voorraadboilers voor indirecte SWW-productie

Remeha Aqua pro 100, 150, 200 & 300
SAP code 98617 t/m 98620

Aanduiding
Roestvaststalen voorraadboiler voor Sanitair Warm
Waterbereiding d.m.v. centrale verwarmingswater
afkomstig van een ketel middels een boilerlaadpomp.
Inhoud

100 - 300

l

30

kW

Vermogen

Algemene gegevens
Remeha Aqua pro boilers zijn bestemd voor de Sanitair
Warm Waterbereiding in huishoudelijke en middelgrote
installaties (geen zwembadwater).
Naar keuze in vloeropstelling of wandhangend (behalve
300 liter), ophangbeugel daarvoor is reeds inbegrepen.
Verticaal voorraadvat en spiraalvormige warmtewisselaar
uit roestvast staal. Aan de zijkant onderaan is de
inspectieopening, voorzien van een sensorbuis (sensor is
als optie leverbaar) en een inbouwmogelijkheid voor een
elektrische weerstand (als optie leverbaar).
Maximum bedrijfsdruk kuip (sww)
7
Testdruk kuip (sww)
15
Minimum koudwater (kw) leidingdruk
1
Maximum koudwater (kw) leidingdruk
5
Maximum bedrijfsdruk spiraal (cv)
3,5
Resthardheid
in ieder geval niet minder dan 12
Bedrijfsspanning
230

bar
bar
bar
bar
bar
°F
V~

Te voorzien
- Veiligheidsventiel (overdrukklep) van max. 7 bar
- Drukreduceerventiel naar max. 5 bar op kw-ingang
- Goedgekeurde terugslagklep (of goedgekeurde veiligheidsgroep)
- Sanitair expansievat, aftapkraan en afsluiter op kw-leiding (aanbevolen)

Voorzien van aansluitpunt voor een sww-circulatieleiding
(omloop).
Het is ook mogelijk de boiler rechtstreeks aan te sluiten
met buis ø22 mm: de nodige moeren en knelringen zijn
meegeleverd. De draadaansluiting is ¾’’.

Voordelen
De boilers zijn volledig gemaakt uit roestvast staal
waardoor geen beschermingsanode gebruikt wordt.
Hierdoor staan zij borg voor een SWW-produktie die
beantwoordt aan de strengste hygiënische eisen. Het
waarborgt de probleemloze en lange levensduur
(fabiekgarantie 10 jaar!).
Dit product is 100% recycleerbaar. De isolatie is vrij van
CFK’s, zonder risico voor de ozonlaag.
Optie
SAP code RM327213: Gebogen elektrisch verwarmingselement met een nominaal vermogen van 2,7kW 230V.
Geleverd met regelbare thermostaatvoeler (instelbereik
10-70°C) met oververhittingsbegrenzer. Het circuit zal
worden beveiligd door een passende zekering en een
tweepolige scheidingsschakelaar met een scheiding van
de contacten van minimaal 3 mm op de twee polen.
Met elektrische weerstand:
Remeha
Aqua pro

Weerstand
vermogen

Opwarmtijd
(15°C tot 60°C)

liter

kW

min.

100

2,7

125

150

2,7

157

200

2,7

210

300

2,7

315

Gewicht (kg)
1.

Toevoer Koudwater (BLAUW)

¾’’ M / 22 mm

gevuld

2.

Vertrek Sanitair Warm Water (ROOD)

¾’’ M / 22 mm

125

3.

Aansluitpunt sww-circulatieleiding

½’’ F

181

4.

Vertrek primaire kring cv

¾’’ M / 22 mm

5.

Retour primaire kring cv

¾’’ M / 22 mm
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