
En modern rektangulär
PUR-isolerad tank i
70-modul

Används som volym- eller 
utjämningstank tillsammans 
med värmepump eller annan 
värmekälla.

Finns i tio olika utföranden baserat på tre olika kategorier

TIDA500TIDA500
Modell ..................TIDA-500L
Mått BxDxH ....... 695x747x1749 (höjd skiljer mellan modellerna)
Volym ................... 500 Liter
Drifttryck ............ 3 Bar
Ytterhölje ............Vitlackerad plåt
Anslutning ...........Topp 
ERP .......................C

Fronten har två stycken infällda termometrar samt utrustad 
med avtappningskran. Med sin vita välvda front och toppan-
slutningar blir det en estetisk/dold rördragning som gör att 
den smälter in i synliga utrymmen. Förberedd för Borö el-pa-
tron.

Används för volymökning/tappvattenberedning tillsammans 
med värmepump eller annan värmekälla. Detta bidrar till 
ökad verkningsgrad från värmekällan med utjämnad framled-
ningstemperatur för bättre komfort, därtill minimerad risk 
för knäppljud från värmesystemet. 

Volym- och Bufferttank
Används vanligen som en fristå-
ende varmvattenberedare som 
laddas via en värmepump eller 
annan värmekälla.

Beredartank
Anslutningar för flera energislag
och uttag av både värme och
tappvatten.

Slingtank

För order, pris- och offertförfrågan  
order@boroe.com
Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com



BORÖ Pannan AB • info@boroe.com • 0923-166 80
Bangårdsvägen 1• SE-952 31 Kalix • www.boroe.com

Tillbehör
Företaget med energi i tankarna
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2BIV-shunt Ø22   ........................ Art.nr 001-10011, RSK 6136924 
3-vägs shunt Ø22 .......................Art.nr 001-10013, RSK 6136923 
Elpatron 3 kW ......................... Art.nr 1-60064 
Elpatron 6 kW ......................... Art.nr 1-60063 
Elpatron 9 kW ......................... Art.nr 1-60093
Avtappningskran ............................Art.nr 1-1007
Kedjeanod 22 mm .........................Art.nr 1-8004 
Kedjeanod 28 mm .........................Art.nr 1-8006 

Volym- och Bufferttank 

Exempel på inkopplingar!
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Beredartank 2. 3. 4.

Slingtank 7. 8. 9.
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Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre 
start och stopp för t.ex. värmepumpen.

Varmvattenberedaren (FR200/FR300/FC300) har en yttre laddkrets som 
uppvärms via Värmepumpen, eller annan värmekälla, samt via solfångare om 
tanken har solslinga. * Tankarna som har solslinga (SOL14)

Kan användas som en multifunktionstank. Varmvattenslingan (BR25/B25) 
omges av hela tankens lagringsvolym på 500 liter som kan värmas upp med 
flera olika energislag t.ex. värmepump, vedkamin, el och solvärme. Värme till
radiatorer distribueras effektivt via tankens shuntrör.
* Tankarna som har solslinga (SOLR12, SOL14)
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TIDA-500L/A Art.nr 504-000000-E17
RSK-nr  6519820
Tank  Volym- /Bufferttank
Utrustning  Ingen
Användning Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad  
 temperatur och mindre start och stopp för t.ex.  
 värmepumpen.

TIDA-500L/FR300 Art.nr 504-320000-E17
RSK-nr  6519822
Tank  Beredartank (VVB-tank)
Utrustning 300 liter rostfri varmvattenberedare.
Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värme- 
 pump eller inbyggd el-patron (tillbehör)

TIDA-500L/FR200 Art.nr 504-220000-E17
RSK-nr  6519894
Tank  Lagringstank med beredare
Utrustning 200 liter rostfri varmvattenberedare.
Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning
 till värmesystemet via tankens shuntrör. Tanken
 laddas med en värmepump eller inbyggd el-patron.
 (tillbehör)

TIDA-500L/FR300/SOL14 Art.nr 504-320500-E17
RSK-nr  6519895
Tank  Beredartank med sol (VVB)
Utrustning  300 liter rostfri varmvattenberedare,  
 15 meter solslinga, Ø15 mm, 2,5 m²
Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump,  
 solfångare eller inbyggd el-patron (tillbehör)

TIDA-500L/FC300 Art.nr 504-300000-E17
RSK-nr  6519892 
Tank  Beredartank (VVB) 
Utrustning 300 liter varmvattenberedare i koppar.
Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värme 
 pump eller inbyggd el-patron (tillbehör).

TIDA-500L/FC300/SOL14 Art.nr 504-300500-E17
RSK-nr  6519893
Tank  Beredartank med sol (VVB)
Utrustning 300 liter varmvattenberedare i koppar, 15 meter  
 solslinga Ø15 mm, 2,5 m²
Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump,  
 solfångare eller inbyggd el-patron (tillbehör)

TIDA-500L/BR25 Art.nr 504-570000-E17
RSK-nr  6519824
Tank  Slingtank
Utrustning 25 meter rostfri varmvattenslinga,  Ø22 mm, 4 m²
Användning Kombinera flera energislag och få ut både varmvatten
 via den rostfria slingan och värme via tankens shuntrör.

TIDA-500L/BR25/SOLR12 Art.nr 504-570900-E17
RSK-nr  6519825
Tank  Slingtank med sol
Utrustning 25 meter rostfri varmvattenslinga Ø22 mm, 4 m²  
 12 meter rostfri solslinga Ø22 mm, 2 m²
Användning Kombinera solvärme med andra energislag.
 Tappvatten fås via den rostfria varmvattenslingan
 och värme via tankens shuntrör.

TIDA-500L/B25 Art.nr 504-660000-E17
RSK-nr  6519823
Tank  Slingtank
Utrustning  25 meter varmvattenslinga i koppar, Ø22 mm, 6 m²
Användning Kombinera flera energislag och få ut både varmvatten
 via kopparslingan och värme via tankens shuntrör.
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TIDA-500L/B25/SOL14 Art.nr 504-660500-E17
RSK-nr 6519891 
Tank  Slingtank med sol
Utrustning 25 meter varmvattenslinga i koppar  
 Ø22 mm, 6 m², 15 meter solslinga i koppar  
 Ø15 mm, 2,5 m²
Användning Kombinera solvärme med andra energislag.  
 Tappvatten fås via kopparslingan och värme 
 via tankens shuntrör.
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