
Separatoare de aer și nămol
FlamcoXStream

Inovație inteligentă pentru sisteme de încălzire
Randament energetic deosebit
• Mod de funcționare ECO/MAX unic
• Confort optim de instalare
• Mai puțină uzură, mai puține șanse de defectare din cauza contaminării
• Pierdere de căldură minimă datorită izolației integrate
• Consum de energie cu până la 15% mai puțin datorită performanței mai bune  

a sistemului

Mai mult confort,
consum mai mic.
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Flamco XStream
inovație inteligentă în 
sistemul tău de încălzire 
cu efecte extreme.

Partenerul tău

www.flamcogroup.com/xstream

Separatoare de aer și nămol

Efectul Flamco XStream:
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O uzură mai mică 
înseamnă o durată 

de viață mai lungă a 
cazanului. Până la 3 ani, 

ceea ce reprezintă o 
economie semnificativă. 
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Flamco XStream

* Calculat prin metoda Hysopt în sistemul de încălzire cu cazan de gaz 

și cu robinet radiator termostatic.

Mai mult confort,
mai puțin consum de 

energie

Prezența microbulelor în sistemul 
de încălzire conduce la pierderea 
de energie. Cu separatorul de aer 

Flamco XStream se pot elimina 
automat microbulele.

Prezența microbulelor 
cauzează zgomote, sunete 
în sistemul de încălzire, cu 

Flamco XStream acest lucru 
va fi rezolvat.

Sistemele de încălzire întodeauna conțin 
particule de impurități.Acest lucru 

cauzează pe termen lung defecționarea 
componentelor  sistemului de încălzire. 
Cu Flamco XStream se pot evita aceste 

defecțiuni.

Sistemul de 
încălzire consumă 
energie cu până la 

15% 
mai puțin*

Aerisire 
automată:
confort 
sporit

pentru utilizatori

Uzură 
redusă

și mai puține 
șanse de 

defecțiune

Eficiență mai mare
de chiar 6%
a sistemului de 

încălzire*

Modul ECO/
MAX

separarea 
optimă a aerului 

și nămolului

Eficiență cu până la 60% mai mare la furnizarea de căldură

Fără
XStream

Folosind
XStream

Modul MAX este utilizat în principal 
în timpul punerii în funcțiune / pornirii 
inițiale a sistemului. În acest mod, apa din 
întregul sistem curge prin Flamco XStream. Avantajul 

acestui lucru este că aerul, murdăria și magnetita sunt 
îndepărtate foarte repede. Acest lucru vă permite să 
operați sistemul confortabil și rapid într-o manieră 

eficientă din punct de vedere energetic.


