
 
 

 

• Substatie termică pentru prepararea de 

apă caldă menajeră si încălzire cu 

schimbătoare de căldură în plăci din inox; 

• Asigură apă caldă menajeră în cantitate 

suficientă și la calitate ridicată; 

• Regulator de presiune diferentială 

integrat optional; 

• Foarte compacta – necesită un spațiu 

minim de instalare; 

• Prezintă un risc minim la prezența 

bacteriilor si depunerilor de calar datorită 

sistemului de preparare instantanee a 

apei calde menajere; 

• Eficientă si confort maxim datorită 

vanelor de reglaj modulante de preparare 

a apei calde menajere si a circuitului de 

încălzire; 

• Contorizare de înaltă precizie si fiabilitate, 

transmisia datelor la distantă prin radio 

si/sau M-Bus, fără a deranja locatarii 

pentru citiri ;       INCĂLZIRE 
 
      Substatia termică tip DHWI-T este destinată 
racordarii la agent primar cu presiuni si temperaturi 
ridicate prin racordare indirectă, pentru case și 
apartamente, pentru prepararea apei calde 
menajere și circuit  de încălzire prin radiatoare sau 
încălzire în pardoseală. 
     Prepararea agentului termic pentru cele două 
circuite se realizează cu vane termostatate cu timp 
de răspuns rapid . 
      O sursă de căldură individuală (cazan de bloc in 
condensare, pompă de căldură, circuit centralizat , 
sau altă sursă de căldură) alimentează printr-o 
coloană de agent termic primar substatia. Este 
necesara racordarea la apă potabilă rece şi cu 
agent termic de primar, încălzirea si apa caldă 
menajeră fiind preparate local, cu schimbătoare de 
căldură cu plăci din inox si vane termostatate.  
     Optional substatia poate fi echipată in fabrica cu 
regulator de presiune diferentială astfel se obține 
pentru circuitul primar o presiune diferențială 
constantă și un debit reglat în mod continuu ceea 
ce garantează un confort termic sporit cât și 
eficiență energetică superioară altor solutii. 
        
 

APĂ CALDĂ MENAJERĂ 
 
      Substatia DHWI-T nu necesită stocare de apă 
caldă menajeră, astfel se evită problemele de 
igienă și pierderile de energie ca urmare a 
depozitării apei. 
     Apa calda de consum este încălzită doar prin 
intermediul unui schimbător de căldură din oțel 
inoxidabil, iar temperatura apei calde este 
controlată cu vane termostatate modulante. 
      Prepararea apei calde se realizează rapid 
atunci când apare cerere de consum, pe principiul 
fluxului continuu reglat modulant, atunci când 
cererea se reduce sau se opreste vana 
termostatată reduce debitul de agent primar 
proportional cu consumul pana la închidere totală. 
Procesul este reluat rapid de fiecare dată atunci 
când apare necesarul de consum iar vana 
termostatată se deschide rapid pentru asigurarea 
temperaturii la parametrii inițiali reglați.  
      Temperatura pentru apă caldă furnizată către 
consumator este tinută perfect sub control 
substația având integrată și o funcție de sigurantă 
împiedicând astfel supraîncălzirea schimbatorului 
sau opărirea consumatorului . 
 

INSTALARE  FLEXIB ILĂ  

Substatia termică  DHWI-T poate fi 

realizată atât în varianta 

constructivă pentru instalare în 

nișă (îngropat) cât și  pentru 

aplicare pe perete (carcasă). 

 

 

 

 

 

DIMENSIONARE CORECTĂ  

Toate elementele substatiei sunt 

dimensionate, racordate și 

selecționate în mod corespunzător 

de către specialiștii firmei, 

rezultând astfel o soluție completă, 

compactă și robustă. 

 

 

 

 

 

 

CONFORT SPORIT  

Substatia termică este realizată 

folosind componente de cea mai 

inaltă calitate. Soluția astfel 

rezultată este una cu un nivel de 

inovație și funcționalitate net 

superior altor soluții disponibile pe 

piață. 

ETS DHWI-T 

Substatie termică pentru apartamente ≡  

Încălzire indirectă și preparare apă caldă menajeră ≡  

Imaginile pot varia functie de tipul si componenta substatiei alese  
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TIP 
Capacitate 
apă caldă 

(kW) 

Capacitate 
încălzire 

(kW) 

T primar 
(⁰C) 

Debit total 
primar 
(mc/h) 

T incalzire 
(⁰C) 

Debit 
incalzire 
(mc/h) 

T apă rece / 
apă caldă 

(⁰C) 

Debit 
apă 

caldă  
(l/min) 

T1 20 10 80/60 1,31 50/40 0,86 10 / 50 7,24 

T2 37 15 80/60 2,29 50/40 1,30 10 / 50 14,06 

T3 45 20 80/60 2,84 50/40 1,74 10 / 50 18,22 

Schemă funcțională          

DHWI-T 

STABIL IZAREA PRESIUNI I  

 

Substatia poate echipată în fabrică 

cu regulator de presiune 

diferentială pentru preluarea 

variatiilor de presiune din instalatie 

rezultând astfel o solutie stabilă si 

eficientă energetic.  

 

 

 

 

 

SOLUTI I  FLEXIB ILE  

Substatia poate fi realizată 

conform prescriptiilor clientului si 

poate fi construită si adaptată 

diverselor nevoi specifice ale 

fiecărui proiect in parte. Singura 

caracteristică la care nu se renuntă 

sub nicio formă este calitatea de 

top a componentelor utilizate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC ECO THERM SERVICES SRL 

Birouri/Depozit/Productie :  
Hala A1 & Hala A2 , DC 87,  
Loc. Pielesti, 207450, judetul DOLJ 

Mob : +40 740035448 ;  
Email : marian.vasile@etserv.ro  

Web: www.etserv.ro 

 

Dmensiuni racorduri : 
AGENT PRIMAR : 3/4”(1”)  ~ ACM si AR : 3/4” (1”)  ~  INCALZIRE : 3/4” (1”) 
Dimensiune modul : 650x600x170 mm 
 
 

 

• Temperatura maximă admisă :  
• Presiune maximă circuit primar : 
• Presiune maximă circuit încalzire : 
• Presiune maximă circuit apă caldă : 
• Putere electrică maximă consumată : 
• Putere electrică minimă consumată : 
• Presiune diferențială maximă admisă : 
• Tensiune de alimentare : 
• Procentaj maxim de glicol :  
• Cadere maxima de presiune circuit primar : 

110 °C  
16 bari 
10 bari 
6 bari 
65 W 
12 W 
30 kPa 
230Vac  
35% 

    35 kPa 
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