


Topné ten|run SYR toIr lronbinuie Íilrr
se zpětným proplochovúnim s Íunkcí
p|něni. Kombinovoné plněni obsohuie
systémový odpoiovoč BA" lrterý zobróní,
oby se pirnó vodo doslolo do kontoIrtu
s topnou vodou.

UÚs|edek pro zókozniko:
Bez koroze o tÍn i de|ši životnost zaiizeni,
bez rušivých hluků, s opÍimó|nim přenosem
tep|o o s menšimi nó|rlody no údržbu.

l Íiltrovúni
Pevné lótky o ]ez po určiré době
vytYóřeii v zořizeni nebezpečné
usozeniny. Ty poškozu|i čerpodlo,
venti|y o rodiótory |im se zvyšuie
spotřebo energie o nůže doiir
k lonu, že pod|ohové vytópěni
bude studené o budou se chybně
vyhodnotovot výsledky měřeni
teplo.

S tím vším nynískoncuie topný fi|tr Combi SYR:
fihruie usozeniny, čóstečky rzi o velice iemné
nónosy z topné vody. Jemnó kortóčovó v|ókno top-
ného fi|nu Combi SYR zochytídokonce i čós-
tice, které isou menší než l0 m. Jednoduchým
pohybem ruky |ze znečiš|ění z topného fi|tru

|novoční tethnologie
zobezpeči spo|ehlivé
topného zořizeni.

se spirólou
odplynovóni

P|yny ioko ie kys|ík o dusík se v topení proievuií
rušiými zuuky. Vzduch v potrubíie Íoké příčinou
koroze o tím i rych|ého opoÍřebení o nedosto|ečných

r Odplynovúni

Combi SYR r4lp|óchnou| dočisto. Zpětné pro.
pIochovóní se provódí bez pok|esu t|oku u zoiízení.
Do|ší p|us' během zpětného prop|ochovóní se do
topného zořízení nedoýóvó žódnó čerstvó vodo.
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Znečiíěnó vodo

ze slorého
|opného rořírení

ru
Topnó vodo po

zobudovóní |opného
Íi|tru Combi-SlR

Íopných v'ikonů. Tomu Úťinně zobróní topný fi|tr
Combi SYR. Spiró|o z uš|echti|é oce|izpomo|í
pohyb mikroskopických vzduchových bubIineL
které se vyfvóřeií v kot|i, vyvo|óvó ieiich
stoupóní o vypouštění outomotickým ventiIem
mikroskooického vzduchového odIučovoče .
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l Odplynovúni

I Pevné připolenÍ no
instoloci pirné vody

I Autonorické plněni o doplňovóni

l Pevné připoieni

Plniti ornoturo Combi BA SYn
zobrúni zpětnému stločeni, zpětné.
mu toku o zpětnénu nosóvóni
topné vody do sitě pitné vody.

Díky systémovému odpoiovoči BA, zobudovonému
do p|nicíormotury (ombi SYR, ie možné pevně
propoiit topné zoíízení g in$o|oci pitné vody.
I v|ostní topnó vodo s inhibítory (ochronnými pro.
Íředky proti korozi o zomrznutí) se může díky pIni-
cíormotuře Conbi SYR připoiit pevným spoiem
s insto|ocí pitné vody.

no instoloď pitné vody
P|nicí ormotulo (ombi SYR'
bezpeťnou inÝoIoci pitné vody.

l uzovÍróní

I redulrčni ventil

I nonomelr

důmys|né komponenty pro

sys|émový odpoiovoč BA
připoiko no odpodni potrubi

T
I

Zobudovoný redukční ventiI u p|nicí otmotury
Conbi BA zoručuie, že se topné zořízenídop|ní
no požodovoný provozní t|ok.

I Automotické plněni o doplňovónÍ
P|nicíormoturo Conbi BA SYR ie pevně při-
poienó no systóm piÍné vody. Tím odpodó nóro-
čné zopo|ovóní hodice při pInění topného zoříze-
ní - próce, kterou nyní dokóže pohodIně provést

|ediný instoIotér. U uzovřeného systému s rych-
loodvzdušňovoči probíhó pInění dokonce zceIo
outomoticky.




