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Când apa are peste 
52°C opărirea survine 
în 1,5 – 2 minute.

La 57°C durează doar 
10 secunde.

La 60°C apa produce 
arsuri de gradul trei 
în mai puţin de trei 
secunde.

Arsurile la copii sunt frecvent cauzate de apa 
fierbinte*. Sunt o multitudine de motive pentru a 
ne întreba dacă nivelul de siguranţă este suficent 
de înalt în instalaţiile din clădirile vechi sau noi.
Poate fi cineva opărit dacă scade presiunea apei 
reci? Ce se întâmplă dacă un copil utilizează 
greşit bateria duşului?

Puteţi preveni astfel de accidente! Prin instalarea ventilelor 
termostatice de amestec ESBE apa caldă menajeră va de-
veni protejată 100% anti-opărire şi sistemul poate menţine o 
temperatură îndeajuns de ridicată pentru a preveni dezvoltarea 
bacteriei legionella. Este simplu să fiţi un erou pentru clienţii 
dvs.
Ventilele termostatice de amestec ESBE sunt o alternativă

ASIGURAŢI PROTECŢIA 
CASEI LA INFECTA-
REA CU LEGIONELLA ŞI 
ANTI-OPĂRIRE

*Opărirea cu apă caldă menajeră este cea mai frecventă cauză pentru arsurile la copiii preşcolari din Suedia, conform Secţiei de Chirurgie Plastică şi 

Arşi din Spitalul Universitar din Uppsala.
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BASIC 35–60°

PROTECŢIE ANTI-OPĂRIRE 
PENTRU ÎNTREAGA CASĂ

VENTILUL ADECVAT PENTRU ÎNTREGUL 
SISTEM DE A.C.M.

Un ventil termostatic ESBE Basic 35-60° instalat după 
boiler limitează temperatura în întregul sistem la 55°C. 
Astfel apa poate fi încălzită la un nivel ce distruge bacteria 
legionella dar fără o opări pe cineva.

Protecţia anti-opărire 
este responsabilitatea 
instalatorului.

Apa caldă de la 
robinet nu trebuie să 
depăşească 55°C.

Ventilele ESBE 
Basic 35-60° asigură 
protecţia anti-opărire 
pentru întreaga casă.

FII EROU, PASUL 1
Pentru ca un sistem de apă caldă menajeră să fie 

sigur în exploatare trebuiesc prevenite: formarea 
bacteriei legionella şi opărirea.

Temperatura apei calde menajere trebuie ridicată 
la 60°C pentru a preveni dezvoltarea bacteriei  
legionella. Acest lucru este simplu de verificat şi 
simplu de făcut.

Dar temperatura care omoară legionella opăreşte 
oamenii. De aceea instalatorii au responsabilitatea 
de a se asigura că apa caldă menajeră nu opăreşte 
utilizatorii. Cel mai adesea soluţia este un ventil 
termostatic de amestec ce controlează întregul  
sistem.

De fiecare dată când sunteţi solicitaţi să lucraţi cu 
apă caldă menajeră, fie o instalaţie nouă sau una  
veche, efectuaţi o verificare simplă. Există un ven-
til care limitează temperatura apei calde menajere? 
Acesta funcţionează? Menţine acesta temperatura 
corectă – maxim 55°C?

Dacă nu, trebuie să instalaţi un nou ventil termo 
static de amestec. Ventilele ESBE Basic 35-60° au 
gama de temperatură adecvată şi funcţia anti-opărire 
ce opreşte apa caldă imediat dacă apa rece dispare.

Aceasta satisface cerinţele de bază. Dar ce se 
întâmplă dacă cineva spală automobilul când  
altcineva face un duş? Aceasta cere un efort eroic  
mai mare...
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BASIC 35–60°PREMIUM 48°

Scăderile presiunii 
aduc surprize  
neconfortabile.

Reglarea rapidă a 
presiunii asigură o 
temperatură plăcută.

Ventilele ESBE  
Premium 48° asigură 
o deviaţie de la  
temperatura de  
control de maxim 1°C.

MAI MULT CONFORT ŞI 
PROTECŢIE ANTI-OPĂRIRE 
100%

TEMPERATURA CONFORTABILĂ ÎN DUŞ ŞI 
CADĂ

Ventilele ESBE Premium 48° reduc temperatura în baie la un 
nivel pre-setat de 48°C.  Ventilele menţin această temperatură 
pre-setată a apei duşului cu o deviaţie de maxim 1°C. În cazul 
scăderii presiunii apei reci, ventilul, închide apa caldă instan-
taneu.

FII EROU, PASUL 2
Stiţi ce se întâmplă la duş când cineva deschide un 

robinet de apă rece undeva în aceeaşi clădire. Presiu-
nea apei reci scade şi dintr-o dată temperatura apei 
duşului devine fierbinte. Chiar şi apa protejată anti-
opărire la 55°C este foarte neconfortabilă la duş sau 
în cadă ca de altfel şi apa rece ca gheaţa.

Dar este simplu să evitaţi ca oamenii să ţipe sub 
duş. Trebuie doar să instalaţi un ventil ESBE Premium 
48° la intrarea apei calde în baie. Aceasta face ca 
duşul, baia în cadă sau spălatul la chiuvetă să fie 
protejate anti-opărire 100% şi de asemenea elimină 
temperaturile surpriză.

Ventilele ESBE Premium 48° au o temperatură 
controlată pre-setată de 48°C şi un regulator de presiune 
echilibrat ce reacţionează instantaneu la variaţiile 
apei de la robinet. Ventilul menţine temperatura 
duşului cu o deviaţie de maxim 1°C.  Este placat cu 
nichel pentru a se încadra în designul băii.

Acum clientul dvs. poate fi sigur că apa duşului 
va avea întotdeauna o temperatură sigură şi 
confortabilă, iar dvs veţi fi cu siguranţă solicitat să 
sugeraţi îmbunătăţiri ale sistemului de ACM şi 
pentru alte case. 
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Căldura de la energia 
solară este ieftină dar 
neregulată.

Stratificarea 
consistentă în 
tacurile de acumulare 
înmagazinează căldura 
mai bine.

ESBE Basic 35-60° fac 
sistemul mai eficient.

FII UN EROU, PASUL 3
Încălzirea cu panouri solare este ieftină, dar 

neregulată. În ideea de a utiliza energia solară mai 
eficient, puteţi îmbunătăţi sistemul de acumulare şi 
economisi pentru clientul dvs costurile suplimentare 
cu sursele de căldură clasice.

Tancurile / rezervoarele de acumulare din siste-
mele cu energie solară lucrează cel mai bine atunci 
când diferenţa dintre apa caldă şi rece este mare. 
Un circuit tradiţional pe secundar (plecarea spre 
instalaţia ACM) este alimentat cu apă caldă doar din 
partea superioară a tancului. Dacă instalaţi un al 
doilea circuit pe secundar plus două ventile ESBE 
Basic 35-60°, ventilele vor lua apă caldă de la mijlocul 
tancului cât mai mult cu putinţă, special pentru a 
economisi cădlura din partea superioară a tancului.

La boilerele două serpentine şi un ventil ESBE 
Basic 35-60° pe primar, sistemele cu energie solară 
sunt utilizate mai eficient şi în zilele mai reci. În acest 
mod apa de la panourile solare este direcţionată la 
nivelul inferior al boilerului pentru a nu interfera cu 
apa fierbinte stratificată în partea superioară a boile-
rului.

Fiindcă sistemul de acumulare poate menţine o 
temperatură mai mare pentru un timp îndelungat, 
instalaţia îşi va amortiza costurile rapid. În acelaşi 
timp ventilele instalate pe circuitul secundar asigură 
protecţia anti-opărire pentru întregul sistem de apă 
caldă menajeră.

ENERGIE SOLARĂ 
EFICIENTĂ FĂRĂ RISCUL 
OPĂRIRII

DACĂ TANCUL / REZERVORUL NU ESTE 
PREVĂZUT CU CONEXIUNI PENTRU 
MAI MULTE CIRCUITE PE SECUNDAR

O conexiune tradiţională cu doar un circuit este mai puţin 
eficientă energetic. Chiar şi aşa, un ventil ESBE Basic, 
adaugă funcţia anti-opărire sistemului. 

TEMPERATURILE SCĂZUTE SUNT 
DIRECŢIONATE CĂTRE PARTEA 
INFERIOARĂ A TANCULUI / REZER-
VORULUI PE CIRCUITUL PRIMAR
Cu ESBE Basic 35-60° temperaturile mai scăzute 
de la circuitul solar sunt direcţionate către serpen-
tina inferioară pentru a nu perturba apa mai caldă 
stratificată deja în partea superioară. 

CĂLDURĂ MAI EFICIENTĂ CU 
DOUĂ CIRCUITE PE SECUNDAR
Cu două ventile ESBE Basic 35-60° sistemul 
alimentează circuitul ACM luând apă din partea 
inferioară a tancului atât timp cât apa este suficient 
de caldă. Ventilele păstrează căldura în partea 
superioară până ce gradual încep să amestece 
apa caldă din ambele circuite: inferior şi superior.

*

*Temperature max 95˚



ÎNCĂLZIRE PRIN 
PARDOSEALĂ, SIMPLU ŞI 
SIGUR

UN VENTIL TERMOSTATIC DE AMESTEC 
ESTE TOT CEEA CE TREBUIE

Sistemele mici de încălzire prin pardoseală nu au nevoie 
de alţi senzori pentru a menţine o temperatură plăcută şi 
sigură pentru picioare şi pardoseală. ESBE Basic 20-43° 
deservesc sisteme de până la 130mp.

Senzorii externi fac 
sistemul mult prea 
complicat.

Simplificaţi instala-
rea sistemelor mici 
de încălzire prin 
pardoseală.

ESBE Basic 20-43° 
asigură temperatura 
corectă imediat.

FII UN EROU, PASUL 4
Frecvent se doreşte o încălzire plăcută a pardo-

selilor din băi şi holuri. Încălzirea cu agent termic 
a pardoselilor poate fi cam complicată – sau foarte 
simplă.

Cu ESBE Basic 20-43° este simplu să controlaţi 
sistemele mici de încălzire prin pardoseală. Ventilele 
reduc rapid temperatura - de la circuitul de radiato-
are - la nivelul corect pentru circuitul de încălzire 
în pardoseală fără a depinde de un senzor extern ce 
complică sau perturbă operarea sistemului.

Ventilele ESBE Basic 20-43° pot controla un 
distribuitor-colector ce deserveşte mai multe circuite 
de încălzire prin pardoseală cum ar fi: holuri, băi sau 
spălătorii.

Exectuţie rapidă cu încălzirea adecvată.  
Clientul dvs economiseşte atât la instalare cât 
şi în funcţionare. Nu sunt necesari alţi senzori 
sau echipamente suplimentare pentru a menţine 
o temperatură plăcută şi sigură pentru picioare şi 
pardoseală.
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ESBE PREMIUM 48° este pre-setat la o temperatură 
de control de 48°C, gata de a fi instalat în instalaţie 
de apă caldă menajeră de la duş şi cadă. Ventilul 
este echilibrat la presiune asigurând variaţii de 
temperatură minime (1°C) şi protecţie anti-opărire 
100%. Placat cu nichel.

ESBE BASIC 20-43° este un ventil cu gama de 
reglare a temperaturii adecvată pentru controlul 
sistemelor de încălzire prin pardoseală. Alamă.

ESBE BASIC 35-60° asigură un debit mărit pentru 
instalaţiile centrale unde apa caldă este livrată de 
boilere. Funcţie anti-opărire integrată. Alamă.

TEMPERATURA CORECTĂ 
PENTRU FIECARE 
INSTALAŢIE

Fitinguri de compresie 
pentru ţeavă cupru (f.cp)

Filet interior (Rp)

Filet exterior (G)

Accesorii de conectare

SPECIFICAŢII TEHNICE
Corpul ventilului şi părţile metalice în contact cu fluidul: 

alamă DZR – CW 602N, rezistentă la procesul de 

erodare a zincului. 

Clasa de presiune:  _______________ PN 10 bar

Presiune diferenţială max:  _____________ 3 bar

Temperatură maximă operare: _________  95°C

PREMIUM 48°

 3110 02 90   VTA323* 35–60°C 22 mm f.cp 1.5 86 50 52
 3110 06 90 VTA322 35–60°C G 3/4  1.5 70 42 52
 3110 10 90 VTA322 35–60°C G 1  1.6 70 42 52
 3110 08 90 VTA321 35–60°C Rp 3/4  1.6 70 42 52

BASIC 35–60°

Gama reglaj alternativa**

BASIC 20–43°

Gama reglaj alternativa**

 3110 26 00   VTA323* 20–43°C 15 mm f.cp 1.2 86 50 52 < 50
 3110 28 00 VTA322 20–43°C G 1/2  1.2 70 42 52 < 50
 3110 03 00 VTA321 20–43°C Rp 1/2  1.5 70 42 52 < 75
 3130 07 00   VTA223* 20–40°C 28 mm f.cp 3.0 95 65 65 < 110
 3130 13 00 VTA272 20–40°C G 1  3.6 70 52 65 < 130
 3110 44 00 VTA372 20–43°C G 1  3.4 70 42 52 < 130

* O clapetă de sens este inclusă
** Neambalat specific promoţiei.
*** Bazat pe Δt 5°C. Grundfos 25–60, lungime maximă circuit 100 m, ţeavă 20 mm. 

Gama reglaj alternativa**

 3115 10 00   VTA363* 35–60°C 22 mm f.cp 1.2 86 50 52
 3115 11 00 VTA362 35–60°C G 3/4  1.2 70 42 52
 3115 12 00 VTA362 35–60°C G 1  1.3 70 42 52

 3110 27 00   VTA323* 35–60°C 15 mm f.cp 1.2 86 50 52
 3110 39 00 VTA323 35–60°C 18 mm f.cp 1.5 86 50 52
 3110 29 00 VTA322 35–60°C G 1/2  1.2 70 42 52
 3110 04 00 VTA321 35–60°C Rp 1/2  1.5 70 42 52
 3130 01 00   VTA223* 38–65°C 28 mm f.cp 3.0 95 65 65
 3130 12 00 VTA222 38–65°C G 1  3.0 70 52 65

 3110 01 90   VTA323* 20–43°C 22 mm f.cp 1.5 86 50 52 < 75
 3110 05 90 VTA322 20–43°C G 3/4  1.5 70 42 52 < 75
 3110 09 90 VTA322 20–43°C G 1  1.6 70 42 52 < 75
 3110 07 90 VTA321 20–43°C Rp 3/4 1.6 70 42 52 < 75

Referinţă
Gama 

temperatură DN/conexiune Kvs A B C

Kvs A B C

Kvs A B C

Încălzire 
pardoseală 

m² ***

Art. Nr.

 3115 21 90   VTA333* 35–60°C 15 mm f.cp 1.2 90 64 52
 3115 03 90   VTA333* 35–60°C 22 mm f.cp 1.2 86 62 52
 3115 07 90 VTA332 35–60°C G 3/4 1.2 70 54 52
 3115 09 90 VTA332 35–60°C G 1  1.3 70 54 52

Referinţă
Gama 

temperatură DN/conexiuneArt. Nr.

Referinţă
Gama 

temperatură DN/conexiuneArt. Nr.



VENTILE ROTATIVE  
MOTORIZATE
Ventilele ESBE de amestec controlează 
confortul încălzirii în milioane de locuinţe. 
Majoritatea sunt motorizate folosind  
servomotoarele noastre binecunoscute ce 
pot fi livrate cu senzori pre-cablaţi pentru a 
asigura un control automat. Recenta generaţie 
de ventile de amestec ESBE a setat un nou 
standard de eficienţă energetică prin incredi-
bila rată a scurgerilor de doar 0,1%.

VENTILE LINIARE MOTORIZATE
Portofoliul de ventile liniare ESBE cuprinde modele 
motorizate pentru sub-staţii de termoficare şi sisteme 
de încălzire centrală, cât şi pentru instalaţii de răcire 
şi apă caldă menajeră. Caracteristicile sunt optimi-
zate pentru sisteme mari.
   Ventilele cu plunger patentat ESBE asigură o curgere 
silenţioasă a fluidului. Servomotoarele cu timp de 
rulare rapid şi acurateţe mare de control economisesc 
energia atât pentru regiile de termoficare cât şi 
pentru proprietarii clădirilor.

VENTILE TERMOSTATICE DE  
AMESTEC
Ventilele termostatice de amestec ESBE satisfac 
cele mai exigente standarde mondiale referitoare 
la protecţia anti-opărire, ridicând astfel standardele 
industriale încă o dată. Gama noastră de echipamente 
termostatice de control cuprinde fiabilele ventile 
pentru apă caldă menajeră şi încălzire – aplicaţii ce 
necesită înalte performanţe şi un control exact. 

ESBE este un lider în fabricarea echipamentelor de control 
pentru instalaţiile hidraulice în clădirile mici şi medii. 
Ventilele şi servomotoarele noastre asigură o folosire 
optimă a energiei, confort şi siguranţă în încălzire, răcire 
şi sisteme de producere a apei calde menajere. Aceşti  
factori sunt importanţi datorită creşterii preţului energiei şi 
cerinţelor sporite de confort rezidenţial.
De peste 100 de ani ESBE a stabilit standardele referitoare 
a ceea ce poate face un produs într-un sistem. Rezultatul 
este pur şi simplu un beneficiu dublu pentru dvs, clientul. 
Performanţele fiecărui produs satisfac chiar şi cerinţele ce 
vor apare pe piaţă în viitor, ceea ce vă conferă posibilitatea 
de a construi sistemele de mâine, astăzi.
Puteţi citi mai multe despre gama completă a produselor 
fabricate de ESBE – ventile termostatice de amestec,  
ventile/vane rotative motorizate, ventile liniare motorizate 
- în catalogul nostru sau vizitând pagina de internet  
www.esbe.se

PROMOVEAZĂ  
GÂNDIREA ÎN 
PERSPECTIVĂ 




