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

Finns i sex olika utföranden baserat på tre olika kategorier

TIP1000TIP1000
Modell ................TIP-1000L
Mått ØxH .........1090x1930 (höjd skiljer mellan modellerna)
Volym .................1000 Liter
Drifttryck ..........1,5 Bar
Ytterhölje ..........Ljusgrå plastplåt
Anslutning .........Front 
ERP .....................C

Rund välisolerad tank, ljusgrått ytterhölje av slagtålig plastplåt. 
Isoleringen är demonterbar och minskar ytterdiametern med 
200 mm vilket klarar smalare passager om det skulle behövas. 
Isolerad med Mineralull och förberedd för el-patron.

Används för att buffra energi (överskott från värmekällor/
värmesystem) och gör att anläggningen kan jobba effektivare.

Volym- och Bufferttank
Används för volymökning
tillsammans med värmepump
eller annan värmekälla samt
beredning av tappvatten.

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

En rund flexibel tank  
med frontanslutning!



Modell TIP-1000L/A 
Artikelnr  1002-000000-E17
RSK-nr  6136848
Tank  Volym-/Bufferttank
Utrustning Ingen
Användning Används för att buffra energi  
 (överskott från värmekällor/ 
 värmesystem) och gör att   
 anläggningen kan jobba 
 effektivare. 

Tillbehör
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Borö shuntpaket DN50 ...............Art.nr 001-1001 
Elpatron 3 kW * .................................Art.nr 1-60032
Elpatron 6 kW * .................................Art.nr 1-60062 
Elpatron 9 kW * .................................Art.nr 1-60092 
Term & Kik (långa) ...........................Art.nr 001-1003
Avtappningskran ................................Art.nr 1-1007 
Kedjeanod 22 mm ...........................Art.nr 1-8004 
Kedjeanod 28 mm ...........................Art.nr 1-8006

* Komplett med drifttermostat och överhettningsskydd 

 

Exempel på inkopplingar!

1.

2.

3.

4.

5.

Företaget med energi i tankarna

Modell TIP-1000L/FR110 
Artikelnr  1002-120000-E17
RSK-nr  6519901
Tank  Lagringstank med beredare
Utrustning 110 liter rostfri varmvatten-
 beredare 
Användning Används för volymökning   
 tillsammans med värmekälla  
 samt beredning av tappvatten.

Modell TIP-1000L/FR200
Artikelnr  1002-220000-FA-E17
RSK-nr  6519902
Tank  Lagringstank med beredare
Utrustning 200 liter rostfri varmvatten- 
 beredare 
 
Användning Används för volymökning   
 tillsammans med värmekälla  
 samt beredning av tappvatten.

Modell TIP-1000L/FR300 
Artikelnr  1002-320000-E17
RSK-nr  6519903
Tank  Lagringstank med beredare
Utrustning 300 liter rostfritt varmvatten- 
 beredare  
Användning Används för volymökning   
 tillsammans med värmekälla  
 samt beredning av tappvatten.

Modell TIP-1000L/2xB12L
Artikelnr  1002-693000-E17
RSK-nr  6519896
Tank  Slingtank
Utrustning 2×12 meter varmvattenslinga  
 i koppar, totalt 6 m² 
Användning Används för volymökning till 
 sammans med värmekälla   
 samt beredning av tappvatten.

Modell TIP-1000L/2xB12L-SOL15
Artikelnr  1002-693200-E17
RSK-nr  6519897
Tank  Slingtank med sol
Utrustning 2×12 meter varmvattenslinga  
 i koppar totalt 6 m², 15 meter  
 solslinga 3,6 m²
Användning Används för volymökning
 tillsammans med värmepump,
 solfångare eller annan värme
 källa samt beredning av tapp- 
 vatten.

6.

Volym- och Bufferttank 

VP

Ger ökad volym till värmesystemet till fördel för fossilvärmepannor och vär-
mepumpar. Detta resulterar i en utjämnad temperatur med ökad komfort, 
samt mindre start och stopp och en effektivare förbränning för energikäl-
lorna.

Slingtank 

VK
VP

B

En multifunktionstank som förutom en volymökning även kan erbjuda andra 
tillämpningar. Bland annat med hjälp av ytförstorande kamflänsrör (slingor) 
för både tappvatten och solapplikationer. Förberedd för inkoppling av shunt-
ventiler för distribution till värmesystem och olika tappvattenlösningar bero-
ende på önskemål och behov. * Tankarna som har solslinga (2xB12L-SOL15)

Beredartank 2. 3. 4.

5.

Varmvattenberedaren(FR110/FR200/FR300) har en yttre laddkrets som 
uppvärms via värmepumpen, eller annan värmekälla. 

1.

VP

6.
*
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