Produktnyhet från Thermotech golvvärme
Shunt TMix XL, TMix XXL och 2” Gruppfördelare maj 2006

Alla våra produktval genomsyras av tanken på enkelhet.
I den skräddarsydda leverans som kommer till kundens
dörr ingår komponenter som är framtagna för att passa
ihop, förbättra funktionen och underlätta installationen.

Thermotech Shunt TMix XXL

Våra nya shuntar TMix XL och TMix XXL uppfyller
dessa högt ställda krav. Shuntens funktion är att blanda
in av det varma vattnet som kommer från värmekällan i det vatten som cirkulerar i golvvärmesystemet så
önskad temperatur erhålls.

Fördelar & detaljer
• 10 meter pump som standard,
kapacitet ca 1 200-1 500 m2
• 2-vägsventil DN 32, Kv 16
• Minimalt tryckfall i shunten

Thermotech Shunt TMix XL

Flexibel - shunten kan vid behov utrustas med olika
2-vägsventiler och motorer, beroende på t. ex. framledningstemperaturen från värmekällan, eller andra krav.

Komplett monterad shunt som passar för stora anläggningar. Levereras med motor för inkoppling mot utomhuskompenserad reglerutrustning.
Fördelar & detaljer
Hög kapacitet och brett användningsområde
• 7 meter pump som standard, kapacitet ca 700m2
• 2-vägsventil DN25, Kv 10
• Minimalt tryckfall i shunten
Enkel installation och inställning
• Monterad på konsol — passar direkt mot 2” Gruppfördelare
• Inbyggd strypventil i primär och sekundär by-pass

Största shunten i sortimentet, levereras monterad med
ventiler och motor. Shunten kan kopplas direkt mot 2”
Gruppfördelare.

Thermotech 2” Grupp- och
Industrifördelare

Komplett monterad fördelare för stora industriytor eller
snösmältningsanläggningar. Kan även användas som
gruppfördelare till 1” fördelare.
Genom att använda 2” Gruppfördelare för att koppla
samman flera mindre 1” fördelare kan dimensionen
på matningsledningarna hållas nere och rör av 25 x
2,3 mm får ett ökat användningsområde. Systemet blir
enklare att installera och injustera, samt ekonomiskt för
köparen.
Finns i storlekarna 4 till 10 slingor med möjlighet till flera
olika anslutningar på utgångarna.
För mer information se vår hemsida.

Gör det enkelt för dig
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