
Technical data

Rated power consumption kW 3,5 4,4 5,5 4 5 6 6,6 7,0 џ џ џ 8,4 7,0 8,6 9 12 15 18 21 24 27 36

Rated voltage 230V~ 230V~/*400V 2N~ 230V~ џ џ џ џ џ џ џ 400 V 3~

Rated current A 15,2 19,1 24,0 17,4/*8,7 21,7/*10,9 26,1/*13,0 28,5 џ џ џ џ 36,5 17,5 21,5 3x13,0 3x17,3 3x21,7 3x26,0 3x30,3 3x34,6 3x39,0 3x52,0

Electric mains section 2mm 3x1,5 3x2,5 3x2,5/*4x1,5 3x4/*4x2,5 3x4 џ џ џ џ 3x6 3x2,5 џ 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10

OEfficiency (at 30C rise) l/min 1,7 2,1 2,7 1,9 2,4 2,9 3,3 џ џ џ џ 4,0 3,4 4,1 4,3 5,8 7,2 8,7 10,1 11,6 13,0 17,3

Модел
Номинална Мощност kW

Номинално Напрежение

Приложими за:

Връзка с тръбна система:

Управление на мощността

Управление на температурата на водата

Предимства

џ под налягане, за много точки џ под налягане, за много точки џ под налягане, за много точки

џ по дебит O O
џ     от 30 до 60

O O
џ    от 30   до60

џ електронен џ електроненџ автоматичен, 2 степениџ електроненџ 2 степени, ръчно превключване

9/12/15,  18/21/24,  279,  12,  15,  18,  21 9/12/15,  18/21/24,  27

400V 3~ 400V 3~ 400V 3~

    от 18 kW

12 - 15 kW

от  18 kW

от 12 kW

от 18 kW

от 12 kW

Електронен трифазен бойлер  
с LCD дисплей.

Универсален бойлер за много точки. Първият бойлер с LCD touch-
screen дисплей, произведен в Европа

џ LCD дисплея показва температура, 
дебит и моментна мощност, 

џ 3 мощности в един бойлер,

џ Памет за 3-те най- използвани 
температури,

џ Устройство против изгаряне, за да 
предпази вашите деца, ( блокаж на 
максималната температура), 

џ
, 

џ Вход за приоритет, ще изключи друг 
голям уред (например ел. котел),
за да не превиши разполагаемата 
мощност в дома ви,

џ Работи с предварително загрята вода,
например слънчева инсталация.

O
Позволена входяща вода-    70C

џ LCD touch-screen дисплея показва:
входяща и изходяща температура, 
дебита и моментната мощност 

џ 3 мощности в един бойлер,

џ Памет за 3-те най- използвани 
температури, 

џ Работи с предварително загрята вода, 
например слънчева инсталация. 

O
Позволена входяща вода-    70C, 

џ Устройство против изгаряне, за да  
oпредпази вашите деца, ( блокаж на 
максималната температура),  

џ Сензор за дебит, активира се при много 
ниско налягане 0,1MPa и при ниски

дебити от 2,5 l/min и нагоре. 

џ
за стена или меки връзки

џ 8 мощности в един бойлер

џ Устройство против изгаряне, за да 
предпази вашите деца, ( блокаж на 
максималната температура),  

џ LCD дисплея показва температура, 
дебит и моментна мощност,

џ Уникално предупреждение за ниско напрежение, 

џ Вход за приоритет, ще изключи друг 
голям уред (например ел. котел), 
за да не превиши разполагаемата 
мощност в дома ви,

џ Работи с предварително загрята вода, 
например слънчева инсталация. 

OПозволена входяща вода-  70C

регулируеми водни връзки: џ регулируеми водни връзки: 
за стена или меки връзки

џ медни нагреватели, гарантиращи 
дълъг живот,

џ летен и зимен режим 

џ
дълъг живот,

џ свързване към ел. мрежата- монофазно 
или дву фазно, 

џ fглавата с фино разпръскване води до 
50% икономия на вода и електричество,

Да се използва за 1 мивка.

медни нагреватели, гарантиращи 

 

** 

џ по дебит џ по дебит џ по дебит џ по дебит O O
џ   от   30  до 60

џ

џ
50% икономия на вода и електричество

включена метална батерия,

главата с фино разпръскване води до  

џ EPJ- c медни нагреватели, гарантиращи
дълъг живот,

џ

џ EPS 3.5 - ел. кабел + щепсел

џ медни нагреватели, гарантиращи 
дълъг живот,

џ включен душ,

џ регулиращи кранчета 

џ слушалката с фино разпръскване 
води до 50% икономия

џ EPJ.PU - версия с душ и мивка

 EPS Twister/ EPJ Optimus
3.5,  4.4,  5.5

230V~

EPS 5.5 - ръчен превключвател

EPMEEPMHEPO Amicus
5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 97.5,   8,   8.54,   5,   6

-

EPJ.P Primus
4.4,  5.5

230V~ 230V~230V~230V~ / 400V 2N~

-

џ без налягане, единичен извод џ без налягане, единичен извод џ под налягане, за много точкиџ под налягане, за много точки
џ под налягане, версии: 

EPO.D - под мивка; 
EPO.G - над мивка

от 3,5 kW

от4 kW

от 4 kW** 6 kW
EPJ.P5,5 kW EPJ.PU

Миене на ръце от 3,5kW. За душ, лятно време. Монофазен електронен бойлер 
с LCD дисплей

Монофазен бойлер за множество консуматориЗа кухненски мивки.

PPH2 hydraulic PPE2 electronic LCD PPVE electronic easy touch KDH Luxus hydraulic KDE Bonus electronic EPP Maximus electronic

џ под налягане, за много точки џ под налягане, за много точки џ под налягане, за много точки

џ по дебит O 
џ   от 30 до 60 C

O 
џ   от 30 до 60 C

џ електронен џ електроненџ автоматичен, 2 степени

џ
осигуряващи дълъг живот,

џ кран на входа позволява настройка 
на максимално комфортна температура 
при максимален дебит,

џ зимен и летен режим

меден водосъдържател и нагреватели џ
осигуряващи дълъг живот,

џ Вход за приоритет, ще изключи друг 
голям уред (например ел. котел), 

џ Сензор за дебит, активира се при много
ниско налягане 0,1MPa и при ниски 
дебити от 2,5 l/min и нагоре. 

џ Работи с предварително загрята вода,  
например слънчева инсталация. 
Позволена входяща вода-    70C 

меден водосъдържател и нагреватели џ меден водосъдържател и нагреватели
осигуряващи дълъг живот,

џ Вход за приоритет, ще изключи друг  
голям уред (например ел. котел), 

џ Сензор за дебит, активира се при много
ниско налягане 0,1MPa и при ниски
дебити от 2,5 l/min и нагоре.

џ Работи с предварително загрята вода,
например слънчева инсталация.  
Позволена входяща вода-    70C  

9,  12,  15,  18,  21,  24,  27 369,  12,  15,  18,  21,  24

400V 3~ 400V 3~ 400V 3~

  от  18 kW от  18 kW

12-15 kW от 12 kW

Надежден хидравличен бойлер, 
направен от висококачествени материали.

Надежден електронен бойлер, 
направен от висококачествени материали.

Промишлен бойлер

Ключови предимства на проточните бойлери:

1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. 

Лесно и евтино за монтаж. Не се нуждаят от комини или бутилки както при гаозвите бойлери.
Няма риск от експлозия, замърсяване или отравяне.
Не се хаби излишно електричество. Те загряват вода, само когато отворите крана.
Малкият, компактен размер позволява монтирането им почти навсякъде.
Безкрайна топла вода – не се налага да чакате загряването на обем вода.
Правилният избор на бойлер, гарантира най- добър комфорт и икономична употреба.

Електрически
проточни
бойлери

џ летен и зимен режим

дисплей touch screen
Добра 
цена

медни 
нагреватели

медни 
нагреватели

медни 
нагреватели

медни
нагреватели

Налягане на водата MPa

mm

kg

Водна връзка 
(M - мъжко, 
F -женско)

Размери (Вис.xДъл.xДеб.)

Тегло (нето)

0,25-0,6 0,1-0,6 0,1-0,6

1/2" F 1/2" F 1/2" F

440 x 245 x 126 440 x 245 x 126 440 x 245 x 126

~4,0 ~4,0 ~4,0

0,12-0,6 0,12-0,6 0,12-0,6 0,1-0,60,1-0,6

1/2" M1/2" M 1/2" M 1/2" F1/2" F

EPS Twister  211 x 140 x 70 
EPJ Optimus  200 x 214 x 95

EPS Twister   

 EPJ Optimus   ~2,9
~1,4

200 x 214 x 95 218 x 214 x 95 350 x 200 x 110350 x 200 x 110

~2,2 + ~0,6 ~2,4 ~3,3~3,3

0,15-0,6 0,1-0,6 0,1-0,6

1/2" F 1/2" F 1/2" F

440 x 245 x 120 440 x 245 x 120 492 x 315 x 140

~4,3 ~4,3 ~9,1

дисплей
медни 
нагреватели

Технически данни

Номинална мощност kW 3,5 4,4 5,5 4 5 6 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9 12 15 18 21 24 27 36

Номинално напрежение 230V~ 230V~/400V 2N~ 230V~ 400 V 3~

Номинален ток A 15,2 19,1 23,9 17,4/8,7 21,7/10,9 26,1/13,0 28,5 30,6 32,7 34,8 37,0 3x13,0 3x17,3 3x21,7 3x26,0 3x30,3 3x34,6 3x39,0 3x52,0

Сечение на захранващия проводник 2mm 3x1,5 3x2,5 3x2,5/4x1,5 3x4/4x2,5 3x4 3x6 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10

OДебит при загряване на водата с 30 градуса (вход 12 + 30= 42С) l/min 1,7 2,1 2,7 1,9 2,4 2,9 3,1 3,4 3,6 3,9 4,1 4,3 5,8 7,2 8,7 10,1 11,6 13,0 17,3

медни 
нагреватели

медни 
нагреватели

медни 
нагреватели

Добра 
цена

Елтерм ЕООД

0889 33 24 30
0888 27 20 58
info@elterm-bg.com
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