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Boilerele din oţel inoxidabil fabricate 
de ACV Belgia oferă apă cal-

dă menajeră imediat şi la temperatură ideală. Datorită 
conceptului exclusiv Tank în Tank, boilerele ACV asi-
gură putere ridicată atât ca debit de vârf, cât şi ca debit 
continuu, precum şi reîncălzirea apei într-un timp ex-
trem de scurt. Aceste caracteristici, rodul unor cercetări 
şi inovaţii tehnologice continue, garantează un confort 
sanitar optim, superior performanţelor oferite de boile-
rele şi încălzitoarele tradiţionale.

Sistem Tank in Tank 
Sistemul Tank-in-Tank este un schimbător de căldură 
cu acumulare integrată, constituit din două rezervoa-
re concentrice: rezervorul intern conţine apa de încăl-
zit (secundar) şi rezervorul extern conţine agentul ter-
mic (primar) care circulă între cele două rezervoare şi 
cedează căldura apei sanitare. 

Bi-energie
Boilerele SLE W sunt boilere Tank în Tank prevăzute 
suplimentar cu rezistenţă electrică de 2,2kW imersa-
tă în circuitul primar, echipate cu termostat reglabil, 
termostat de securitate şi comutator vară/iarnă. SLE 
W se recomandă în special pentru utilizarea în siste-
me cu cazane pe lemn.

Schimbător acumulator de apă caldă 
Rezervorul intern constituie inima boilerului. Este 
construit din oţel inoxidabil crom-nichel (304), sudat 
în întregime sub strat protector de argon folosind 

tehnica Tungsten Inert Gas (T.I.G). Înaintea asamblă-
rii, capetele bombate sunt decapate şi pasivate pen-
tru mărirea duratei de viaţă a rezervorului şi mai ales 
a rezistenţei la coroziune. 

Virola este ondulată pe toată înălţimea sa folosind un 
procedeu de fabricaţie exclusiv. Această formă îi con-
feră o mare rezistenţă la presiune şi limitează adera-
rea calcarului prin faptul că permite expansiunea şi 
contracţia rezervorului.

Rezervorul extern
Rezervorul extern conţine agentul termic primar şi 
este construit din oţel carbon STW 22.

Izolaţia termică
Este realizată din spumă poliuretanică injectată de 
înaltă densitate, 50mm grosime, fără CFC, care asi-
gură reducerea pierderilor termice sub 3°C în 8 ore în 
regim static de funcţionare.

Jacheta exterioară
Jacheta este din polipropilenă groasă cu înaltă rezistenţă 
la şocuri şi foarte plăcută ochiului. Boilere SLE W au în do-
tare standard suporţi pentru montaj mural premontaţi.

Montaj
Boilere SLE W pot fi montate mural vertical cu racor-
durile circuitului secundar în jos sau orizontal cu ra-
cordurile circuitului secundar în dreapta, funcţie de 
posibilităţile de instalare (Fig. 1). 

1. Racord recirculare acm
2. Intrare apă rece
3. Tur circuit primar
4. Izolaţie din spumă poliuretanică
5. Retur circuit primar
6. Rezervor exterior (circuit primar)
7. Purjor manual
8. Racord apă caldă menajeră
9. Capac superior din polipropilenă
10. Rezervor din oţel inoxidabil (acm)
11. Jachetă din polipropilenă
12. Capac inferior din polipropilenă
13. Panou de control
14. Rezistenţă electrică 2200 W
15. Teacă termostat

SLE W - BOILERE TANK IN TANK 
BI-ENERGIE DIN OŢEL INOXIDABIL

Fig. 1
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Gama dimensională: boilerele  » SLE-W se prezintă 
în 5 modele constructive, cu capacitate totală de 
105, 130, 161, 203 şi 242 litri.
BI-ENERGIE:  » SLE W au posibilitatea preparării apei 
calde prin utilizarea a două surse de energie care 
pot fi folosite simultan sau alternativ: termică şi 
electrică.
Schimbător/acumulator de tip Tank în Tank: boile- »
rele SLE W produc apă caldă în rezervorul interior 
Tank în Tank, complet imersat în agent termic pri-
mar, cu o mare suprafaţă de schimb termic, care 
permite o încălzire rapidă a apei.
Oţel inoxidabil:  » SLE W au rezervorul de acm din 
oţel inoxidabil crom-nichel 18/10. Acest rezervor 
este ondulat pe toată înălţimea şi este sudat prin 
procedeul TIG.
Rezistenţa la ape extrem de corozive: ACV este sin- »
gurul producător din lume capabil să ofere boi-
lere rezistente la ape cu un conţinut de până la 
2.000mg cloruri/litru şi la temperaturi până la 92°C 
prin utilizarea unui oţel inox crom-molibden Du-
plex, cu aplicaţii în talasoterapie, balneoterapie, in-

a. Termostat control [60/90°C]
b. Comutator Vară/Iarnă
c. Fuzibil 10 Amp
d. Indicator pornit rezistenţă electrică

Fig. 2

DATE TEHNICE

Model UM
SLE W SLE W (D) SLE W (D) SLE W SLE W (D)

100 130 160 210 240

Capacitate totală L 105 130 161 203 242

Capacitatea primar L 30 31 35 39 42

Suprafaţa de încălzire m2 1,03 1,26 1,54 1,94 2,29

Diametru mm 565

Înălţime mm 965 1025 1225 1497 1744

Performanţe acm (intrare agent termic 85°C – intrare apă rece 10°C)

Debit de vârf 400C L/10’ 236 321 406 547 700

Debit continuu 400C L/h 658 890 1132 1527 1943

(D)-varianta Duplex

1. Robineţi de izolare
2. Reductor de presiune
3. Clapet anti-retur
4. Vas de expansiune sanitar
5. Supapă de securitate
6. Robinet de golire
7. Purjor
8. Vană de amestec termostatică
9. Pompă de recirculare
10. Consumator

Echipamentele ACV sunt distribuite în peste 40 de ţări 
ale lumii cu diferite condiţii climaterice. Boilerele ACV 
Tank în Tank din oţel inoxidabil sunt autodetartrante, 
nu necesită anod de magneziu şi pot funcţiona în in-
stalaţie cu orice tip de cazan disponibil pe piaţă indi-
ferent de combustibilul folosit: gaz, lemn, motorină la 
parametri optimi asigurând debitele de apă caldă me-
najeră necesare pentru orice aplicaţie pentru care au 
fost dimensionate.

Ing. Nicu AVRAM
www.eurotherm.ro

Boiler SLE W - montaj mural vertical

dustrie, etc. SLE W prezintă 3 modele în varianta 
Duplex: 130, 160 şi 240.
Autodetartrant, fără anod de protecţie: încălzi- »
rea indirectă a apei calde menajere determină un 
schimb termic la temperatură moderată, cu limita-
rea depunerilor de calcar. Prin dilatări şi contracţii 
ale pereţilor ondulaţi în timpul funcţionării, eventu-
alele depuneri de calcar sunt sparte şi evacuate.
Antilegionella, antibacterii: suprafaţa mare de schimb  »
termic şi oţelul inox permit menţinerea apei calde la 
o temperatură uniformă de minim 60ºC ceea ce îm-
piedică formarea bacteriilor legionella.

Pentru a evita riscul de arderi cu apă caldă, TRUST 
Euro Therm recomandă folosirea unei vane de ames-
tec termostatice Simple Mix sau Compact Mix (Fig. 
2), care permite furnizarea de acm la o temperatu-
ră reglabilă între 30° şi 60°C şi posibilitatea recirculă-
rii pe circuitul de apă caldă.

Această vană realizează amestecul apei calde din 
boiler cu apa rece de la reţea şi furnizează apa caldă 
menajeră la temperatură constantă, reglabilă, confe-
ră economie de apă caldă menajeră şi posibilitatea 
folosirii întregului debit pe care îl poate da boilerul. 

TRUST Euro Therm recomandă şi oferă pentru boi-
lerele pe care le comercializează kituri sanitare (Fig. 
3) compuse din grup de securitate, vană de amestec 
termostatică şi vas de expansiune sanitar funcţie de 
capacitatea boilerului.

Fig. 3


