
Începeţi economisirea de combustibil şi 
astfel să aduceţi contribuţia 

Dumnevoastră la protecţia climei şi 
mediului ambiant



          Economie de energie

Date tehnice Cazan temperatură 
joasă*

Cazan temperatură 

joasă cu eMAX

Putere încălzire 
nominală 44 kW 35 kW

Temperatura gazelor 
arse 140° 43-61°

CO2 11,5 % 13,0 % 

Consum combustibil 3,7 mc/h 2,96 mc /h

Ore funcţionare 
anuale 2000 h /an 2000 h /a

Cantitate combustibil 7400 mc/ an 5920 mc / an

Preţ unitate 
combustibil 0,30 € / mc 0,30 € /mc

Preţ anual 2220 € /an 1776 € /a

Putere reală pentru 
încălzire 35 kW 30 kW

Comparaţie echipamente         
                 

      Montajul            - 
înseamnă protecţie 
activă al climei şi 

mediului



Date tehnice Cazan 
temperatură 
joasă

Cazan 
temperatură 
joasă cu eMAX

Putere nominala 
încălzire 35 kW 30 kW

Consum combustibil 3,7 mc/h 2,96 mc /h

Reducere 
consumcombustibil / h 0,74 mc

Reducere consum 
combustibil 2000 h/a 1480 mc /cazan

Reducere consum 444 € /an

 Reducerea consumului de 
combustibil



Date tehnice Cazan 
temperatură 
joasă

Cazan 
temperatură joasă 

cu eMAX

Putere încălzire 
nominală

44 kW 30 kW

Consum combustibil 3,7 mc/h 2,96 mc/h

Emisii CO2/an
7400 mc

592 kg CO2/an
5920 mc

473,6 kg CO2/an

Reducere emisii 
CO2- anuale
La 2.000 ore/an

approx. 118 
kg/sistem

 Reducere emisii CO2



- AVANTAJE  
 

 Rezistenţă la modificări de temperatură siguranţă

 Rezistenţă la coroziune prin tuburi din borosilicat  siguranţă

 Suprafaţă lisă al tubului transfer excelent termic

 Fiabilitate ridicată al tubulaturii Service minim

 Curăţare facilă Service minim



                        Set complet, aprobat 
de autorităţile în construcţie DIBt  

1. Recuperator de căldură 
cu adaptor

2. Sistem evacuare gaze

3. Neutralizare

4. Ventilator cu echipam. 
siguranţă

2

1

4

3



Amortizarea          ?  
Calculănd că preţul la mc gaze este de 0,30 
€*

1 an 5 ani

Reducere consum cu 
eMax

1480 mc 7400 mc

Economie 444,00 € 2.220,00 €

Investiţie pentru 
echipament şi 
manoperă

 ca. 1850,- €

*) nu s-a luat în considerare o preconizată majorare al 
preţului gazelor cu o medie anuală de ca. 12%

              va avea o perioadă de amortizare al 
investiţiei de ca. 4,20 ani



Dimensiuni externe 
pentru instalare

Ieşirea gaze arse este 
variabilă la 180°

30
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345 mm

Ieşire gaze arse 0⁰



1  Legare 1‘ la  retur cazan

2  Legare la conductă retur sistem 
încălzire

3  Legare la conductă retur boiler apă 
caldă

2 şi 3 pot fi schimbate

1

Legare hidraulică

1‘

2 3



Sistemul economie de combustibil şi 
protecţia climei, soluţia pentru 

tehnologia de încălzire



w

S.C. KRONTHERM S.R.L.
Str. De Mijloc 106 
RO-500069 Brasov

Tel: 004- 0268 417153
Fax:   004- 0268 417154
GSM: 004- 0732 143767

office@krontherm.ro
www.krontherm.ro
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