
Легенда:

0 - 4 dGH - много мека вода

4 - 8 dGH - мека вода

8 - 12 dGH - средно твърда вода

12 - 18 dGH - твърда вода

над 18 dGH - много твърда вода
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Уважаеми партньори,

Водата в гр. София и голям район в Западна България е много мека - твърдостта на 
водата е между 1 и 3 немски градуса. Тя е с много ниско съдържание на калций и магнезий, 
не образува котлен камък. В този случай обаче има проблем с агресивното действие на 
меката вода върху черната стомана и най-доброто решение се явяват бойлерите с 
неръждаем водосъдържател.

Благодарение на нашия богат пазарен опит и след дългогодишни изследвания, 
специално за тези региони ние в ЕЛДОМИНВЕСТ създадохме бойлерите ЕЛДОМ с 
неръждаем водосъдържател. За тяхното производство използваме една от най-
подходящите марки високолегирани стомани - AISI 316L, позната като хирургическа 
стомана. Така гарантираме:

џ дълъг живот на уреда, 
џ безупречна хигиена на водата, 
џ запазва питейните качества на водата. 

БОЙЛЕРИ С НЕРЪЖДАЕМ ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ
®

AISI 316L е немагнитна, с висока якост и пластичност, с добавен Мо (молибден) за 
повишаване на корозионната устойчивост. 



Във фамилията бойлери ЕЛДОМ сме включили 
най-богатата гама неръждаеми бойлери, 
предлагани на българския пазар:

џ Електрически бойлери за вертикален и 
хоризонтален монтаж на стена с обем от 
80, 150 и 200 литра;

џ Стоящи електрически бойлери с 
вместимост от 150, 200 и 300 литра.

џ Бойлери с един и два топлообменника с 
вместимост 80, 100, 120, 150, 200, 300, 500, 750, 
1000, 1500 и 2000 литра, използващи 
алтернативни източници на енергия от 
слънчев колектор, котел, камина, 
термопомпа.

џ Буферни съдове с обем от 80, 120, 200, 300, 
500, 750 и 1000 литра.
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Повече от десетилетие инвестираме в развиване то продуктовата линия 
комбинирани бойлери и буферни съдове ELDOM Green Line, ползващи възобновяеми 
източници на енергия. 

Всички комбинирани неръждаеми модели водонагреватели ELDOM Green Line са 
оборудвани с иновативна гофрирана серпентина от неръждаема стомана. 
Благодарение на използваната от нас технология за гофриране успяхме да постигнем с 
15% по-добър топлообмен в сравнение с традиционните тръбни серпентини. 
Гофрираните серпентини също са изработени от високолегирана неръждаема 
стомана марка 316L . Те са с по–голяма топлообменна площ,  по–бърз и директен 
топлообмен. Поради конструктивната особеност, че са гъвкави, при тях не се отлага 
варовик.

 Моделите бойлери с неръждаем водосъдържател са маркирани със символ „I“ в 
края на моделния номер, а буферните съдове - с „Н“.

Модел неръждаем бойлер WV0839ISL
с гофрирана серпентина
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Ви желае успешен бизнес!


