
Duralis
De duurzame  
en polyvalente boiler

  

Gaat tot

lanGer mee 
in aGressief water (1)

  

Garantie
op kuip en

onderdelen

Ja
ar

  

enerGieBesparinG

tot 
  

Verbeterde technologie, het nieuwe gamma  
duralis gaat nóg veel langer mee… 
frans product, met de duralis  
geniet u van de thermor technologie:  
meer dan 80 jaar ervaring en innovatie. ER
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(1) Ten opzichte van een klassieke Thermor-boiler. Gebruiksvoorwaarden : betreft enkel de kuip van de 
toestellen, op voorwaarde dat water gebruikt wordt van het waterleidingnet; ook bij gebruik van een water-
verzachter, moet de waterhardheid meer dan 15°f bedragen.

  Uitgerust met               dynamische 
corrosiebescherming die zich continu 
aanpast aan elk type water.

  Een energiebesparing tot 8 % dankzij de thermostaat met 
hoge en een verbeterde isolatie.

  Zorgeloos genieten dankzij de garantie van 5 jaar op kuip  
en onderdelen.

  Geoptimaliseerde afmetingen: beschikbaar in vloer- en 
wandmodel (horizontaal en verticaal) en in een 
compacte versie.

230 V, 50 Hz(horizontaal 
en stabiel)

IP 24
(verticaal)
IP 25

frans fabricaat

Voordelen

 dimensions, références et prix

THERMO COMFORT 
PaaRdEnMaRkT 83 - 2000 anTwERPEn 

TEl: 03 231 88 84 - Fax: 03 231 01 74 
E-Mail: info@thermocomfort.be 

al onze oplossingen en tips 
vindt u op 

www.thermocomfort.be

THERMO COMFORT

Gepatenteerd
door atlantic

  afmetingen en referenties

inhoud 
(l)

Vermogen 
(w)

Onderhouds- 
verbruik

(kWh/24u bij 65°C)

SWW-inhoud 
bij 40°C 

(L) (V40) (2)

Warmteverlies
Opwarm- 

tijd

Afmetingen (mm) 
Leeg 

gewicht 
(kg)

Referentiebeugelafstand suppl. H

ø H B1 B2 C1 C2

duralis - Verticaal wandmodel - smal

50 (1) 1200 0,82 - 0,35 2h30 505 575 - - 155 - 22 241 057
75 (1) 1200 1,02 140 0,29 3h50 505 740 - - 120 - 27 251 056

100 (1) 1200 1,25 187 0,26 5h12 505 910 - - 115 - 32 261 067
150 1800 1,59 278 0,22 5h16 505 1240 800 - 145 - 41 271 083
200 2400 1,94 375 0,19 5h20 513 1570 800 - 475 - 52 281 077

Verticaal wandmodel - compact

100 1200 1,15 183 0,24 5h42 570 745 - - 135 - 32 861 410
150 1800 1,43 277 0,20 5h21 570 1000 500 - 210 - 41 871 415
200 2400 1,88 368 0,20 5h12 570 1255 800 700 265 165 52 881 420

duralis - Vloermodel

150 1800 1,59 273 0,22 4h22 575 1005 270 - 160 - 40 272 038
200 2400 1,81 383 0,19 4h45 575 1260 270 - 160 - 51 282 072
250 3000 2,07 454 0,17 4h46 575 1500 270 - 160 - 69 282 074
300 3000 2,50 573 0,18 5h46 575 1760 270 - 160 - 73 292 045

duralis - horizontaal wandmodel

100 1800 1,28 186 0,27 3h12 505 860 600 - - - 32 263 123
150 1800 1,60 265 0,23 4h50 505 1180 800 - - - 41 273 124
200 2100 2,06 381 0,22 5h17 505 1510 1050 - - - 50 283 118

ø 505

ø 570

ø 575

ø 505

(1) Niet omvormbaar. (2) Hoeveelheid gemengd warm water op 
40°C geleverd door een toestel ingesteld op 65°C. 
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Thermor, expert   
in sanitair warm water
•    meer dan 80 jaar ervaring en,   

frans fabricaat.
•     Een toonaangevend merk op de renovatiemarkt 

met een sterke reputatie.
•    Keuze voor elektriciteit : een energiebron die voor iedereen 

toegankelijk is, minder co2–uitstoot en een 
grotere energiebesparing.



  de levensduur van een boiler hangt af 
van de waterkwaliteit.

de waterkwaliteit wordt bepaald door 2 criteria:
1/ De waterhardheid fH.  
Water is hard (van 15 tot 50°f), kalkrijk, wanneer het veel 
magnesium en calcium bevat. Hard water beschermt de kuip 
van de boiler.
Wanneer het water weinig of geen beschermende elementen 
bevat, is het zacht (van 0 tot 14°f). Zacht water is agressief voor 
de kuip van de boiler.
2/ De hoeveelheid nitraten, chloriden en sulfaten. 
Deze elementen bevorderen de corrosie van de aanwezige 
metalen.
Het water is zeer agressief voor de kuip van de boiler.

 zacht water (<20°f)

 hard water (20-30°f)

 zeer hard water (>30°f)

Duralis, 
de duurzame boiler...

  dynamische corrosiebescherming: 
Gecombineerde werking van een onverslijtbare 
titaniumanode omhuld met een magnesium anode.

-  Uniforme en directe verstuiving van een 
beschermende magnesiumlaag op 
de wanden van de kuip.

-  Permanent behoud van de beschermende 
laag dankzij de automatische stroomaanpassing.

  droge weerstand beschermd door een omhulsel:  
beperkt het risico op kalkafzetting, vervanging van de 
weerstand zonder aftappen.

  Gaat tot 2x langer mee !  (1)

(1)  In agressief water, ten opzichte van een klassieke Thermor-boiler. Gebruiksvoorwaarden : betreft enkel de kuip van de toestellen, op voorwaarde dat water gebruikt wordt van 
het waterleidingnet; ook bij gebruik van een waterverzachter, moet de waterhardheid meer dan 15°f bedragen. 
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  win tijd bij het vervangen van 
een boiler!

  Verschillende formaten voor elke type 
opstelling: 
5 verticale wandmodellen diameter 505 mm,  
3 verticale wandmodellen diameter 570 mm,  
3 horizontale wandmodellen en 
3 vloermodellen.

 handgrepen.
 Luik met scharnier.

  Boorpatroon op de verpakking.

  Geleverd met diëlektrische koppeling.
  aanpassing stroomtype (mono/tri) 

in minder dan 2 minuten met de   (vanaf 150 L en voor alle horizontale modellen).

   Kan op de universele voetsteun 
geplaatst worden.

  maximaal vervangbaarheid met boilers van 
andere merken.

  Verplaatsbare ophangbeugels 700/800 mm: 
1e moduleerbaar bevestigingssysteem.

de polyvalente boiler...

1   thermische isolatie 0% cfk (polyurethaan)

2   Geëmailleerde coating

3    aci hybride anode = titaniumanode 130 mm, omhuld met magnesium

4   droge weerstand

5   printplaat met 6V-batterij

6   facilitri (stroom overgang 400 Volt)
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en bovendien...
VOOR DE DISTRIBUTEUR

    Duralis, één enkel merk, het meest uitgebreide 
gamma op de markt 

    Producten worden geleverd op een 
pallet (4 tot 18 toestellen per palet).

    marketingtools om uw verkoop 
een boost te geven. VOOR DE GEBRUIKER

    een performante boiler:  voldoet aan de meest 
veeleisende normen.

   Voorzien van een  elektronische precisiethermostaat 
en een betere isolatie.

    knowhow en kwaliteit  van een expert op de 
verwarmingsmarkt. 
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Verbeterde technologie, het nieuwe gamma  
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Frans product, met de Duralis  
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(1) Ten opzichte van een klassieke Thermor-boiler. Gebruiksvoorwaarden : betreft enkel de kuip van de 
toestellen, op voorwaarde dat water gebruikt wordt van het waterleidingnet; ook bij gebruik van een water-
verzachter, moet de waterhardheid meer dan 15°f bedragen.

  Uitgerust met               dynamische 
corrosiebescherming die zich continu 
aanpast aan elk type water.

  Een energiebesparing tot 8 % dankzij de thermostaat met 
hoge en een verbeterde isolatie.

  Zorgeloos genieten dankzij de garantie van 5 jaar op kuip  
en onderdelen.

  Geoptimaliseerde afmetingen: beschikbaar in vloer- en 
wandmodel (horizontaal en verticaal) en in een 
compacte versie.

230 V, 50 Hz(horizontaal 
en stabiel)

IP 24
(verticaal)
IP 25

Frans fabricaat

VOORDELEN

 Dimensions, références et prix

GEPATENTEERD
DOOR ATLANTIC

  Afmetingen en referenties

Inhoud 
(L)

Vermogen 
(W)

Onderhouds- 
verbruik

(kWh/24u bij 65°C)

SWW-inhoud 
bij 40°C 

(L) (V40) (2)

Warmteverlies
Opwarm- 

tijd

Afmetingen (mm) 
Leeg 

gewicht 
(kg)

Referentiebeugelafstand suppl. H

ø H B1 B2 C1 C2

DURALIS - VERTICAAL WANDMODEL - SMAL

50 (1) 1200 0,82 - 0,35 2h30 505 575 - - 155 - 22 241 057
75 (1) 1200 1,02 140 0,29 3h50 505 740 - - 120 - 27 251 056

100 (1) 1200 1,25 187 0,26 5h12 505 910 - - 115 - 32 261 067
150 1800 1,59 278 0,22 5h16 505 1240 800 - 145 - 41 271 083
200 2400 1,94 375 0,19 5h20 513 1570 800 - 475 - 52 281 077

VERTICAAL WANDMODEL - COMPACT

100 1200 1,15 183 0,24 5h42 570 745 - - 135 - 32 861 410
150 1800 1,43 277 0,20 5h21 570 1000 500 - 210 - 41 871 415
200 2400 1,88 368 0,20 5h12 570 1255 800 700 265 165 52 881 420

DURALIS - VLOERMODEL

150 1800 1,59 273 0,22 4h22 575 1005 270 - 160 - 40 272 038
200 2400 1,81 383 0,19 4h45 575 1260 270 - 160 - 51 282 072
250 3000 2,07 454 0,17 4h46 575 1500 270 - 160 - 69 282 074
300 3000 2,50 573 0,18 5h46 575 1760 270 - 160 - 73 292 045

DURALIS - HORIZONTAAL WANDMODEL

100 1800 1,28 186 0,27 3h12 505 860 600 - - - 32 263 123
150 1800 1,60 265 0,23 4h50 505 1180 800 - - - 41 273 124
200 2100 2,06 381 0,22 5h17 505 1510 1050 - - - 50 283 118

ø 505

ø 570

ø 575

ø 505

(1) Niet omvormbaar. (2) Hoeveelheid gemengd warm water op 
40°C geleverd door een toestel ingesteld op 65°C. 
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 expert   
in sanitair warm water
•    Meer dan 80 jaar ervaring en,   

Frans fabricaat.
•     Een toonaangevend merk op de renovatiemarkt 

met een sterke reputatie.
•    Keuze voor elektriciteit : een energiebron die voor iedereen 

toegankelijk is, minder CO2–uitstoot en een 
grotere energiebesparing.
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