
INCALZITOARE DE APA ELECTRICE INSTANTANEE 

ELDOM ß (beta) 

                                            
                                       

Instantul electric Eldom ß este destinat utilizării în locuinţe prevăzute doar cu instalații 

sanitare de apa rece. Instalarea se va face în încăperea unde se află obiectul sanitar,  într-o 

bucătărie deasupra chiuvetei sau a spălătorului de vase,  intr-o baie deasupra lavoarului, a 

caditei de dus sau a cazii de baie dupa caz.  

 

Randamentul ridicat al instantelor electrice Eldom ß se datorează faptului că apa este 

încălzită doar în momentul utilizării, respectiv doar atunci cand trece prin rezervorul de apa 
al instantului. 

 

Asfel nu mai apar pierderi de caldură datorate răcirii apei din instant, aşa cum se întâmplă 

la boilerele electrice obişnuite.  

 
Instantele electrice Eldom ß sunt fabricate în trei modele: modelul ß3, ß4 si modelul ß7. 

Modelul Eldom ß3 are rezistenta electrică cu puterea de 3,15 kW, modelul Eldom ß4 are 

rezistenţa electrică de 3,5 kW,  iar modelul Eldom ß7 are rezistenţa electrică de 6,5 kW. 

 

Instantele electrice Eldom ß7 sunt fabricate la randul lor in trei variante in functie de 

destinatia lor: varianta pentru chiuveta, spalator de vase sau lavoar, variata pentru dus si 
varianta combinata (cu cu tija si dus cu furtun flexibil). 

 

Deoarece aceste aparate functioneaza prin curgere libera pe conducta de apa rece de 

alimentare a instantului se va monta un robinet de serviciu. Este de preferat ca acest robinet 

de seviciu sa fie un robinet cu ventil pentru reglarea debitului de apa. Acest robinet se va 

monta cat mai aproape de obiectul sanitar, respectiv de instant pentru a se putea manevra 
cu usurinta. 

 

De-asemenea, se va monta obligatoriu, conform normelor tehnice in vigoare, un robinet de 

inchidere in amonte de robinetul de serviciu pentru a se putea inchide alimentarea de apa 

rece pentru intretinerea si service-ul instantului precum si pentru intretinerea robinetului de 

serviciu. 
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DATE TEHNICE 
 

 

Nota: Valorile parametrilor indicati in tabel sunt aproximative. 
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                    TIPUL                  
Model 

Parametri 

Eldom ß3 

72285B 

Eldom ß4 

72485 

Eldom ß7 

72486 

Eldom ß7 

72486B 

Eldom ß7 

72486C 

Obiect sanitar Chiuveta, 

lavoar 

Chiuveta, 

lavoar 

Chiuveta, 

lavoar 

Cadita de 

dus, cada 

de baie 

Lavoar, 

cadita de 

dus, cada 

de baie 

Tipul armaturii de 
inchidere 

Robinet cu ventil 

Destinatie Bucatarie Bucatarie  Bucatarie  Baie  Baie 

Tensiunea de 

alimentare [V] 

220 ÷ 230 

Puterea electrica 
nominala [W] 

3150 3500 6500 (3500+3000) 

Tipul aparatului Incalzitor electric apa instant prin curgere libera (deschis) 

Presiunea de 

utilizare [MPa] 

0 

Presiunea apei din 

retea [MPa] 

0,2 ÷ 0,8 

Temperatura  

apei calde la 

temperatura de 

intrare a apei reci 

de 12°C 

39°C la un 

debit de 

1 l/min 

45,1°C la 

un debit de 

1 l/min 

73.5°C la un debit de 1,5 l/min 

58.1°C la un debit de 2 l/min 

 

Dimensiuni de 

gabarit [mm] 

298x195x134 

Masa instantului 

fara apa [kg] 

2 2 2,2 2,5 3 



Instant electric Eldom ß3, pentru bucatarie, cu puterea electrica nominala de 3150 W 

 
Instant electric Eldom ß4, pentru bucatarie, cu puterea electrica nominala de 3500 W 

 
 

3 

 

 

Instant electric Eldom ß7, pentru bucatarie, cu puterea electrica nominala de 6500 W 

 
Instant electric Eldom ß7, pentru baie cu dus, cu puterea electrica de 6500 W 
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