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Tower, un încălzitor vertical care asigură o utilizare maximă a apei calde de consum prin conectarea lui la 
un cazan. Acest lucru permite stocarea de la 200 pînă la 500 de litri de apă, care asigură o utilizare liberă a 
apei calde pentru o familie mare. 

Instalare ușoară  

Conexiunile hidraulice a acestui încălzitor sunt amplasate la partea din spate a boilerului. Acest lucru 
asigură o instalare ușoară și facilitează utilizarea de zi cu zi. In partea din spate există și 
sondă pentru senzorul din cazan și un racord pentru conectarea pompei de circulație. Termometrul plasat 
în partea din față poate fi citit cu usurință. Pentru a asigura stabilitatea rezervorului, fiecare încălzitor este 
echipat cu picioare de nivelare reglabile.  

Putere 

Schimbătorul de căldură cu o suprafață mare, dispusă în partea inferioară a rezervorului asigură o 
utilizare optimă a volumului vasului. Conectat la orice cazan sau semineu apa este încălzită într-o 
perioadă cât mai mica de timp. Încălzitorul SGW (S) Tower poate fi, de asemenea, alimentat de la un 
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încălzitor electric, instalat cu un set de rezistențe electrice sau tenuri suplimentare instalate pe flanșă în 
sonda prestabilită. Utilizarea unui set de încălzitoare de pe flanșă oferă acces rapid la apă caldă, fără a fi 
nevoie de a rula un cazan de încălzire centrală în timpul verii. 

Izolare modernă 

Cel mai puternic încălzitor de apă caldă în lucru, cu o serpentină excelentă și plus o izolație modernă. Un 
strat gros de izolație tare asigură o protecție sporită și de întreținerea a mai mult timp a temperaturii apei 
și costuri reduse de operare 
Izolație: 

 O spumă dură de poliuretan (opțional în mantaua de plastic, skay / PVC) pînă la 500 de litri.  
 O spumă dură de poliuretan 70 mm (opțional în mantaua de plastic, skay / PVC), de la 200 la 300 

de litri.  
 O spuma de polistiren dur de culoarea neagră de la 200 până la 300 de litri. 

Protecţie împotriva coroziunii 

Garantarea utilizării în siguranță a încălzitorului de de apă caldă este de a oferi cea mai înaltă calitate de 
protecție anti-corozivă. Folosit în încălzitoarele Galmet ceramica emailată EXTRA GLASS®, aplicată prin 
metoda „umedă“, uniform depusă în interiorul încălzitorului. În plus, susținut de doi anozi de magneziu 
care garantează utilizarea igienică. În caz de necesitate de întreținere neschimbabilă există ca operațiune 
anozii de titan activi. Selectate în funcție de capacitatea rezervorului nu necesită întreținere. 
Anozi de titan activi: 

 Pentru o capacitate de până la 300 de litri se pot echipa cu mici anozi de titan  
 Pentru o capacitate de 400, 500 de litri se pot echipa cu un singur anod de titan mai mare. 

Oferta include de asemenea: 

 Seturi de sisteme de încălzire electrice GE și controler.  
 Încălzitoare electrice pentru montarea pe flanșă.  
 Sonda de temperatură. 

Perfect pentru orice casa  

Încălzitorul de apă Tower  are urmatoarele tipuri de carcasă: skay sau PVC-ul care este disponibil în 
culoarea gri.  

Calitate garantata 

Cele mai bune materii prime, tehnologii avansate de producție și de personal calificat garantează cea mai 
înaltă calitate în fiecare etapă de producție. Acest lucru permite utilizatorilor de incălzitoare Neptun 
Kombi o garanție. de 60 de luni 
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 Boiler 200 litri  Boiler 250 – 500 litri 

Specificații Unitate SGW(S) 200 
SGW(S) 
250 

SGW(S) 300 SGW(S) 400 SGW(S) 500 

Clasa de eficiență 
energetică ErP * 

C - pianka 
poliuretanowa 
/ B - pianka 
poliur. 70 

C 

C - pianka 
poliuretanowa 
/ B - pianka 
poliur. 70 

D - pianka 
poliuretanowa 
/ B - Neodul® 

D - pianka 
poliuretanowa 
/ B - Neodul® 

Capacitate de stocare * l. 197 247 265 381 464 

Pierderea de parcare W 70 77 74 120 116 

Presiunea max. de 
lucru a rezervorului 
C.O.

MPa 1 1 1 1 1 

Presiune max. de lucru 
a schimbătorului de 
căldură 

MPa 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

Temperatura max. de 
funcționare a 
rezervorului 

°C 100 100 100 100 100 

Temperatura max. de 
funcționare 
schimbătorului de 
căldură 

°C 110 110 110 110 110 
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Suprafata 
schimbătorului de 
căldură C.O. 

m² 1.4 1.4 1.4 1.8 2 

capacitatea 
schimbătorului de 
căldură de apă caldă de 
consum SPIRAFLEX 

l. 9.8 9.8 9.8 12.6 14 

puterea schimbatorului 
de caldura 
(70/10/45°C) 

kW 33.6 33.6 33.6 43 48 

productivitatea 
(70/10/45°C) 

l/h 1070 1070 1070 1380 1530 

puterea schimbatorului 
de caldura 
(80/10/45°C) 

kW 44.8 44.8 44.8 57.6 64 

debitul nominal de 
agentului 

m³/h 2.7 3 3 3 3 

anod de magneziu 
mm 
(gwint) 

38x200 38x200 38x200 38x200 38x200 

h1 - intrarea apei reci mm 210 210 210 240 240 

h2 - intrarea apei reci mm 290 285 290 320 320 

h3 - scurgerea apei din 
schimbatorul de 
caldura II - Gw 1" 

mm 435 440 435 570 530 

h4 - sonda pentru 
senzorul de 
temperatura Dn 3/8" 

mm 680 600 650 770 850 

h5 - turul 
schimbatorului de 
caldura 1" 

mm 790 755 750 870 970 

mm 860 1085 1135 1420 1650 

L - inaltimea mm 1100 1300 1360 1660 / 1700 1890 / 1940 

D - diametru cu izolare mm 670 / 700 670 670 / 700 700 / 800 700 / 800 

masa netto kg 84 108 122 147 195 

 

h6 - turul apei calde de 
consum 


