LASTENBOEKBESCHRIJVING
LB N REMEHA TSE 1500 C TH.DOC
Geëmailleerde voorraadboiler voor indirecte SWW-productie, nuttige boilercapaciteit 1500 liter
Indirecte boiler voor warm tapwater
De sanitaire installatie wordt voorzien van een indirect gestookte boiler voor de productie en stockage van sanitair
warm tapwater. Deze wamwaterboiler wordt geleverd, geplaatst en aangesloten op de verwarmingsinstallatie;
capaciteit laadpomp te bepalen door aannemer HVAC.
De boiler is van het verticale type en wordt indirect verwarmd door één ingebouwde verwarmingsspiraal.
De boiler is gebouwd conform DIN 4753/3 voor hygiënische warmwaterbereiding en optimale corossiebescherming.
Het voorraadvat moet volledig gebouwd zijn uit dikwandig plaatstaal, inwendig geëmailleerd en beschermd door
middel van drie magnesiumanoden, gelijkmatig verdeeld en toegankelijk aan de zijkant.
Het voorraadvat dient aan één zijde voorzien te zijn van een ronde inspectie- en reinigingsopening met diameter van
minstens 400 mm.
Dankzij de uitgekiende plaatsing van de aansluitingen wordt de boiler volledig doorstroomd. De aansluitingen voor vertrek
warm tapwater en ontluchting bevinden zich op het hoogste punt van de boiler. De aansluitingen voor circulatieleiding,
aanvoer cv-water, retour cv-water bevinden zich aan de zijkant. De koudwatertoevoer is onderaan gesitueerd; deze is
voorzien van een straalbreker om de gelaagdheid te behouden. Op het onderste punt van de boiler bevindt zich eveneens
een aftapopening met dop.
Het voorraadvat moet rondom geïsoleerd zijn door middel van minerale wol, 100 mm dik en brandveilig dwz voldoen aan
brandklasse M1 (NF P92-507). Het omhulsel bestaat uit een zachte kunststofmantel, de doorvoeropeningen zijn afgewerkt
met rozetten.
Het voorraadvat is bestand tegen een bedrijfsdruk van 7 bar en een bedrijfstemperatuur van 95 °C.
De verwarmingsspiraal is bestand tegen een bedrijfsdruk van 12 bar en een bedrijfstemperatuur van 110 °C.
Zowel bovenaan, middenin als onderaan het voorraadvat moet plaats voorzien zijn voor het aanbrengen van een
temperatuursensor (contactvoeler).
De boiler voldoet aan volgende kenmerken
Nominale inhoud
Warmhoudverlies (ErP)
Waterinhoud voorraadvat
Waterinhoud verwarmingsspiraal
Verwarmingsoppervlak verwarmingsspiraal :
Maximale SWW-bedrijfstemperatuur
Maximale SWW-bedrijfsdruk
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Afmetingen
Hoogte boiler
Diameter boiler
Diameter reinigingsopening
Gewicht excl. water

LB N Remeha TSE 1500 C TH.doc p 1/1 dd 24-7-2017

