
ANULOID
Hydraulický vyrovnávač
dynamických tlaků

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ
DYNAMICKÝCH TLAKŮ

CELONEREZOVÁ KOMPAKTNÍ ARMATURA
TERMOIZOLAČNÍ OBAL Z KVALITNÍ EPS
KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI TYPY KOTLŮ
URČENO PRO RODINNÉ DOMY

Z UŠLECHTILÉ OCELI
VČETNĚ IZOLACE A KONZOLE

TERMOIZOLAČNÍ
OBAL Z KVALITNÍ EPS

PRO VŠECHNY
TYPY KOTLŮ

VELMI KVALITNÍ
UŠLECHTILÁ OCEL

ODVZDUŠŇOVACÍ,
VYPOUŠTĚCÍ A ODKALOVACÍ
VENTILY



ANULOID [HVDT] X 500

Pro topné systémy

Popis:

Odděluje otopnou soustavu od kotlového okruhu bez zásahu do 
hydraulické stbility promárního okruhu. Eliminuje se přebytek 
dynmaického tlaku oběhových čerpadel kotlového okruhu přenášený do 
otopné soustavy. Tím je zejména zabráněno deformacím provozních 
charakteristik trojcestných směšovacích ventilů sekundáního okruhu topné 
soustavy.

Použití:
•  pro malé kotlové zařízení
•  pro hydraulické oddělení zdroje tepla od systému vytápění
•  na eliminaci přebytků dynamických tlaků oběhových čerpadel.

Funkce:

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků zajistí vytvoření  hydraulické 
stability otopné soustavy. Odděluje otopnou soustavu od kotlového 
okruhu bez zásahu do hydraulické stability primárního okruhu. Eliminuje 
se přebytek dynamického tlaku oběhových čerpadel kotlového okruhu 
přenášený do otopné soustavy. Tím je zejména zabráněno deformacím 
provozních charakteristik trojcestných směšovacích ventilů sekundárního 
okruhu topné soustavy.

Specifikace:
•  Celonerezová kompaktní armatura
•  Termoizolační obal z kvalitní EPS izolace dle EnEV
•  Pro výkony do 45kW / rodinné domy 100-350m2
•  Kompatibilní se všemi typy kotlů
•  Odvzdušňovací ventil DN15
•  Vypuštěcí a odkalovací ventil DN15 s otočným tělem
•  Průměr těla 54mm
•  Rozměr s izolací 115x115x465mm
•  Max. tlak PN10
•  Max.: 120°C
•  Max. průtok: 4500 l/hod při rychlosti proudění 1,5m/sek
•  Průměr připojovacích závitů DN25 / 1“ (vnitřní závit)
•  Osová vzdálenost strana A pro připojení 270mm
•  Osová vzdálenost strana B pro připojení 190mm
   (možnost změny na 270mm)
•  Nastěnný držák je příplatková výbava
•  Výroba německo

Zajistí vytvoření hydraulické
stability otopné soustavy.
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Použití:
•  pro malé kotlové zařízení
•  pro hydraulické oddělení zdroje tepla od systému vytápění
•  na eliminaci přebytků dynamických tlaků oběhových čerpadel.

Nástěnný držák pro pohodlné
uchycení anuloidu na zeď
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VÁŠ PRODEJCE / YOUR DEALER / IHREN HÄNDLER:


