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Stație de apă menajeră cu debit 
variabil art. M-SAP 

M-SAP este o stație de apă menajeră pentru prepararea instantanee a apei calde
menajere (ACM). Temperatura ACM este reglată prin intermediul unei supape de
modulare instalată pe circuitul primar cu debit variabil. Această soluție permite
reducerea atât a temperaturii de retur a boilerului, cât și a debitului circulant, crescând
astfel performanța de generare și scăzând puterea de pompare necesară. Supapa de
reglare este mecanică, prin urmare modulul nu necesită alimentare electrică. M-SAP
vine cu elemente izolate de schimb termic, iar întregul modul este încastrat într-o
carcasă elegantă vopsită. Disponibilă în două configurații în oglindă cu conexiuni rapide
la stânga sau la dreapta. Include comanda termostatică T 5015 pentru controlul
temperaturii apei.

□ CARACTERISTICI TEHNICE
Temperatura debitului cazanului: 70 85 °C 
Temperatura de retur rezultată: 35 °C 
Presiunea diferențială la punctele finale 
ale unității: 

- 506793S/D: 0,3   0,6 bar
- 506792S/D: 0,6   1 bar

Dimensiuni: 367  180  496 mm 
Debit ACM: 6 l/min 10/60 °C 
Setarea capului termostatic: 60 °C Temperatură 
ACM Conexiuni: Garnitură plată 3/4” M 

□ MATERIALE
Piese de alamă: CW617N 
Conducte integrate: cupru semi-dur 
Schimbător de căldură: plăci din oțel inoxidabil brazate cu 
cupru pur: Buton ABS; Amestec corp PC + ABS; Bec de cupru 
Limitator pentru debitul apei potabile: POM + EPDM 
Carcasă: carcasă din aluminiu, vopsită RAL 9010, acoperită cu 
spumă XLPE cu celule închise din interior 
Izolație individuală pentru componentele de schimb termic: 
spumă XLPE cu celule închise 
Cadru: placă de aluminiu 
O- Garnituri și părți de etanșare: EPDM peroxid
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□ COMPONENTE 
PRINCIPALE 
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□ DIMENSIUNI 
B 

 
 

1. Tur boiler 

2. Retur boiler 

3. Tur apă menajeră 

4. Retur apă caldă menajeră 

5. Schimbător de căldură izolat 

6. Supapă de reglare termostatică modulară 

7. Element de schimb de căldură 
primar/secundar cu senzor de apă caldă 
menajeră 

8. Limitator de debit de apă menajeră 

9. Cadru de sprijin 

10 10.  Carcasă izolată 

Conexiunile 1, 2, 3 și 4 din figură se referă la 
configurările „S” și sunt reflectate în configurația 
„D”. 

 
 
 
 

  

COD. ∆pmax(*) A B C D E F G
 W [bar] 

506793S 0,6 496 367 180 165 55 40 3/4” M 3/4” M 
506793D 0,6 496 367 180 165 55 40 3/4” M 3/4” M 
506792S 1,0 496 367 180 165 55 40 3/4” M 3/4” M 
506792D 1,0 496 367 180 165 55 40 3/4” M 3/4” M 

(*) Presiunea diferențială maximă la punctele laterale primare 
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M-SAP 

□ CARACTERISTICI HIDRAULICE
Aranjare 

1 4 

2 3 

Scăderi de presiune 

1. Tur lichid boiler

2. Retur lichid boiler

3. Tur apă menajeră

4. Retur apă caldă menajeră

5. Schimbător de căldură cu plăci

6. Supapă termostatică modulară de reglare

7. Element de schimb termic primar/secundar
izolat și senzor de temperatură a ACM

8. Aparat de limitare a debitului ACM

# 1 2 
Kv I Kv II 
1,39 1,57 

KvI = coeficientul primar de debit lateral 
KvII   = Coeficientul secundar de debit lateral 

Caracteristicile se referă la unitatea cu senzor de temperatură scufundat în apă la 10 °C. 
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□ INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Selectarea modelului 
Unitatea trebuie aleasă în conformitate cu următoarele specificații: 

• Poziția conexiunilor

• Presiunea maximă disponibilă la punctele finale primare

Alegerea poziției de conectare depinde numai de confortul instalării. Acest lucru poate fi de mare ajutor în cazul renovării sau 
înlocuirii. 
Identificarea câmpului de presiune corect este esențială pentru obținerea unei ajustări stabile pe partea secundară. Fiecare 
dintre versiunile propuse dispune de o supapă specială de control care a fost testată până la 0,6 bari și respectiv, la o 
presiune diferențială maximă de 1 bar. Alegerea domeniului de presiune greșit poate duce la o producție insuficientă de apă 
caldă menajeră sau la o reglare slabă a temperaturii de evacuare. 

Valoarea temperaturii de ieșire 
Supapa de control modulează debitul primar în funcție de temperatura apei calde menajere, astfel încât să se deplaseze numai 
debitul primar, care este cu adevărat necesar și pentru a menține temperatura de retur cât mai mică posibil (35 °C). 
Capul termostat este livrat cu o setare fixă corespunzătoare temperaturii de ieșire de 60 °C.  Cu toate acestea, setarea poate fi 
blocată sau limitată la o altă poziție, după cum se explică în următoarele instrucțiuni: 

1. Folosiți o șurubelniță pentru a desface capacul (i), capacul de blocare (ii) și prima șaibă dințată (3) reprezentate în fig.1a;
2. Setați capul în poziția dorită;
3. Reasamblați șaiba (iii) ca în fig.1b dacă doriți să limitați setarea de la valoarea minimă la valoarea dorită;
4. Reasamblați șaiba (iii) ca în fig.1c dacă doriți să blocați setarea la valoarea dorită;
5. Reasamblați capacul de blocare (ii) și carcasa (i).

Dacă nu este necesară nici o limitare sau blocare a setării, setați încălzirea la valoarea maximă în pasul 2, apoi urmați pasul 3. 

(a) (b) (c) 

Fig. 1: Limitarea și blocarea setării capului. 

Limitarea fluxului de ACM 
Un limitator de debit este preinstalat în aparat, pentru a împiedica funcționarea în afara câmpului de lucru și dezechilibre 
excesive în conducta de apă. Datorită prezenței limitatorului, debitele de apă menajeră mai mari decât limita nu sunt posibile. 
Limitatorul nu are nici un efect asupra debitelor mai mici, care rezultă din ajustarea robinetului de tragere. 

iii) 

ii) 
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Întreținere 
Rețineți că temperatura ridicată favorizează formarea de calcar pe partea secundară (apă menajeră), deci este recomandabil 
ca duritatea apei și temperatura apei calde de intrare să fie limitate. În cazul încrustării cu calciu, partea secundară a 
schimbătorului de căldură poate fi curățată prin conectarea unui circuit extern și pomparea unui lichid de curățare prin 
schimbătorul de căldură. Alegerea lichidului de curățare depinde de tipul de depuneri, iar pentru o curățare optimă, debitul 
acestuia ar trebui să fie cu cel puțin 50% mai mare decât debitul normal. După curățare, schimbătorul termic trebuie spălat cu 
apă curată înaintea conectării la instalația de admisie. În cazul în care a fost utilizată o soluție acidă pentru curățare, este 
necesar să se verifice dacă toate reziduurile de acid au fost neutralizate, chiar dacă se spală schimbătorul cu un lichid adecvat 
înainte de ultima clătire cu apă curată, dacă este necesar. PH-ul la ieșire poate fi verificat cu hârtie de turnesol. 

□ OBSERVAŢII
M-SAP poate fi livrat cu conexiuni „reci” în partea stângă („S” în codul produsului, figura 2a) sau în partea dreaptă („D” în
codul produsului, figura 2b). Conexiunile „reci” sunt returul la cazan și intrarea de apă rece menajeră.

(a) Conexiuni „reci” în stânga. (b) Conexiuni „reci” în dreapta.

Fig. 2: Posibile configurații ale conexiunilor M-SAP. 

□ ACCESORII

MT/MT HT. Vana 
ACM.
 Anti-oparire sau 
versiune temperaturi 
ridicate. 

CAFS/CACS. Apometre 
volumetrice Q3 
1,5 m3/h. 

3 2 1 4 4 1 2 3 
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I.V.A.R. S.p.A. își rezervă dreptul de a aduce îmbunătățiri și modificări ale produselor și documentelor relevante, în orice moment, fără
notificare prealabilă. Toate drepturile rezervate. Reproducerea, chiar parțială, este interzisă fără permisiunea prealabilă a proprietarului
drepturilor de autor.

I.V.A.R. S.p.A.

Via IV  Novembre,  
181 25080 Prevalle 
(BS) – ITALIA 
T  39 030 68028  F  39 030

mailto:info@ivar-group.com
http://www.ivar-group.com/
http://www.ivar-group.com/
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