
Boilerul electric instant este un aparat 
nou  proiectat pentru a livra apǎ  
caldǎ instantaneu funcţie de cerinţe, 
economisind apa fli energia electricǎ.
 Modelul In-Line este cel mai avansat 
model din familia de încǎlzitoare 
instantanee, putând fi instalat oriunde fli 
utilizat în scopuri multiple .

BOILERE  ELECTRICE  INSTANT
Instructiuni de folosire si montaj

CITIT CU ATENTIE INSTRUCTIUNILE DIN ACEST PROSPECT
ÎNAINTEA INSTALARII APARATULUI
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Basic InLine

Tabelul 1 Cabluri de alimentare şi siguranţe fuzibile recomandate
Model secţiune recomandatǎ 

pentru cablu
curent nominal  al 
siguranţei fuzibile220V 230V 240V

Trepte de putere Putere maximǎ pentru

InLine - 5.5 2.5;3.0 or 5.5kW 5.5 6.0 6.6 4/6mm2 25-32amps

Presiunea de lucru a apei 0,3-7 bar    •    presostat racorduri de intrare standard cu diametrul de 1/2”
•    intrǎri pentru cablu susâstânga sau sus-dreapta   •    intrare apǎ stânga-spate

DIMENSIUNI : ÎNǍLŢIME 185 mm LǍŢIME 300mm ADÂNCIME 110 mm



DATE TEHNICE:
Temperatura apei incalzite este functie de 
temperature apei la intrare si de debitul de apa (la 
debit mai mare scade temperature si invers)

Tensiune de alimentare 230V• 
Fregventa retelei 50Hz• 
Putere absorbita 5.5KW• 
3 trepte de incalzire• 
Presiunea apei la intrare minimum 0.2bari • 
(0.02MPa), maximum 7 bari(0.7MPa)
Dimensiuni de gabarit (300x95x182mm)• 
Greutate neta unitara:(1.2kg)• 

Elemente incalzitoare:
Doua rezistente electrice tip termoplonjor in teaca 
de cupru
Mod de lucru al rezistentelor:
Separat (in regim economic 2KW sau mediu 
3.5KW sau impreuna 5.5KW)
Protectie la electrocutare:
clasa I (toate componentele electrice active 
sunt izolate de circuitul de incalzire a apei si de 
comenzile manuale ale aparatului: este prevazut 
cu conductor de protectie.
Protectie la umiditate:
IPX4( contra stropilor de apa)

Aparatul poate fi utilizat: baie, bucatarie,cabinete 
medicale,farmacii, hoteluri, moteluri, salon de 
frumusete, etc

Aparatul corespunde  tuturor 
incercarilor de electrosecuritate

si siguranta in exploatare prevazut de 
normele:

SR EN 60335-1:2003+A11:2004+A1:20
05+A12:2006+A2:2007+A13:2009 si

SR EN 60335-2-35:2004+A1:2007

 ATENŢIE 
URMĂTOARELE GREŞELI DE INSTALARE 
CAUZEAZĂ DETERIORAREA GRAVĂ A 
APARATULUI ŞI PIERDEREA GARANŢIEI :

montarea aparatului in alta pozitie decat cea • 
indicata in prospect,
alimentarea cu apa a aparatului prin racordul de • 
iesire a apei calde.

INSTRUCTIUNI DE 
INSTALARE SI PUNERE IN 
FUNCTIUNE .

1. Fixarea si racordarea la circuitul 
apei curente

a) Se desurubeaza cele 4 suruburi 
pozitionate pe marginea aparatului si se 
scoate capacul.

b) Se fixeaza aparatul pe perete cu ajutorul a 
4 suruburi. Aparatul trebuie sa fie in pozitie 
orizontala, cu intrarea si iesirea de apa pe 
partea inferioara.

c) Este obligatorie utilizarea filtrului de 
intrare(preinstalat).

d) Conectati conductele de apa la aparat: de 
intrare apa rece(pe partea stanga) si de 
iesire apa calda(pe partea dreapta). Se 
verifica inexistenta pierderilor de apa.

e) Este obligatorie instalarea regulatorului 
de debit(sita ce se livreaza impreuna cu 
aparatul) la capatul robinetului de apa.

f) Incalzitorul nu trebuie amplasat in locurile 
unde pot aparea conditii de inghet.

 ATENŢIE 
SE PIERDE GARANTIA SI TOATE DREPTURILE 
IN URMATOARELE CONDITII :

Defecte provocate, spargeri si ruperi, caderii • 
interperiilor, Instalarea si repararea efectuate de 
catre persoane neautorizate
Schimbarea starii originale a aparatului • 
provocata de factori naturali (rugina,depuneri de 
impuritati si calcar, Inghetarea aparatului).

IMPORTANT
Pentru a asigura corecta functionare a 
aparatului racordarea lui se va face la 
o retea de apa rece avand presiunea de 
lucru de minim 0.3 bar, utilizand racordul 
standard de 1/2”

2. Realizarea circuitului de alimentare 
electrica

 IMPORTANT
 Instalatia electrica trebuie executata de un 

electrician autorizat.
 Aparatele electrocasnice trebuie 

impamantate, firul de impamantare se va 
monta in borna din mijlocul rigletei.

a) Se fixeaza cablul de alimentare in rigleta 
amplasata in interior. Pentru aparatele de 
incalzit de 5.5 KW se recomanda cablu de 
3x4mm2 litat de cupru si introducerea in circuit 
a unor dispozitive de protectie (sigurante).

b) Circuitul de alimentare trebuie separat si 
conectat direct la tabloul electric prin sigurante 
de 25Amp, conform tabelului 1.

c) Se selecteaza treapta de incalzire dorita, 
comutindu-se pe pozitia ON (cuplat) unul sau 
ambele butoane de comanda ale selectorului 
de putere

 IMPORTANT
 Caderea de tensiune a sursei de alimentare 

afecteaza performantele aparatului.

3. Mod de utilizare
a) Se trec pe pozitia ON (cuplat) ambele butoane 

de comanda ale selectorului de putere.
b) Se deschide incet robinetul de iesire a 

apei calde de la baterie pana la aprinderea 
LED-urilor butoanelor de comanda, care 
semnalizeaza alimentarea electrica a 
rezistentelor de incalzire.

c) Robinetul se mentine in aceasta pozitie o 
perioada de circa 30 de secunde, dupa care 
se mareste incet debitul de alimentare pana se 
obtine o temperatura convenabila de incalzire a 
apei.

d) Se inchide complet robinetul de iesire a apei 
calde - LED-urile butoanelor de comanda se 
vor stinge, semnalizand oprirea alimentarii cu 
curent a rezistenselor de incalzire.

Schema electrica a aparatului de 5.5KW
5.5KW-monofazat (schita)

1. Conector
2. Termostat
3. Releu
4. Întreruptor:
 0- închis
 1-Putere redusǎ
 2-Putere medie
 3-Putere mare
5. Element de încǎlzire putere redusǎ
6. Element de încǎlzire putere mare
7.Indicator luminos
8.Traductor


