En smidig tank med
frontanslutning i 70-modul!

TIV300

En traditionell rektangulär PUR-isolerad tank med vitlackerat
stålhölje och anslutningar i front. Tanken har reducerad höjd
och är lämplig för utrymmen med lägre takhöjd. Förberedd
för el-patron.
Används för volymökning/tappvattenberedning tillsammans
med värmepump eller annan värmekälla. Detta bidrar till
ökad verkningsgrad från värmekällan med utjämnad framledningstemperatur för bättre komfort, därtill minimerad risk för
knäppljud från värmesystemet.

Modell..................TIV-300L
Mått BxDxH.......600x600x1580 (höjd skiljer mellan modellerna)
Volym...................300 Liter
Drifttryck............3 Bar
Ytterhölje............Vitlackerad plåt
Anslutning...........Front
ERP.......................C

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

www.boroe.com

Finns i tre olika utföranden baserat på tre olika kategorier

Volym- och Bufferttank

Beredartank

Slingtank

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

Används för volymökning
tillsammans med värmepump
eller annan värmekälla samt
beredning av tappvatten.

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

TIV-300L/A Art.nr 301-000000
RSK-nr
Tank
Utrustning
Användning

6519922
Volym- /Bufferttank
Ingen
Ger ökad effektivitet och komfort genom 		
utjämnad temperatur och mindre start och 		
stopp för t.ex. värmepumpen.

Exempel på inkopplingar!

1.

VP

TIV-300L/FR110 Art.nr 301-120000
RSK-nr
Tank
Utrustning
Användning

6519924
Lagringstank med beredare
110 liter rostfri varmvattenberedare
Tank kombinerad för tappvatten och volymökning
till värmesystemet via tankens shuntrör. Tanken
laddas med en värmepump eller inbyggd el-patron.
(tillbehör)

Volym- och Bufferttank 1.

2.

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

TIV-300L/B15LU Art.nr 301-640000
6519923
Slingtank
15 meter varmvattenslinga i koppar, Ø22, 3,7 m²
Används för volymökning tillsammans med värme
pump eller annan värmekälla samt beredning av
tappvatten.

3.

VP
Beredartank 2.
Varmvattenberedaren (FR110) har en yttre laddkrets som uppvärms via värmepumpen, eller annan värmekälla.

B

VK

VP

Slingtank 3.
Kan användas som en multifunktionstank. Varmvattenslingan (B15LU) omges
av hela tankens lagringsvolym på 300 liter som kan uppvärmas med flera
olika värmekällor t.ex. värmepump, vedkamin och el-patron.

Företaget med energi i tankarna

Tillbehör
3-vägs shunt Ø22........................Art.nr
Elpatron 3 kW.......................... Art.nr
Elpatron 6 kW.......................... Art.nr
Elpatron 9 kW.......................... Art.nr
Term & Kik.................................. Art.nr

001-10013, RSK 6136923
1-60060
1-60061
1-60069
001-1002
Avtappningskran.............................Art.nr 1-1007
Kedjeanod 22 mm..........................Art.nr 1-8004
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