
Thermia WT-S

AermeWT-S500cHL

Бак непрямого нагріву для
великої кількості гарячої води.

Thermia WT-S це бак із спеціальним антикорозійним покриттям, який
ефективно нагріває воду за допомогою теплового насоса або іншого
джерела тепла. Вода нагрівається за допомогою теплообмінника.

The WT-S є ідеальним рішенням для будь-якого теплового насоса
при високому попиту на гарячу воду. Спеціальне неагресивне
внутрішнє покриття захищає його дуже ефективно, навіть без
необхідного катодного захисту.

Thermia WT-S доступний в об’ємі 500 і 1000 літр, і може бути
каскадно з'єднаний для великих потреб у гарячій воді.
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Технічні дані WT-S 500
WT-S 1000

Під’єднання

1 Під’єднання (4x), DN 50 внутр.

2 Рециркуляція, DN 25 внутр.

3 Датчик температури, DN 15 внутр.

4 Додатковий нагрівач. DN 50 внутр.
(2x) (При необхідності)

Розміри

WT-S 500
Висота (mm) 1850
Ширина (mm) 734

Глибина (mm) 734

WT-S 500
Захист від корозії нержавійка

Об’єм баку (літри) 500
Робочий тиск (bar) 10

Максимальний тиск (bar) 14,3
Робоча тепмература (°C) 95

Дод. нагрівач, max. потужність (kВт) 9

Max. глибина занурення нагр. (mm) 640

Вага (кг) 63

Необхідна висота приміщення для монтажу: min. 1960 mm

WT-S 1000
Висота (mm) 2295
Ширина (mm) 990

Глибина (mm) 990

WT-S 1000
Захист від корозії нержавійка

Об’єм баку (літри) 1000
Робочий тиск (bar) 10

Максимальний тиск (bar) 14,3
Робоча тепмература (°C) 95

Дод. нагрівач, max. потужність (kВт) 2 x 9

Max. глибина занурення нагр. (mm) 850
Вага (кг) 95

Необхідна висота приміщення для монтажу: min. 2500 mm
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