STA II DE APĂ
PROASPĂTĂ
Tur de încălzire
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Circulaţie

Tur generator de căldură
Retur generator de căldură

Schimbător de căldură
cu plăci, din oţel inoxidabil
Aparat de reglare
„MANAGER“ sau
„MASTER“

Retur
sta ia de apă
proaspătă

Apă caldă pentru
toate punctele de
alimentare

STOCATOARE ÎN STRATURI
CARE POT FI UTILIZATE:
HLE, BASIC, HYBRID-QUATTRO, HYBRID-QUATTRO 50%,
HYBRID-QUATTRO 66%, WPS

Alimentare cu apă rece proaspătă
Retur sta ia de apă proaspătă

Colectoare solare de înaltă
performan ă „FOCUS“

Grup de securita te
op ional

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

Stocator în straturi

Orice
generator
de căldură
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Sta ii de apă proaspătă „FRIWASTA-Plus“ 20 până la 800 l/min.
Prepararea apei calde în condi ii igienice, fără legionella, pe principiul în curgere
Problema
În rezervoarele de apă potabilă pot apărea legionella,
bacterii i germeni periculo i pentru sănătate. Solu ia
acestei probleme o constituie pregătirea în condi ii
igienice a apei potabile cu ajutorul sta iilor de apă
proaspătă.
Modul de func ionare
Cu ajutorul sta iilor de apă proaspătă „FRIWASTA-Plus“,
apa caldă este preparată proaspăt la cererea consumatorilor
(baie, bucătărie, etc.) pe principiul încălzirii în flux de
către un schimbător de căldură cu plăci. Apa potabilă va fi
încălzită doar atunci când consumul ei devine necesar. În
special în cazul unui comportament diferit al consumatorilor (consum mai mare sau mai mic), sta iile de apă
proaspătă prezintă un avantaj igienic i unul economic.
Aparat de reglare „MANAGER“ sau „MASTER“
Sta iile de apă proaspătă Sailer sunt echipate cu aparate de
reglare inteligente care, în func ie de model, pot îndeplini
diverse func ii. Acestea comandă sta ia de apă proaspătă i
asigură o generare de căldură adaptată necesarului.

Sistemul prezintă i alte avantaje, fiind extensibil i putând fi
comandat i depanat în mod simplu prin intermediul calculatorului, telefonului mobil sau instala iei tehnice din clădire.
Sta iile de apă proaspătă „FRIWASTA-Plus“
se numără de peste 13 ani printre cele mai moderne i eficiente
instala ii de preparare a apei potabile în condi ii igienice, cu debite de alimentare de 20-800 l/min.
Temperaturi reduse pe tur cu diferen ă redusă
Sta iile de apă proaspătă „FRIWASTA-Plus“ sunt echipate cu
schimbătoare de căldură cu plăci de mari dimensiuni. Prin
aceasta, chiar i în cazul unei temperaturi reduse pe tur i a unei
diferen e reduse se poate atinge temperatura de confort a apei
calde.
Domeniile de utilizare
Sta iile de apă proaspătă î i găsesc utilizarea în construc ia de
locuin e private, în alimenta ia publică, pensiuni, hoteluri, spa ii
de cazare, clădirile municipale i publice, spitale, cămine, clădiri
militare, clădiri de protec ie civilă, pompieri, birouri, unită i de
produc ie, spălătorii, cantine, etc.

FRIWASTA-Plus
20 până la 40 l/min

FRIWASTA-Plus
120 până la 400 l/ min

INSTALA IE DUBLĂ
FRIWASTA-Plus 250
până la 800 l/min

FRIWASTA-Plus
50 până la 100 l/min

LEGAREA ÎN CASCADĂ A
STA IILOR DE APĂ PROASPĂTĂ
FRIWASTA-Plus

Cu cea de a doua cascadă ave i posibilitatea de a optimiza suplimentar
fiabilitatea instala iilor.
Vă rugăm să luaţi în considerare că:
cascadele duble sunt disponibile spre livrare din triestrul
patru al anului 2016.

* în corela ie cu un contract de între inere
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