„FRIWASTA-Plus 120-800“

Sta ii de apă proaspătă „FRIWASTA-Plus 120-800“
pentru alimentarea unită ilor cu necesar mare de apă
Descrierea produsului:
Aparate inovative, de mare capacitate cu spectru de consum reglat i larg pentru consumatori de la
20 până la 800l/min. Ideale pentru marile unită i de alimenta ie publică, hoteluri, clădiri municipale
i publice, cum ar fi colile, unită ile militare, clădirile de protec ie civilă, pompierii precum
atelierele de industrie mică i mare, bazele sportive, etc.

Specificaţia de livrare:
Aparat gata de racordat cu:
- Schimbător de căldură cu plăci din o el inoxidabil de
calitate
- Pompe de alimentare de mare randament
- Aparat de reglare „MANAGER“, op ional
„MASTER“ pentru reglarea întregii instala ii
- Cadru stabil din eavă de o el
- Opţional: carcasă metalică izolată termic

Instruc iune:
Toate sta iile sunt disponibile cu trei schimbătoare
de căldură diferite. Vă rugăm să re ine i următoarele: schimbătoarele de căldură lipite cu
cupru se pot utiliza până la o valoare a pH-ului de la
7 până la 9, respectiv la o conductivitate electrică de
10-500 µS/cm. Schimbătoarele de căldură nelipite
i cele sudate din o el inoxidabil, pot fi utilizate la
valori ale pH-ului de 6-10, respectiv în cazul unei
conductivită i electrice mai mare de 500 µS/cm.

FRIWASTA-Plus 120-400

FRIWASTA-Plus 120-400
cu carcasă izolată termic

Dimensiunile FRIWASTA-Plus 120-400:
Î x l x a 1700 x 1000 x 700 mm, dimensiunile racordurilor le găsi i în fi a tehnică.

FRIWASTA-Plus 120-400 Componente, racorduri, dimensiuni
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Componente:
1 Schimbător de căldură cu plăci, din oţel inoxidabil
2 Controler digital pentru sistem (standard „MANAGER“)
3 Pompă de înaltă eficien ă, mare
4 Pompă de înaltă eficien ă, mică
5 Senzor de debit volumic
6 Pompă de vehiculare de înaltă eficien ă
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Dimensiunile FRIWASTA-Plus 250-800:
Î x l x a 1990 x 1807 x 1000 mm, dimensiunile racordurilor le găsi i în fi a tehnică.

FRIWASTA-Plus 250-800 cu
carcasă izolată termic

FRIWASTA-Plus 250-800

Colectori solari de înaltă performan ă „FOCUS“

Sta ia solară „SOSTA“ alternativ sta ie solară de transfer

Stocator în straturi

Orice generator de
căldură
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