
H-SZÉRIAŰrtartalom: 80-140 literig

FALI HMV-TÁROLÓ HŐCSERÉLŐ NÉLKÜL
Fekvő fali, használati melegvíz tároló - hőcserélő nélkül
Külön fali tartó rendelendő, a készülék a lábai a tartóra történő elhelyezést biztosítják!

Megnevezés M.e.
H -

80 100 120 140
Tároló űrtartalom 1 l 88 107 119 137

ErP poliuretán szigetelés mm C C C C

MPa (1MPa=10bar) 0,6 0,6 0,6 0,6Tároló max. üzemi nyomása 
Tároló max. üzemi hőmérséklete °C 100 100 100 100
Magnézium 
anód 5/4” dugó mm 33 

x200
33 

x200
33 

x250
33 

x250
D - külső átmérő mm 470 470 470 470
L - hossz mm 930 1090 1210 1350
Méret - A mm 250 250 250 250
Méret - B mm 620 760 860 1015
Nettó súly (poliuretán szigeteléssel) kg 23 27 29 36

1     A 812/2013 / EU, 814/2013 / EU bizottsági rendelettel összhangban. 
2     Az alapár nem tartalmazza.
3     Új műszaki tartalom, csatlakozás: 5/4”.

Közvetett fűtésű tároló használati melegvíz tárolására, rendszerint a külső hőcserélőt fűtőkészülékre, 
fűtött puffertárolóra, napkollektoros rendszerre szokásos hidraulikusan csatlakoztatni. Elektromos 
fűtőbetét termosztáttal igény szerint rendelhető hozzá (opcionális).

A tartály belső védelmét kerámia zománc bevonat biztosítja. A szigetelés rugalmas poliuretán hab PVC 
borítással. A katód védelemről a tárolóban található magnézium védőanód gondoskodik.

A H-széria belső hőcserélőt nem tartalmaz, de nagy méretű csatlakozók biztosítják a külső hőcserélők 
csatlakoztatását (BM 5/4"). Fali tartó rendelése szükséges a felszerelés korrekt kivitelezéséhez.

A tároló maximális megengedett üzemi nyomása 6 bar. Maximális üzemi hőmérséklete 95 °C. Termék-
garancia 4 év, melynek feltétele a szükség szerinti magnézium anódcsere és a tároló tisztítása.
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Szövegdoboz
A 7-es tervminta szerinti combi kazán meleg víz csonkjától indítson meleg víz vezetéket a felső BM 5/4" csonkra, majd az alsó BM 5/4" csonktól indítson egy hideg víz vezetéket (benne szivattyúval) a combi kazán hidegvíz csonkjára. 




