 94.71000-5652

EMS 750 750 2082 x 750 344 94.71000-5672

EMS 1000 1000 2010 x 900 400 94.71000-5692

          Contra cost, boilerele pot fi echipate cu rezistenţe electrice de 3, respectiv 6 kW.

BOILER VERTICAL THERAMAT
MHG Heiztechnik – Germania

Boilerul vertical THERAMAT, cu capacitatea de acumulare de apă 
caldă menajeră cuprinsa intre 150-500 litri, este astfel proiectat încât  
puterea uzual alocată de către cazan să fie transferată optim apei  
potabile. Aceasta este de mare importanţă în special la cazanele de 
încălzire de joasă temperatură sau cu condensaţie, deoarece aici 
suprafeţele mari de încălzire asigură valori mai joase ale temperaturii   
folosite de către cazan. 
La încălzirea unor cantităţi mari de apă, nu este exclus ca, în funcţie de  
calitatea apei să apară depuneri, de exemplu calcar. Astfel boilerul 
THERAMAT este prevăzut cu guri de vizitare şi curăţare, generos 
dimensionate şi favorabil poziţionate pentru a uşura curăţarea regulată 
a boilerului.

Avantaje:

• încălzirea întregului volum de apă caldă menajeră, prin serpentina 
  boilerului care ajunge până la baza acestuia
• confort sporit în ceea ce priveşte apa caldă menajeră, prin încălzirea  
  rapidă şi uniformă a apei, prin intermediul unei serpentine mari
• îndeplineşte toate cerinţele directivei de apă potabilă privind              
  încadrarea pH de la 6,5 până la 9,5
• este compatibil cu toate tipurile de apă potabilă şi toate materialele            
  de ţeavă
• suprafaţa extrem de netedă îngreunează depunerile de calcar şi 
  facilitează curăţarea
• rezistentă la şocuri termice între –30 °C şi +220 °C


