
ZÁSOBNÍK TÚV
Komfortná príprava teplej úžitkovej vody

NEREZ

Záruka:

3 roky

Závesné kotle
Vyrobené v EU

http://motan.proaut.com



BA120LPV

Popis zásobníka:Popis zásobníka:

Názov:
Zásobník

TÚV

Typ: BA120LPV
Maximálna úroveň hluku: < 50 dB

Objem zásobníka: 120 litrov
Maximálny tlak TÚV: 8 bar
Nádoba testovaná na tlak: 12 bar
Doporučený maximálny tlak studenej vody: 5 bar
Maximálna teplota TÚV: 65 °C

Minimálna teplota v zásobníku: 5 °C
Objem expanznej nádoby s membránou: 8 litrov

Electrické napájanie, príkon:
230V/50Hz

- 135W

Hmotnosť (s vodou): 181 kg
Pripojenie:

Prívod studenej vody 3/4 “
Výstup TÚV 3/4 “
Nabíjací okruh 3/4 “

Rozmery:

Hlbka (mm) 633
Šírka (mm) 500
Výška (mm) 1105

Hmotnosť (bez vody): 61 kg

Prietok:
16.5 l / min.
( T=30 C)°

Charakteristika:

Záruka:

3 roky

Pripojenie:

Zásobník TÚV

Poistný ventil
Magnéziová anóda
Bezpečnostný ventil

Expa (8l)zná nádoba
Nabíjacie čerpadlo
Tlakový bezpečnostný
ventil (8 bar)

Vypúštací ventil

Zásobník nerez( )
Termostat
Te rplome

Komfortná príprava TÚV (teplej úžitkovej vody)

Manažment kvality zavedený výrobcom je certifikovaný
podľa normy ISO 9001:2000 nemeckou certifikačnou organizáciou
GERMANISCHER LLOYD CERTIFICATION, TÜV SÜDDEUTSCHLAND

Integrované
nabíjacie čerpadlo

120 litrov

Nerezová nádoba

Integrovaná
expanzná nádoba

Vrat zo systému ÚKVýstup do systému ÚK

R4 výstupné potrubie
pre ohrev TÚV

R2- vratné potrubie
zo zásobníka TÚV

R1 - Studená vodaR3 výstup TÚV
určenej k použitiu

Nástenný plynový
kotol

Zásobník TÚV
(pohlad zhora)ˇ

ProAut s.r.o., Školská 30, 911 05 Trenčín
IČO: 36341002 IČ DPH: SK2021919603
tel: +421948392919, +421948219200
e-mail: proaut@proaut.com, http://www.proaut.com

V :ýhradný distribútor

Zásobník je potrebné pripojiť na kotol, ktorý má okruh
na prípravu TÚV

Výhodné riešenie: plynový kotol - zásobník TÚV s
vysokou účinnosťou, spojenie použiteľné v širokom
meradle: možnosť inštalácie s kotlami, so
samostaným i spoločným výmenníkom tepla

Kompaktný výrobok s integrovanými bezpečnostnými
prvkami: expanzná nádoba (8l), tlakový bezpečnostný
ventil (8 bar) a ovládací panel, na ktorom je umiest-
nená ovládacia hlavica termostatu

Dodatočná antikorózna ochrana, realizovaná magné-
ziovou anódou, určená pre zachytávanie iónov
vápnika a mangánu

Voda v zásobníku je udržiavaná na požadovanej
teplote nastavenej termostatom

Inštalácia zásobníka si nevyžaduje žiadne iné príslu-
šenstvo okrem pripojenia ku kotlu


