
Cazane electrice compacte

Încãlzire electricã Laing
Soluþie sigurã chiar ºi în cazuri excepþionale

sigur în funcþionare

se poate regla bine

de încredere
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O altã aplicaþie este încãlzirea în timpul verii a
bãilor care de obicei sunt încãlzite tradiþional.
Încãlzirea electricã oferitã de Laing se poate
utiliza fãrã probleme în toate aceste aplicaþii,
deoarece datoritã dimensiunilor de gabarit redu-
se care rezultã din construcþia compactã, ºi a
silenþiozitãþii ele se pot monta oriunde, chiar ºi în
spaþiul locativ. Adâncimea redusã oferã posibi-
litatea instalãrii în perete, astfel necesarul de
spaþiu de montaj este întradevãr foarte redus.
Reglajul de temperaturã integrat în aparat poate
fi corelat cu un sistem de automatizare cu co-
mandã de la temperatura camerei (termostat de
camerã).

Manopera de instalare a unei încãlziri elect-
rice Laing se reduce la realizarea conexiunilor
electrice ºi la racordarea tubulaturii pardoselli
radiante, sau a þevilor de radiator. Aceasta înse-
amnã cost de manoperã ºi de materiale minim.

Ansamblul pompã-schimbãtor electric Laing
- marea idee

La proiectarea-dezvoltarea ansamblului pompã-
schimbãtor electric am ales cãi noi.

Apa absorbitã prin ºtuþul de absorbþie al pom-
pei cu motor sferic pãtrunde prin rotor în spaþiul
mãrit din carcasa pompã. Aici sunt amplasate
rezistenþele de încãlzire electrice, care încãlze-
sc apa. Rezistenþele fiind situate deasupra ro-
torului - unde apa este încã foarte turbulentã -
astfel transmiterea cãldurii este foarte eficientã.
Apa încãlzitã iese pe ºtuþul situat în partea
superioarã a ansamblului. În punctul cel mai
superior al ansamblului pompã-schimbãtor elec-
tric este motat un dezaerator automat ºi un ventil
de siguranþã la suprapresiune. Vasul de expan-
siune închis, cu membranã, este racordat în
gaura filetatã special prevãzutã pentru acest
scop.

În cutia de reglaj este integrat un limitator de
protecþie la supratemperaturã ºi un complet
sistem de automatizare electronic, care asigurã
comutarea silenþioasã a rezistenþelor electrice,
reglajul temperaturii tur ºi circulaþia adiþionalã a
pompei, oferind totodatã o protecþie sigurã îm-
potriva supraîncãlzirii.

Pompã de circulaþie

Rezistenþe electrice
de încãlzire

Cutie de conexiune ºi de auto-
matizare

Ureche de fixare

Ventil de dezaerare ºi
ventil de siguranþã

Ramurã tur încãlzire

Încãlzire electricã cu apã caldã
 - flexibilã - la preþ convenabil - sigurã în funcþionare
Ce oferã încãlzirea electricã?

Faþã de celelelte tipuri de încãlzire, încãlzirea
electricã oferã avantaje însemnate:

- costuri de investiþie reduse
- costuri de instalaþie ºi montaj reduse
- nu existã costuri de depozitare pen-

tru agentul termic
- nu se pune problema aprovizionãrii

combustibilului,
- costurile de întreþinere sunt reduse,

nu este nevoie de curãþirea cazanu-
lui sau a tancului de motorinã,

- se poate monta simplu în casele exis-
tente,

- se existã miros neplãcut ºi gaze arse,
- nu existã pericol de scurgere de gaz

sau de motorinã.

Importanþa încãlzirii electrice este din ce în ce
mai mare în cazul clãdirilor noi care au pierderi
de energie reduse.

În clãdirile noi, având izolaþie termicã conti-
nuu îmbunãtãþitã, este nevoie de putere termicã
din ce în ce mai redusã. În asemenea cazuri, un
aparat cu putere termicã maximã de 9 sau 12 kW
este destul pentru încãlzirea unei locuinþe de
100 m2. Ceea-ce înseamnã, cã în perioada de
încãlzire este nevoie în mediu de maxim 6 - 10
kW putere de încãlzire. Aceastã putere poate fi
obþinutã mult mai rentabil pe cale electricã,
deoarece chiar ºi cele mai mici cazane cu com-
bustibil lichid sau gazos au puterea minimã mult
peste aceastã valoare, astfel se va plãti în zadar
puterea mare instalatã.

Chiar ºi locatarii caselor de construcþie mai
veche se pot gândi la încãlzire electricã. În
aceste cazuri - de ex. la o locuinþã cu o suprafaþã
de 50 m2 -  puterea termicã de 6 - 9 kW este
suficientã, la 100 m2 puterea de 12 - 15 kW.
Mai curând sau mai târziu, toatã lumea va fi
forþatã sã-ºi izoleze casa de locuit. În acest caz
se poate lua în considerare cele prezentate
anterior, respectiv faptul cã pierderile de energie
care la un cazan tradiþional apar la începutul
arderii sau în sarcinã redusã, în cazul unui
cazan electric sunt necunoscute. Aparatele elec-
trice consumã curent doar atunci când este
nevoie de cãldurã. Aparatele electrice
funcþioneazã totdeauna cu randamen-
tul maxim. Încãlzirea electricã poate fi
combinatã ºi cu alte tipuri de încãlzire
care de ex. sunt mai rentabile în anu-
mite perioade (de ex. sisteme solare,
sobe de teracotã, etc).

Încãlzirea electricã Laing în
practicã
Încãlzirea electricã Laing se poate uti-
liza pentru încãlzirea  prin pardosealã
radiantã sau cu radiatoare a
locuinþelor, sau a caselor cu mai multe
apartamente.  Încãlzire economicã se
poate face în primul rând la casele de
sfârºit de sãptãmânã sau la cabane.
Este interesantã încãlzirea acelor an-
exe lau clãdiri zidite ulterior, care nu
se pot conecta fãrã probleme la siste-
mul de încãlzire existent.

Ramurã retur încãlzire
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Cazan electric de tip EPR
Sunt cazane electrice cu pompã de circulaþie integratã, care dispun de o putere
termicã situatã între 6 - 15 kW cu care se pot rezolva o gamã largã de aplicaþii
termotehnice.
Toate piesele componente sunt necorozive, astfel pot fi utilizate ºi în aplicaþii de
încãlzire prin pardosealã radiantã unde tuburile instalate nu au protecþie contra
difuziunii oxigenului. Sistemul de automatizare electronic integrat, ºi pompa cu motor
sferic fac posibilã comutarea silenþioasã a ansamblului. Termostatul de protecþie la
supratemperaturã asigurã o protecþie sigurã contra supraîncãlzirii

Cazanul electric de tip EPRZ
Aceastã  unitate centralã conþine - la dimensiuni de gabarit minime - toate
elementele necesare unui cazan de încãlzire electric. Unitatea cuprinde: ansam-
blul pompã-schimbãtor electric, vas de expansiune ºi armãturi de racordare ºi de
siguranþã. Totul montat ca un ansamblu compact, livrat fiind cu proba de presiune
efectuatã. Utilizarea unitãþii centrale se recomandã atunci când nu este loc destul
pentru instalarea unitãþii compacte, sau dacã se realizeazã un sistem de încãlzire
cu radiatoare cu ºtranguri verticale.

Staþie compactã electricã de tip EHR 2, EHR 3 ºi EHR 4
Utilizând aceste staþii compacte, timpul de instalare ºi manopera poate fi redusã
la minim.
Ansamblul dispune pe lângã ansamblul pompã-schimbãtor electric de tip EH un
vas de expansiune deschis, un distribuitor-colector cu 2 circuite, precum ºi ventile
de umplere-golire. Staþia compactã se livreazã complet montatã într-un dulap din
tablã zincat, încastrabil în perete, cu proba de presiune efectuatã.

Cazanele mici de tip EHR 2, EHR 3 ºi EHR 4
Ansamblul pompã-schimbãtor electric de tip EHR este de fapt un minicazan
electric, cu ajutorul cãreia se pot încãlzi încãperi având necesar termic de 2 - 4 kW.
Ansamblul pompã-schimbãtor electric de tip EHR poate fi utilizat în prponderenþã
pentru încãlzirea bãilor, care de obicei sunt încãlzite cu cazan tradiþional, sau
pentru încãlzirea mansardelor realizate ulterior, respectiv a unor anexe.
Aparatul conþine o rezistenþã electricã cu puterea de 2, 3 sau 4 kW, o pompã de
circulaþie silenþioasã de tip sfericã Laing, un termostat de limitare la supraîncãlzire
ºi un termostat de fixare a temperaturii. La comandã, se poate livra ºi cu ceas
programabil, care oferã posibilitatea de programare a încãlzirii în funcþie de timp.

Cazanul mural de tip EPRW
La baza lui stã cazanul electric de tip EPR. Racordurile sunt montate pe partea
inferioarã, ºi prevãzute cu robinete sferice de 1” cu care montajul devine foarte
simplu. Pe panoul de deservire se poate fixa valoarea doritã a temperaturii tur. Tot
aici este vizualizat valoarea instantanee a acestei temperaturi, precum ºi valoarea
presiunii statice. Utilizarea unitãþii centrale se recomandã atunci când nu este loc
destul pentru instalarea unitãþii compacte, sau dacã se realizeazã un sistem de
încãlzire cu radiatoare cu ºtranguri verticale.

Unitãþi compacte de tip EPR...SD ºi EPR...XD
Utilizând aceste staþii compacte, timpul de instalare ºi manopera poate fi redusã
la minim. Ansamblele conþin toate armãturile necesare funcþionãrii sigure pentru
o încãlzire electricã prin pardosealã radiantã sau prin radiatoare: ansamblul
pompã-schimbãtor electric de tip EPR, cu sistem de automatizare electronic
integrat, ansamblu distribuitor-colector realizat din circuite modulare, cu debitme-
tru pe fiecare circuit, vas de expansiune, armãturi de racordare ºi de siguranþã.
Fiecare unitate este livratã comãlet montatã ºi cu proba de presiune efectuatã.

Cazane mici de tip EHR 3 Mini ºi EHR 4 Mini
Instalând eceste minicazane, se poate încãlzi electric o încãpere separatã, sau un
spaþiu locativ - bine izolat - cu o suprafaþã de 20-30 m2. Ansamblul, pe lângã
cazanul electric propriu-zis, mai conþine ºi un vas de expansiune închis, armãturi
de siguranþã, de dezaerare ºi de umplere-golire. Aparatul este livrat în stare
complet montatã, cu proba de presiune efectuatã, instalat fiind într-un dulap mural.

Gama de produse ale aparatelor de încãlzire electrice Laing
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Unitate centralã destinatã pentru încãlzire cu radiatoare

Exemple de aplicaþie pentru încãlzirea electricã Laing

Unitate EPRW
destinatã pentru
încãlzire cu
radiatoare

Unitate compactã destinatã încãlzirii prin pardosealã radiantã

Încãlzirea electricã temporarã a unei încãperi (de ex. baie)

Completarea unitãþii EPR cu un vas de acumulare

Unitate EHR destinatã încãlzirii prin pardosealã radiantã

Încãlzirea electricã prin pardosealã radi-
antã cu apã caldã
Încãlzirile electrice prin pardosealã radiantã sunt
realizate în douã variante diferite, ºi anume ca
încãlzire directã ºi ca încãlzire cu apã caldã. Pe
când corpurile de încãlzit electrice funcþioneazã
practic toate cu apã caldã (sau eventual cu alt
agent termic), formate fiind dintr-un corp de
încãlzire ºi un cazan electric, la încãlzirile prin
pardosealã radiantã se cunosc douã sisteme.
La încãlzirea directã se instaleazã cabluri de
încãlzit electrice în pardosealã cu care se
încãlzeºte pardoseala. Dar aceastã metodã are
câteva dezavantaje importante. De obicei aces-
te cabluri de încãlzire cedeazã cãldura indepen-
dent de temperatura ambiantã. Dacã de ex. pe
pardosealã se aflã un pat din burete bine izolant,
temperatura acestor cabluri va atinge valori foarte
mari. Supraîncãlzirea pardoselii poate fi împie-
dicatã doar de un senzor instalat auxiliar în
aceastã regiune, care deconecteazã acestã
porþiune de pardosealã. Chiar ºi aºa-numitele
fâºii de încãlzire autoreglante nu oferã o soluþie
economicã.

În cazul încãlzirilor electrice prin pardosealã
radiantã cu apã caldã apa de încãlzire este
preparatã de un cazan electric, apã care este
vehiculatã în tuburile pardoselii radiante. Ace-
stea cedeazã cãldurã doar atâta timp pânã când
betonul de încãlzire nu atinge temperatura apei
de încãlzire, dupã care începe un proces de
autoreglare prin care în porþiunile mai calde ale
pardoselii - datoritã ecartului de temperaturã
mai mic - se cedeazã cãldurã mai puþinã. Astfel
de ex. în porþiunile pardoselii expuse radiaþiilor
solare tuburile din pardoseala radiantã cedeazã
automat cãldurã mai puþinã. La încãlzirea direc-
tã prin cabluri electrice acest fenomen nu se
produce, acolo cãldura cedatã este aceeaºi ºi în
porþiunile expuse la soare. Ceea-ce reduce con-
siderabil senzaþia de comfort ambiental.
Un alt important avantaj al încãlzirii electrice cu
apã caldã este faptul cã se poate schimba
oricând cu o încãlzire cu un alt agent termic.
Dacã condiþiile intreprinderii furnizoare de ener-
gie electricã devin mai nefavorabile, cazanul
electric se poate înlocui cu unul cu gaz, motorinã
sau combustibil solid. Unitate centralã electricã
destinatã încãlzirii cu radiatoare.
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Construcþie, program de livrare

Cazanele electrice de tip Laing
conþin trei rezistenþe electrice
de încãlzire, o pompã de
circulaþie de tip Laing, un sistem
de automatizare cu reglaj de
temperaturã electronic, un limi-
tator de protecþie la supratem-
peraturã, un ventil de protecþie
la suprapresiune, un ventil de
dezaerare automat, un mano-
metru ºi un termometru. Toate
acestea sunt montate ca un
ansamblu compact.
Sistemul de automatizare elec-
tronic integrat oferã urmãtoare-
le moduri de funcþionare:

- Comutarea electronicã, deaceea complet
silenþioasã a puterii, pentru fiecare rezistenþã
electricã.

- Reglaj de temperaturã constantã electronic.
- Comutarea celor trei rezistenþe se poate

realiza concomitent, decalate în timp, în
funcþie de ecartul de temparaturã, sau de
gradientul de temperaturã.

- Protecþia la supraîncãlzire.
- Se poate alege deconectarea pompei, în

acest caz pompa nu funcþioneazã continuu,
ci doar atunci când rezistenþele electrice
sunt conectate. Dupã deconectarea
rezistenþelor, pompa mai funcþioneazã 2
minute ca sã îndepãrteze surplusul de ener-
gie termicã de la cazan.

- Protecþia rezistenþelor electrice contra
funcþionãrii uscate.

- Intrare pentru comandã de la distanþã. An-
samblul pompã-schimbãtor electric se poate
acþiona de la distanþã prin intermediul unui
contact bipolar. La aceastã intrare se poate
conecta un termostat de camerã sau un
sistem de automatizare comandat de la tem-
peratura exterioarã.

- Rezistenþa de încãlzire nr. 2 ºi 3 se poate
conecta - deconecta prin intermediul unei
conexiuni exterioare

- Verificarea electronicã a pompei. Dacã -
dintr-un motiv oarecare - nu funcþioneazã
pompa, rezistenþele electrice nu sunt conec-
tate.

- Ieºire pentru semnalizarea defecþiunilor. Sis-
temul poate semnaliza defecþiunile prin in-
termediul unor contacte.

Programul de livrare

Cazanul electric de tip epr
Date tehnice

Conexiunea electricã
Utilizând schemele de conexiune adecvate, an-
samblele pompã-schimbãtor electric se pot uti-
liza în urmãtoarele reþele electrice:
  400V trifazat       230V trifazat          230V monofazat

Tip Putere Tensiunea nominalã Curentul nominal
(kW) (V, trifazat) absorbit (A)

EPR 6 3 X 2 230/400 3 X 8,60

EPR 9 3 X 3 230/400 3 X 13,0

EPR 12 3 X 4 230/400 3 X 17,3

EPR 15 3 X 5 230/400 3 X 21,6

Pompa
Tipul constructiv motor sferic
Tensiunea 230V/50Hz
Puterea absorbitã 99 W

Limitatorul de protecþie la supratemperaturã
Temperatura de declanºare 110 °C -9 K

Tip Putere Cod articol

   EPR 6 3 x 2 kW 40 40 300 300 654

  EPR 9 3 x 3 kW 40 40 330 300 654

  EPR 12 3 x 4 kW 40 40 360 365 719

  EPR 15 3 x 5 kW 40 40 390 365 719

Dimensiunea „B”Dimensiunea „A”

0 1000 2000 3000 4000

40

30

20

10

Caracteristica hidraulicã

În
ã

lþ
im

e
a

 d
e

 p
o

m
p

a
re

 (
kP

a
)

(1
0

 k
P

a
 =

 1
 b

a
r)

Debit volumic (l/h)

Dimensiuni de gabarit

Toate piesele sunt necorozive.



6

Cazanul electric compact de tip eprz

Elemente de deservire
ºi de semnalizare

Cazanul electric mural de tip epr w

Tip Putere Cod articol

  EPR 6 Z 3 x 2 kW 51 40  300 300 654

  EPR 9 Z 3 x 3 kW 51 40  330 300 654

  EPR 12 Z 3 x 4 kW 51 40  360 365 719

  EPR 15 Z 3 x 5 kW 51 40  390 365 719

Tip Putere Cod articol

EPR   6 W 3 x 2 kW 40 40  500

EPR   9 W 3 x 3 kW 40 40  530
EPR 12 W 3 x 4 kW 40 40  560
EPR 15 W 3 x 5 kW 40 40  590

Funcþionare
Mediul vehiculat este absorbit de cãtre pompã
prin robinetul sferic din stânga, apoi pompat în
sus printre rezistenþele electrice de încãlzire,
care îl încãlzesc, apoi refulat prin ºtuþul superior
în ramura tur al circuitului de încãlzire. Sistemul
de automatizare mãsoarã - prin intermediul a doi
senzori - temperatura fluidului, ºi - conform
cerinþelor - conectazã-deconecteazã rezistenþele
de încãlzire.

Construcþia
La baza lui stã cazanul electric de
tip EPR. Racordurile sunt monta-
te pe partea inferioarã, ºi prevã-
zute cu robinete sferice de 1” cu
care montajul devine foarte simp-
lu. Pe panoul de deservire se po-
ate fixa valoarea doritã a tempe-
raturii tur. Tot aici este vizualizat
valoarea instantanee a acestei
temperaturi, precum ºi valoarea
presiunii statice. Tot ansamblul
este montat pe o placã de tablã,
care - într-un mod foarte simplu -

asigurã montajul pe perete. Capacul cu design
pretenþios este fixat cu douã ºuruburi.

Ventil de dezaerare ºi
de siguranþã

Ramura tur al încãlzirii

Ramura retur al încãlzirii

Elemente de deservire
ºi de semnalizare

Cutie de conexiune
ºi de automatizare

Vas de expansiune (6l)

Corpul cazanului cu
rezistenþele de încãlzire

Pompã de circulaþie

Dimensiunea „A” Dimensiunea „B”

Cutie de conexiune
ºi de automatizare

Vas de expansiune (6l)

Corpul cazanului cu
rezistenþele de încãlzire

Pompã de circulaþie

Ventil de dezaerare ºi
de siguranþã

Ramura tur al încãlzirii

Ramura retur
al încãlzirii
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Staþia compactã      epr sd /xd

La dezvoltarea staþiei compacte electrice am
þinut în vedere dorinþa clienþilor noºtri, de a
menþine acest ansamblu care conþine toate pie-
sele necesare montate „la cheie”. La aceste
unutãþi toatã manopera constã în a realiza cone-
xiunile exterioare. Adâncimea micã de numai
112 mm oferã posibilitatea ca staþia compactã
Laing sã poate fi instalatã practic în oricare zid.
Fixãrile flexibile asigurã adaptarea practic la
toate condiþiile de construcþie. Datoritã
silenþiozitãþii  ºi a construcþiei compacte, staþia
compactã Laing poate fi instalatã în locul unde

de fapt se monteazã ansamblul distribuitor-co-
lector.
Montarea se poate face într-un dulap din tablã
de oþel zincat. Acest dulap se poate încastra în
perete, în aºa-fel, încât sã fie vizibilã doar rama
ºi uºa. Rama ºi uºa sunt zincate galvanic, ºi se
pot vopsi. Dacã staþia compactã nu poate fi
încastratã în perete, sau nu se poate monta în
dulap, ea poate fi instalatã pe o placã PAL. Acest
ansamblu se poate instala într-o niºã de perete,
sau direct pe perete, ºi la nevoie ea poate fi
acoperitã.

Dulap din tablã zincatã sau placã
de montaj, încastrabil în perete, cu
înãlþimea ºi adâncimea reglabilã

Ventil de reþinere estinat umplerii uºoare a
sistemului de încãlzire. Acest ventil - situat
în ramura tur - este închis la umplere, apoi
se deschide  automat.

Vas de expansiune închis, neco-
rodabil

Cazan electric de tip Laing EPR, prevãzut
cu pompã sfericã silenþioasã, cu sistem de
automatizare electronic, cu limitator de
protecþie la supratemperaturã, cu ventil de
siguranþã, manometru ºi termometru.

Ventile de umplere-
golire ºi de dezae-
rare

Distribuitor-colector
realizat modular din
componente din ma-
terial plastic, cu inele

de strângere

Rotametru în fiecare circuit de încãl-
zire, pentru fixarea debitului în circui-
tul respectiv.
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Compus din: cazan electric de tip EPR 6, EPR 9, EPR 12, EPR 15, ansamblu
distribuitor-colector din elemente modulare din material plastic, cu 2 - 12
circuite, rotametru în fiecare circuit, ventil de reþinere, ventile de umplere-
golire, montat într-un dulap din tablã zincatã, încastrabil în perete, cu proba
de presiune efectuatã. Înãlþimea dulapului poate fi variatã deasupra nivelului
planºeului între 1000 - 1070 mm, iar adâncimea între 112 - 117 mm.
Dimensiunile sunt date în mm, ºi se referã la desenul din pagina 9.

Programul de livrare ºi dimensiunile  staþiilor compacte electrice de tip Laing ,încastrabile
în perete

Tip Cod articol Tip    Cod articol Nr. A B C D
circuite

EPR 6 , 6 kW (3x2 kW) EPR 9 , 9 kW (3x3 kW)
EPR 6  SD 02 53 40 002 EPR 9  SD 02 53 40 052 2 1000 362 440 300
EPR 6  SD 03 53 40 003 EPR 9  SD 03 53 40 053 3 1000 417 440 300
EPR 6 SD 04 53 40 004 EPR 9 SD 04 53 40 054 4 1000 472 440 300
EPR 6 SD 05 53 40 005 EPR 9 SD 05 53 40 055 5 1000 527 440 300
EPR 6 SD 06 53 40 006 EPR 9 SD 06 53 40 056 6 1000 582 440 300
EPR 6 SD 07 53 40 007 EPR 9 SD 07 53 40 057 7 1000 637 440 300
EPR 6 SD 08 53 40 008 EPR 9 SD 08 53 40 058 8 1000 692 440 300
EPR 6 SD 09 53 40 009 EPR 9 SD 09 53 40 059 9 1000 747 440 300
EPR 6 SD 10 53 40 010 EPR 9 SD 10 53 40 060 10 1330 802 440 300
EPR 6 SD 11 53 40 011 EPR 9 SD 11 53 40 061 11 1330 857 440 300
EPR 6 SD 12 53 40 012 EPR 9 SD 12 53 40 062 12 1330 912 440 300

EPR 12, 12 kW (3x4 kW) EPR 15, 15 kW (3x5 kW)
EPR 12 SD 02 53 40 102 EPR 15 SD 02 53 40 152 2 1000 362 505 365
EPR 12 SD 03 53 40 103 EPR 15 SD 03 53 40 153 3 1000 417 505 365
EPR 12 SD 04 53 40 104 EPR 15 SD 04 53 40 154 4 1000 472 505 365
EPR 12 SD 05 53 40 105 EPR 15 SD 05 53 40 155 5 1000 527 505 365
EPR 12 SD 06 53 40 106 EPR 15 SD 06 53 40 156 6 1000 582 505 365
EPR 12 SD 07 53 40 107 EPR 15 SD 07 53 40 157 7 1000 637 505 365
EPR 12 SD 08 53 40 108 EPR 15 SD 08 53 40 158 8 1000 692 505 365
EPR 12 SD 09 53 40 109 EPR 15 SD 09 53 40 159 9 1000 747 505 365
EPR 12 SD 10 53 40 110 EPR 15 SD 10 53 40 160 10 1330 802 505 365
EPR 12 SD 11 53 40 111 EPR 15 SD 11 53 40 161 11 1330 857 505 365
EPR 12 SD 12 53 40 112 EPR 15 SD 12 53 40 162 12 1330 912 505 365

Compus din: cazan electric de tip EPR 6, EPR 9, EPR 12, EPR 15, ansamblu
distribuitor-colector din elemente modulare din material plastic, cu 2 - 12
circuite, rotametru în fiecare circuit, ventil de reþinere, ventile de umplere-
golire, totul montat pe o ramã fixatã pe o placã PAL, cu proba de presiune
efectuatã. Înãlþimea este de 1000 mm deasupra planºeului, adâncimea de
143 mm. Dimensiunile sunt date în mm, ºi se referã la desenul din pagina 9.
Dimensiunea „A” se referã la lãþimea plãcii de transport.

Tip Cod articol Tip    Cod articol Nr. A B C D
circuite

EPR 6, 6 kW (3x2 kW) EPR 9, 9 kW (3x3 kW)
EPR 6 XD 02 53 40 502 EPR 9 XD 02 53 40 552 2 980 362 440 300
EPR 6 XD 03 53 40 503 EPR 9 XD 03 53 40 553 3 980 417 440 300
EPR 6 XD 04 53 40 504 EPR 9 XD 04 53 40 554 4 980 472 440 300
EPR 6 XD 05 53 40 505 EPR 9 XD 05 53 40 555 5 980 527 440 300
EPR 6 XD 06 53 40 506 EPR 9 XD 06 53 40 556 6 980 582 440 300
EPR 6 XD 07 53 40 507 EPR 9 XD 07 53 40 557 7 980 637 440 300
EPR 6 XD 08 53 40 508 EPR 9 XD 08 53 40 558 8 980 692 440 300
EPR 6 XD 09 53 40 509 EPR 9 XD 09 53 40 559 9 980 747 440 300
EPR 6 XD 10 53 40 510 EPR 9 XD 10 53 40 560 10 980 802 440 300
EPR 6 XD 11 53 40 511 EPR 9 XD 11 53 40 561 11 1350 857 440 300
EPR 6 XD 12 53 40 512 EPR 9 XD 12 53 40 562 12 1350 912 440 300

EPR 12, 12 kW (3x4 kW) EPR 15, 15 kW (3x5 kW)
EPR 12 XD 02 53 40 502 EPR 15 XD 02 53 40 552 2 980 362 505 365
EPR 12 XD 03 53 40 503 EPR 15 XD 03 53 40 553 3 980 417 505 365
EPR 12 XD 04 53 40 504 EPR 15 XD 04 53 40 554 4 980 472 505 365
EPR 12 XD 05 53 40 505 EPR 15 XD 05 53 40 555 5 980 527 505 365
EPR 12 XD 06 53 40 506 EPR 15 XD 06 53 40 556 6 980 582 505 365
EPR 12 XD 07 53 40 507 EPR 15 XD 07 53 40 557 7 980 637 505 365
EPR 12 XD 08 53 40 508 EPR 15 XD 08 53 40 558 8 980 692 505 365
EPR 12 XD 09 53 40 509 EPR 15 XD 09 53 40 559 9 980 747 505 365
EPR 12 XD 10 53 40 510 EPR 15 XD 10 53 40 560 10 980 802 505 365
EPR 12 XD 11 53 40 511 EPR 15 XD 11 53 40 561 11 1350 857 505 365
EPR 12 XD 12 53 40 512 EPR 15 XD 12 53 40 562 12 1350 912 505 365

Programul de livrare ºi dimensiunile  staþiilor compacte electrice de tip Laing montate pe
o placã PAL
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Dimensiunile de gabarit ale staþiilor compacte electrice de tip Laing

Staþie compactã electricã montatã într-un dulap din tablã zincatã
EPR 6 SD.. ,EPR 9 SD.., EPR 12 SD.., EPR 15 SD..

Staþie compactã electricã montatã pe o placã PAL
EPR 6 XD.. ,EPR 9 XD.., EPR 12 XD.., EPR 15 XD..
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Minicazane electrice de tip ehr
Construcþia

Minicazanul electric de tip EHR
este compus dintr-o rezistenþã
electricã de încãlzire, o pompã
cu motor sferic de tip Laing ºi un
sistem de automatizare. Pompa
de circulaþie Laing absoarbe apa
rãcitã pe ºtuþul de absorbþie, o
pompeazã pe lângã rezistenþa
de încãlzire încãlzind-o ºi o refu-
leazã prin ºtuþul de presiune.
Minicazanul electric este prevã-
zut cu un limitator de protecþie la
supratemperaturã ºi un termos-
tat de reglare a temperaturii tur.
Toate piesele care vin în contact
cu mediul vehiculat, sunt din
materiale necorodabile.

Aplicaþie
Construcþia compactã a minicazanului electric -
adâncimea de instalare este de numai 80 mm -
modul ei de funcþionare silenþios, ºi sistemul de
automatizare integrat oferã posibilitatea de in-
stalare direct în locul de utilizare final.

Date tehnice

Racord R1/2”, filet interior

Pompa
Tipul motor sferic
Tensiunea 230V / 50 Hz
Puterea absorbitã 25 W

Limitatorul de protecþie la supratemperaturã
Temperatura de declanºare 95 +/- 5°C

Sistemul de automatizare
Reglaj de temperaturã integrat, cu domeniul de
reglaj între 20 - 80 °C. La comandã se poate livra
ºi cu ceas programabil cu program zilnic sau
sãptãmânal pentru comutarea rezistenþei de
încãlzire

Tip Putere Tensiuea nominalã Curentul nominal
 (kW) (V, monofazat) absorbit (A)

EHR 2  2 230  8,60
EHR 3  3 230 13,0
EHR 4 4 230 17,3

Program de livrare

EHR 2,  3,  4 KR Încãlzitor electric,  cu pompã de
circulaþie, cu limitator de protecþie
la supratemperaturã ºi termostat
de reglaj al temperaturii tur.

EHR 2,  3,  4 KRU Încãlzitor electric,  cu pompã de
circulaþie, cu limitator de protecþie
la supratemperaturã ºi termostat
de reglaj al temperaturii tur ºi
ceas programabil cu program
zilnic

EHR 2,  3,  4 KRW Încãlzitor electric,  cu pompã de
circulaþie,  cu limitator de protecþie
la supratemperaturã ºi termostat
de reglaj al temperaturii tur ºi
ceas programabil cu program
sãptãmânal

Ramura ratur
încãlzire

Pompã de circulaþie

Rezistenþã electricã
de încãlzire

Cutie de conexiune
ºi de automatizare

Ramura tur
încãlzire

Dimensiunile de gabarit ale minicazanului
electric de tip EHR

Pãrþile componente ale minicazanului elec-
tric de tip EHR
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Caracteristica hidraulicã a pompei
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Tip Putere Cod articol

  EHR 2 2 kW 40 40  110 215 425
  EHR 3 3 kW 52 40  211 275 465
  EHR 4 4 kW 40 40  112 300 490

Dimensiunea „A” Dimensiunea „B”
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Cazane electrice ehr mini
Cãldurã plãcutã - toc-
mai cum avem ne-
voie. Soluþia optimã
pentru puteri termice
reduse, pânã la 40
m2. Aparat compact,
mural, care poate fi
racordat la o încãlzire
prin pardosealã radi-
antã sau cu radiatoa-
re. Datoritã
silenþiozitãþii pompei
cu motor sferic, poate
fi instalat în spaþiul
locativ..

Pãrþile componente ale cazanului EHR MINI

Racord R1/2”, filet interior

Pompa
Tipul motor sferic
Tensiunea 230V / 50 Hz
Puterea absorbitã 25 W

Limitatorul de protecþie la supratempera-
turã
Temperatura de declanºare 95 +/- 5°C

Sistemul de automatizare
Reglaj de temperaturã integrat, cu domeniul de reglaj
între 20 - 80 °C. La comandã se poate livra ºi cu ceas
programabil cu program zilnic sau sãptãmânal pentru
comutarea rezistenþei de încãlzire

Vas de expansiune (2l)

Pompa de circulaþie

Corpul cazanului cu rezistenþa
de încãlzire

Cutie de conexiune ºi
de automatizare

Ramura retur de încãlzire

Ramura tur de încãlzire

Ventil de dezaerare ºi ventil de
siguranþã la suprapresiune

Elemente de deservire
ºi de semnalizare

Caracteristica hidraulicã a pompei

Program de livrare

Tip Putere Tensiuea nominalã Cod articol
         (kW) (V, monofazat)

EHR 3 Mini 3 230 52 40 240

EHR 4 Mini 4 230 52 40 242

Date tehnice

Tip Putere Tensiuea nominalã Curentul nominal
         (kW) (V, monofazat) absorbit (A)

EHR 3 Mini  3 230 13,0

EHR 4 Mini 4 230 17,3
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Produsele Laing

Pompele de circulaþie LAING cu motor sferic,
utilizate pentru apã caldã de consum sau în
domeniul chimic sunt sigure, silenþioase, ºi se
pot utiliza în diverse sisteme.

Sistemul de încãlzire LAING QUALITHERM
conþine toate elementele componente pentru
realizarea unui sistem de încãlzire prin pardose-
alã radiantã, începând de la placa izolantã ºi
terminând cu sistemul de automatizare. Soluþia
este pefectã: circuitul cazanului este separat de
cel al pardoselii radiante printr-un schimbãtor de
cãldurã.

LAING Szivattyú Kft.
  H - 2700 Cegléd, Külsõ-Kátai út  •  Tel.: +36-53/510-510

Fax: +36-53/510-500 • E-mail: info@laing.hu • Internet: www.laing.hu


