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Směšovací
modul
Směšovací
sestava TRINNITY
novinka vTRINNITY
sortimentu

Směšovací
modul
Směšovací
modul
TRINNITY
• Modul
komunikující
s kotlem
• Modul
komunikující
přímo přímo
s kotlem
Brötje Brötje
• Směšovací
modulmodul
podlahového
vytápění
s elektronickým
podlahového
vytápění
s elektronickým
• Směšovací
ekvitermním
regulováním
ekvitermním regulováním
• Kompaktní rozměry modulu dovolí instalaci do skříňky
• Kompaktní
rozměry modulu dovolí instalaci do skříňky
s hloubkou
120 mm
s
hloubkou
120 mm
• Komfortní, kontinuální
vytápění po celý rok, přesně
regulovaný
výkon
na
základě
v regulaci
• Komfortní, kontinuálnívenkovní
vytápění teploty
po celý rok,
přesně
kotle, možnost
kombinace
vlivem venkovní
prostorové
teploty
regulovaný
výkon naszákladě
teploty
v regulaci
• Díky daným
komponentům
je
modul
možný
používat
pro
kotle, možnost kombinace s vlivem prostorové teploty
systémy s malou otopnou plochou i v rozsáhlých topných
• Díky daným komponentům je modul možný používat
systémech
pro systémy
s maloutak,
otopnou
plochou i v rozsáhlých
• Konstrukce
je uzpůsobena
aby nedocházelo
topných
systémech
k žádnému pnutí a tím je zajištěna trvalá těsnost modulu
• Konstrukce je uzpůsobena tak, aby nedocházelo k žádnému pnutí a tím je zajištěna trvalá těsnost modulu

Najdete nás na:

Směšovací modul TRINNITY MEI45090 GCA

Regulace teploty směšovaného okruhu dle venkovní teploty nebo v kombinaci s prostorovou teplotou.

Modul obsahuje:
-

Čerpadlo Grundfos UPM3 15-70 s kabelem 1,5 m.
Trojcestný směšovací ventil Siemens VXP47.20-4.
Servopohon Siemens 3-pol. 230V SSP31 s kabelem 1,5 m.
Suchá jímka pro čidlo teploty.
Kulové uzávěry DN 20.
Flexibilní dopojení k rozdělovači podlahového vytápění.

Technické údaje:
Max. provozní teplota 90 °C.
Max provozní tlak 6 bar.
Provozní médium voda pro vytápění.
Těsnění EPDM, bez azbestové.

Číslo

Zkratka 1

Název

P.S.

DPC

506620

MEI45090 GCA

Sestava mísící TRINNITY pro podlahové topení
Yonos PARA, ST15/6-RKC

N1BP

11 480 Kč
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Rozměrové schéma:

Platí pro smluvní obchodní partnery GC SKUPINY. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Obrázky jsou ilustrační.

