zonneboiler voor SWW-bereiding

Remeha RemaSOL 150 SE-1S
SAP ER339 7606304

Aanduiding
Zonneboiler van 150 liter voor de productie van SWW
uitgerust met één warmtewisselaar aangesloten op de
zonnecollectoren ; naverwarming dmv combi
gaswandketel voorzien van platenwisselaar voor
ogenblikkelijke sanitair warmwater productie.
Door de boiler te gebruiken in combinatie met de
zonnecollectoren C250 en dankzij het autonome en
intelligente zonnestation dat op de boiler is opgebouwd,
zal de zonne-installatie optimaal renderen.
Totale inhoud
Max. collectoroppervlak
Max.
Max.
Max.
Max.

150 liter
2,37 m²

Werkdruk secundaire kring (kuip)
10
Werkdruk wisselaar zonne-kring
10
Werktemperatuur secundaire kring (kuip) 95
Werktemperatuur wisselaar zonne-kring 110

bar
bar
°C
°C

Remeha
RemaSOL
150 SE-1S

Type
Maximale werktemperatuur
zonnecircuit

°C

110

Maximale werkdruk zonnecircuit

bar

10

liter

4,5

m²

0,67

°C

95

bar

10

Zonnevolume

liter

150

Nettogewicht

kg

68

kWh/24h

1,4

Wh/24h.L.K

0,24

Inhoud S.W.W.warmtewisselaar zonnecircuit
Uitwisselingsoppervlakte
warmtewisselaar zonnecircuit
Maximum werktemperatuur
circuit sanitair
Max. werkdruk circuit sanitair
water

Stilstandsverlies bij deltaT =
45K
Warmteverliesfactor Cr
1
2
3
4
5
6

Warmwateraanvoer G 1"
Recirculatie G 3/4"
Ingang sanitair koud water + Aftapopening G 1"
Plaats zonnesensor
Ingang wisselaar op zonne-energie DN18
Uitgang wisselaar op zonne-energie DN18

G Cilindervormige, uitwendige schroefdraad, dichting d.m.v.
een afdichtring
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Algemene gegevens
De RemaSOL is een compleet prefab zonneboilersysteem, standaard uitgerust met alle componenten die
voor de aansluiting en aansturing van een zonneboilerinstallatie vereist zijn. Alle hydraulische aansluitingen
bevinden zich aan de achterzijde behalve de zonne-kring
aan de voorzijde bovenaan en worden uitgevoerd met het
«Plug and Heat-system».
 stalen boiler aan de binnenkant tegen corrosie
beschermd door een magnesiumanode en een laag
email met een kwaliteit voor levensmiddelen;
 één warmtewisselaar voor de zonne-energie;
 in het waterreservoir gelaste warmtewisselaar van
gladde buis met geëmailleerde buitenkant;
 isolatielaag van 50 mm CKF-vrij ingespoten
polyurethaanschuim;
 buitenmantel en afschermkappen aan bovenkant en
zijkanten in ABS kunststof;
 uitgerust met een technisch zonnestation bestaande
uit Œtrosol AEL “matched flow” zonneregeling,
pompgroep, expansievat 18L, afsluitkranen met antithermosifon terugslagklep, luchtafscheider met
manuele ontluchting, veiligheidsgroep, thermometers,
manometer, vul- en aflaateenheid, opvangbak voor
de warmtegeleidende vloeistof en (sanitair)
thermostatische mengkraan.
 Alle componenten zijn in de fabriek gecontroleerd op
dichtheid en getest. Regeling en pomp zijn
voorbekabeld.
Door de complete uitrusting van de boiler
gaat geen kostbare montagetijd verloren.
Leveringsomvang

1 collo
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Principeschema

CV kring
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(Tzerra) combi
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