
 
 
 

                                               

Aplicație 

Încălzitorul electric mărit demonstrat prin construcție. Acesta are o capacitate de la 40 la 140 de litri de 
apă fierbinte. Incalzitor electric eficient permite încălzirea apei rapid. Tehnologia PLASTIC-SLEEVE® asigură 
metoda de încălzire de lucru stabilă și lungă. Datorită conexiunilor din partea de jos se permite o instalare 
ușoară și estetică într-o poziție verticală. 

Izolaţie modernă  

Încălzirea apei combinată cu materiale de înaltă calitate utilizate și controlul inteligent asigură un acces 
rapid și neîntrerupt la apă caldă și de îngrijire pentru funcționarea eficientă a încălzitorului. 

Utilizarea în condiții de siguranță 

Arsă la o temperatură ridicată ceramica emailată EXTRA GLASS® protejează interiorul rezervorului 
împotriva coroziunii și este bine utilizată pentru uz igienic. Instalat în rezervor, încălzitorul electric e 
eficient pentru încălzirea rapidă a apei și menținerea ei la o temperatură fixă. În încălzitorul rezervorului 
este, de asemenea, o protecție anticorozivă activă sub formă de anod de magneziu de înaltă calitate. 



Control comod  

Încălzitorul electric Neptun asigură un control constant al temperaturii în funcție de cererea utilizatorului. 
Este situat în partea de jos a încălzitorului, care permite accesul rapid și convenabil de control. 
Boilerul Neptun este disponibil cu 3 versiuni ale controlerului: 

 Neptun Elektronik - controler cu LED-uri digitale care afișează temperatura actuală a apei. 
 Controler manual cu termostat. 
 Neptun SMART - controler cu un ecran LCD mare, care prezintă parametrii de încălzire. Se poate 

adapta la ritmul de zi cu zi de viață a gospodăriei, ceea ce permite economii semnificative de apă și 
energie (până la 16% pe an). 

 Ideal pentru fiecare casă 

Carcasă metalică rezistentă a rezervorului asigură o funcționare îndelungată și fără probleme. 
Încălzitoarele Neptun și Neptun Elektronik se potrivesc perfect cu designul la orice cameră prin 
combinarea a celor 4 culori suplimentare. 

Calitate garantată 

Cele mai bune materii prime, tehnologii avansate de producție și de personal calificat garantează cea mai 
înaltă calitate pentru fiecare etapă de producție. Acest lucru permite să oferim utilizatorilor de 
încălzitoare Neptun 60 luni de garanție 

 

 

 



Specificații Unitate SG 40 SG 60 SG 80 SG 100 SG 120 SG 140 

Clasa de eficiență 
energetică ErP * 

C C C C C D 

Eficiența 
energetică a 
sistemului de 
încălzire a apei 

% 34.7 33.1 34.2 33.5 33.4 31.6 

Profil de sarcină M M M M M L 

Capacitate de 
stocare * 

l. 40 63.2 75.5 106.2 118.2 136.3 

Consumul anual 
de energie 
electrică 

kWh 1481 1550 1502 1532 1605 3242 

Nivelul de putere 
acustică 

dB 15 15 15 15 15 15 

Presiunea max. de 
lucru a 
rezervorului C.O. 

MPa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

Tensiunea 
nominală 

V~ 230 230 230 230 230 230 

Putere electrica 
de încălzire 

kW 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 

Interval de 
temperatură 

°C 10÷75 10÷75 10÷75 10÷75 10÷75 10÷75 

Timpul de 
incalzire la 
temperatura 40°C 

h 0.8 1.2 1.6 2 1.9 2.2 

Timpul de 
incalzire la 
temperatura 65°C 

h 1.7 2.5 3.3 4.2 3.8 4.5 

Anodul de 
magneziu 

mm 25x200 25x200 25x310 25x310 25x390 25x390 

L - inaltimea mm 540 740 920 1080 1200 1340 

D - Diametrul mm 480 480 480 480 480 480 

R - distanta mm 100 100 100 100 100 100 

A- distanta mm 165 165 165 165 165 165 

Greutate neta kg 25,5 31 35 40 49 55 


