Perfektně oddělené,
bezpečně spojené.

SYR E U RO C A F I LL

SYR Euro CA Fill. Pevné
spojení pro normám odpovídající
bezpečnost u topnych systémů.
®

Haustechnik mit System

SYR Euro CA Fill:
Vše pod uzavřením
– podle norem

SYR Euro CA Fill
S uzavřením pro jednoduchou údržbu

SYR E U RO C A F I LL
왎 Automatické plnění a doplňování
topnych systémů
왎 Pevná přípojka k instalaci pitné vody

Bezpečně a pohodlně spojuje SYR Euro CA Fill topny systém
s instalací pitné vody. A přitom je vše pod uzavřením: Vestavěny
oddělovač systémů CA zamezuje podle EN 1717 průtok
znečištěné vody do systému zásobování pitnou vodou a nabízí
tak ochranu až do kategorie kapalin 3 – to znamená pro topnou
vodu bez inhibitorů jako jsou prostředky pro ochranu proti
zamrznutí a korozi.
Integrovany omezovač tlaku zaručuje konstantní plnicí tlak
v systému.
SYR Euro CA Fill je komfortním patentovanym rozšířením
oddělovače systémů a lze jej použít až do kategorie kapalin 3.
Podle provedení tato jednotka obsahuje uzávěr, oddělovač
systému CA, přípojku do odpadu, omezovač tlaku a přípojku pro
manometr tlaku v topení. Ve variantě s uzavřením lze patronu
omezovače tlaku a oddělovače systémů kompletně vyměnit bez
vypouštění topného systému.

왎 Tříkomorovy systém pro bezpečnou ochranu
pitné vody podle EN 1717
왎 Varianta s uzavřením umožňuje jednoduché
čištění bez demontáže i během provozu
왎 Jednopatronovy systém u omezovače tlaku
a oddělovače systému

Technické údaje

9.6827.06 1039 Technické změny vyhrazeny

Přípojky
Jmenovitá světlost
Médium
Max. provozní tlak
Max. provozní teplota
Vystupní tlak
Nastavení z vyroby
Instalační poloha
Vyrobní číslo

R 1/2“
DN 10
pitná voda
10 barů
70 °C
0,5 – 5 barů
1,5 barů
vodorovná
6827

Praktické: V provedení s uzavřením lze po uzavření uzávěru
vyčistit nebo vyměnit oddělovač systémů a patronu omezovače
tlaku – topny systém přitom není nutné vyprazdňovat.
Pro kontrolu tlaku lze jednoduše
doplnit manometrem.

Oslovte nás – rádi vám pomůžeme.

®

Armatury SYR:
Kvalita z Německ
a
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