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DOĞRUDAN ISI ÖLÇERLER

ULTRASONİK DOĞRUDAN ISI ÖLÇER - CONTECA ULTRA Tek. broş. 01208
7557 SERİSİ

•   Bağımsız ve merkezi ısıtma sistemleri için ölçüm
•   Yerel - merkezi okuma
•   Bus RS-485 kablosu üzerinden haberleşme
•   Ultrasonik debimetre 
•   MID (Measuring Instruments Directive/Ölçme Cihazları Yönetmeliği) sertifikasyonu
•   Güç kaynağı 24 V (ac) - 50 Hz - 1W

    DOĞRUDAN ISI ÖLÇER - CONTECA Tek. broş. 01111
7554 SERİSİ

•   Bağımsız ve merkezi ısıtma sistemleri için ölçüm
•   Yerel - merkezi okuma
•   Bus RS-485 kablosu üzerinden haberleşme
•   MID (Measuring Instruments Directive/Ölçme Cihazları Yönetmeliği) sertifikasyonu
•   Güç kaynağı 24 V (ac) - 50 Hz - 1W

VERİ KAYDEDİCİ - CONTECA TOUCH Tek. broş. 01204
KOD 755010

•   Bus RS-485 üzerinden ısı ve kullanım suyu tüketimlerinin merkezi olarak alınması
•   Dokunmatik ekran
•   GSM modemi
•   250 metreye kadar

DATALOGGER - DATA EASY / DATA EASY TELE
KOD 750450 / 750350

•   Isıtma ve domestik su kullanım verisi toplama ve kaydı
•   CONTECA’dan kümülatif ve anlık verilerin uzaktan okunması
    7554 ve 7557 serisi ısıölçerler
•   10 yıla kadar (günlük) yerel bellek. .xls/.csv formatında veri raporları
•   DIN-rayına montaj
•   Veri toplayıcıya LAN, ADSL veya UMTS/GPRS üzerinden uzaktan bağlantı
    (DATA EASY TELE kod 750350)
•   Güç kaynağı 24 V (ac)/(dc) - 3 W

ULTRASONİK DOĞRUDAN ISI ÖLÇER -  CONTECA EASY ULTRA 
7507 SERİSİ

•   Bağımsız ve merkezi ısıtma sistemleri için ölçüm
•   Yerel - merkezi okuma
•   Bus RS-485 kablosu üzerinden haberleşme
•   Ultrasonik debimetre
•   MID uyumlu
•   Güç kaynağı 24 V (ac) - 50 Hz - 1W

DOĞRUDAN ISI ÖLÇER - CONTECA EASY 
7504 SERİSİ

•   Bağımsız ve merkezi ısıtma sistemleri için ölçüm
•   Yerel - merkezi okuma
•   Bus RS-485 kablosu üzerinden haberleşme
•   MID uyumlu
•   Güç kaynağı 24 V (ac) - 50 Hz - 1W
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DOĞRUDAN ISI ÖLÇERLER 

KOMPAKT ULTRASONİK DOĞRUDAN ISI ÖLÇER - SENSONICAL ULTRA      Tek. broş. 01213
CAL1918 SERİSİ

•   Bağımsız ve merkezi ısıtma sistemleri için ölçüm
•   Yerel - M-Bus şebekelerinde merkezi okuma
•   MID (Measuring Instruments Directive/Ölçme Cihazları Yönetmeliği) sertifikasyonu
•   Batarya beslemeli

KOMPAKT DOĞRUDAN ISI ÖLÇER - SENSONICAL Tek. broş. 01077
CAL1915 SERİSİ

•   Bağımsız ve merkezi ısıtma sistemleri için ölçüm
•   Yerel okuma
•   MID (Measuring Instruments Directive/Ölçme Cihazları Yönetmeliği) sertifikasyonu
•   Batarya beslemeli

VERİ KAYDEDİCİ - DATA EASY M-BUS / DATA EASY TELE M-BUS
KOD 750650 / 750550

•   Isıtma ve domestik su kullanım verisi toplama ve kaydı
•   Kümülativ ve anlık verilerin CONTECA 7555 M-BUS serisinden merkezi olarak okunması
•   10 yıla kadar (günlük) yerel hafıza. .xls/.csv formatında veri raporu
•   Veri toplayıcıya LAN, ADSL veya UMTS/GPRS üzerinden uzaktan bağlantı 
    (DATA EASY TELE M-BUS kod 750550)
•   DIN-rayına montaj / Güç kaynağı 24 V (ac)/(dc) - 3 W

VERİ KAYDEDİCİ - CONTECA TOUCH Tek. broş. 01217
KOD 755012

•   M-Bus şebekesi üzerinden ısı ve kullanım suyu tüketimlerinin merkezi olarak alınması
•   Dokunmatik ekran
•   GSM modemi
•   250 metreye kadar

     DOĞRUDAN ISI ÖLÇER - CONTECA M-BUS Tek. broş. 01220
7555 SERİSİ

•   Bağımsız ve merkezi ısıtma sistemleri için ölçüm
•   Yerel - merkezi okuma
•   M-Bus haberleşme
•   MID (Measuring Instruments Directive/Ölçme Cihazları Yönetmeliği) sertifikasyonu
•   Batarya beslemeli



DOĞRUDAN ISI ÖLÇERLER

BİRDEN ÇOK KULLANICININ KULLANIM SUYU TÜKETİMİ - AQUAPRO         Tek. broş. 01201
7556 SERİSİ

•   Sıcak ve soğuk kullanım suyu tüketim verilerinin alınması
•   Yerel - merkezi okuma
•   Bus RS-485 kablosu üzerinden haberleşme
•   Kullanıcı modülü başına 8 kullanım suyu ölçüm cihazı
•   Güç kaynağı 24 V (ac) - 50 Hz - 1 W

KULLANIM SUYU TÜKETİMİ VERİ KAYDEDİCİSİ - AQUAPRO Tek. broş. 01201
KOD 755011

•   Bus RS-485 kablosu üzerinden kullanım suyu tüketiminin merkezi olarak alınması
•   Dokunmatik ekran
•   GSM modemi
•   250 AQUAPRO alıcıya kadar

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İÇİN DOĞRUDAN ISI ÖLÇER - CONTECA SOLAR    Tek. broş. 01146
75525 SERİSİ

•   Güneş enerjisi sistemleri için ölçüm
•   Yerel - merkezi okuma
•   Bus RS-485 kablosu üzerinden haberleşme
•   Güç kaynağı 24 V (ac) - 50 Hz - 1 W
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ISI PAY ÖLÇERLER

ISI PAY ÖLÇER - MONITOR 2.0   Tek. broş. 01218
KOD 720020

•   Dikey ısı dağıtım sistemli binalar için dolaylı ısı ölçümü
•   İki sıcaklık sensörü
•   İki yollu kablosuz iletim, frekans 868.0÷868.6 MHz
•   USB/Radyo cihazı ve SW7200 yazılımı aracılığıyla parametreleme ve okuma
•   Bina veri kaydedicisi ve radyo tekrarlayıcılar yoluyla veri merkezileştirme
•   EN 834 ile Uyumludur

ISI PAY ÖLÇERLERİ MONITOR 2.0 İÇİN UZAKTAN VERİ KAYDEDİCİLER        Tek. broş. 01305
KOD 720091                                 

•   GSM/GPRS modem aracılığıyla özel FTP sunucusuna veri iletimi
•   Programlanabilir periyodik otomatik okumalar, belleğe yerel erişim ve/veya FTP sunucusuna
    iletimle tüketim verilerinin kaydedilmesi

KONVEKTÖRLER İÇİN ISI PAY ÖLÇER Tek. broş. 01218
UZAKTAN SENSÖRLÜ - MONITOR 2.0 E
KOD 720025

•   Dikey ısı dağıtım sistemli binalar için dolaylı ısı ölçümü
•   Konvektörler üzerine kurulum için L = 1,5 m uzaktan sensörlerle
•   İki yollu kablosuz iletim, frekans 868.0÷868.6 MHz
•   USB/Radyo cihazı ve SW7200 yazılımı aracılığıyla parametreleme ve okuma
•   Bina veri kaydedicisi ve radyo tekrarlayıcılar yoluyla veri merkezileştirme
•   EN 834 ile Uyumludur

KULLANIM SUYU TÜKETİM VERİLERİ ALIM CİHAZI - MONITOR-PULSE        Tek. broş. 01302
KOD 720030

•   Doğrudan ısı ölçerlerden kullanım suyu tüketimi veya ısı tüketimi alımı
•   Voltajsız veya açık kolektör pals girişi alımı
•   İki yollu kablosuz iletim, frekans 868.0÷868.6 MHz, 
    MONITOR 7200 serisi ısı pay ölçerlerleri ile uyumludur
•   USB/Radyo cihazı ve aracılığıyla programlama ve okuma
•   Bina veri kaydedicisi ve radyo tekrarlayıcılar yoluyla veri merkezileştirme

RADYO TEKRARLAYICI ISI PAY ÖLÇERLERİ MONITOR 2.0 İÇİN Tek. broş. 01305
KOD 720092 / 720093                                 

•   Tüketim verilerinin veri kaydedici kod 720091’e iletimi
•   Elektrik beslemesi 230 V (ac) - 1 W (kod 720092) / 18 Ah lityum aküden (kod 720093) besleme



KULLANICI MODÜLLERİ

EVRENSEL KULLANICI MODÜLÜ - PLURIMOD CLIMA Tek. broş. 01210
7001 SERİSİ

•   Sıva altı montaj kutusu evrensel konumlandırması
•   2-yollu/3-yollu zon kontrol vanası ile PLURIMOD CLIMA modülü
•   AUTOFLOW® ön hazırlığı
•   CONTECA ısıölçer
•   3 su ölçüm cihazı takmaya uygunluk
•   Soğutma tesisatları için geliştirilmiş uygun termik yalıtım

EVRENSEL KULLANICI MODÜLÜ - PLURIMOD Tek. broş. 01203
7000 SERİSİ

•   Sıva altı montaj kutusu evrensel konumlandırması
•   2-yollu/3-yollu zon kontrol vanası ile PLURIMOD modülü
•   AUTOFLOW® ön hazırlığı
•   CONTECA ısıölçer
•   3 su ölçüm cihazı takmaya uygunluk

     EVRENSEL KULLANICI MODÜLÜ - PLURIMOD EASY Tek. broş. 01303
7002 SERİSİ

•   Sıva altı montaj kutusu evrensel konumlandırması
•   2-yollu zon kontrol vanalı PLURIMOD EASY modülü
•   CONTECA ısıölçer
•   2 su ölçüm cihazı takmaya uygunluk
•   Dahili Dp kontrolü, sabit ayar 20 veya 30 kPa
•   Soğutma tesisatları için uygun yalıtım
•   Termostatik vanalarla ısı ayarlı değişken debili sistemlerde
    kullanım için ideal

KULLANICI MODÜLLERİ - PLURIMOD EASY
70026 - 70028 - 70029 SERİSİ

•   Tersinir bağlantılara sahip sıva altı kutu
•   PLURIMOD EASY modülü şablonu
•   2 çift 3/4” dış dişli küresel vana, 2 gömme boru
•   2 su ölçüm cihazı takmaya uygunluk
•   70026 serisi: 2 manifoldlu 664 serisi, 2÷8 bağlantı, döşemeden ısıtma sistemleri için
•   70028 serisi: 2 manifoldlu 662 serisi, 2÷8 bağlantı, fan-coil sistemleri için
•   70029 serisi: 2 manifoldlu 350 serisi, 2÷8 bağlantı, radyatör sistemleri için

KULLANICI MODÜLLERİ - PLURIMOD
70006 - 70008 - 70009 SERİSİ

•   Tersinir bağlantılara sahip sıva altı kutu
•   PLURIMOD modülü şablonu
•   2 çift 3/4” dış dişli küresel vana, 2 gömme boru
•   2 su ölçüm cihazı takmaya uygunluk
•   70006 serisi: 2 manifoldlu 664 serisi, 2÷8 bağlantı, döşemeden ısıtma sistemleri için
•   70008 serisi: 2 manifoldlu 662 serisi, 2÷8 bağlantı, fan-coil sistemleri için
•   70009 serisi: 2 manifoldlu 350 serisi, 2÷8 bağlantı, radyatör sistemleri için
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KULLANICI MODÜLLERİ

PLURIMOD İÇİN ÖN MONTAJLI ÇOK KULLANICILI ÜNİTELER Tek. broş. 01113
7000 SERİSİ

•   3 tam konut için uygundur
•   Kullanıcı alanında kompakt kurulum 
•   Isıtma/soğutma için (kod 700036) ve KSS/KSOS (DHW/DCW) için (kod 700037)
•   Manifold yalıtımı
•   PLURIMOD modülleri için floşlama borulu şablonlar

EVRENSEL KULLANICI MODÜLÜ - PLURIMOD EASY DUPLEX 
7002 SERİSİ

•   Sıva altı montaj kutusu
•   2-yollu zon kontrol vanası ile PLURIMOD EASY modülü
•   CONTECA ısıölçer ön hazırlığı
•   6 su ölçüm cihazı takmaya uygunluk

EVRENSEL KULLANICI MODÜLÜ - PLURIMOD DUPLEX Tek. broş. 01203
7000 SERİSİ

•   Sıva altı montaj kutusu
•   2-yollu/3-yollu zon kontrol vanası ile PLURIMOD modülü
•   AUTOFLOW® ön hazırlığı
•   CONTECA ısıölçer ön hazırlığı
•   6 su ölçüm cihazı takmaya uygunluk

EVRENSEL KULLANICI MODÜLÜ - PLURIMOD CLIMA DUPLEX 
7001 SERİSİ

•   Sıva altı montaj kutusu
•   2-yollu/3-yollu zon kontrol vanası ile PLURIMOD CLIMA modülü
•   AUTOFLOW® ön hazırlığı
•   CONTECA ısıölçer ön hazırlığı
•   6 su ölçüm cihazı takmaya uygunluk

2-YOLLU KULLANICI MODÜLÜ Tek. broş. 01103
799 - 7992 SERİSİ

•   Sıva altı montaj kutusu
•   2-yollu zon kontrol vanası
•   AUTOFLOW® 799 serisi ön hazırlığı
•   CONTECA ısıölçer ön hazırlığı
•   2 su ölçüm cihazı takmaya yatkınlık
•   Dağıtım manifoldlu veya manifoldsuz



3-YOLLU KULLANICI MODÜLÜ Tek. broş. 01202
795 SERİSİ

•   Sıva altı montaj kutusu
•   3-yollu zon kontrol vanası
•   Balans T parçası
•   SENSONICAL ısıölçer ön hazırlığı
•   2 su ölçüm cihazı takmaya uygunluk
•   Dağıtım manifoldlu veya manifoldsuz

3-YOLLU KULLANICI MODÜLÜ Tek. broş. 01101
796 SERİSİ

•   Sıva altı montaj kutusu
•   3-yollu zon kontrol vanası
•   Balans T parçası
•   CONTECA ısıölçer ön hazırlığı
•   2 su ölçüm cihazı takmaya uygunluk
•   Dağıtım manifoldlu veya manifoldsuz

ÇİFT KULLANICI MODÜLÜ Tek. broş. 01113
7900 SERİSİ

•   Sıva altı montaj kutusu
•   2-yollu veya 3-yollu zon kontrol vanalarıyla moduler çift kullanıcı modülü
•   2-yollu veya 3-yollu zon kontrol vanalarıyla 4-borulu sistemler için uygun modüler kullanıcı modülü
•   CONTECA ısıölçer ön hazırlığı
•   4 su ölçüm cihazı takmaya uygunluk

DAĞITIM ÜNİTELERİ Tek. broş.
01215
765 - 766 - 767 SERİSİ

•   Doğrudan besleme ünitesi (765 serisi)
•   Termostatik düzenleme ünitesi (766 serisi)
•   Motorlu düzenleme ünitesi (767 serisi)
•   Yüksek verimli pompa
•   CONTECA ısıölçer ön hazırlığı
•   Tam yalıtımlı

DÜZENLEME ÜNİTELİ KULLANICI MODÜLÜ Tek. broş. 01114
7921 SERİSİ

•   Sıva altı montaj kutusu
•   Yuksek sıcaklıklı ısı terminalleri için manifoldlu düşük sıcaklıklı ısıtma kullanıcı modülü
•   Düşük sıcaklıklı ısıtma regulatörü
•   CONTECA ısıölçer ön hazırlığı
•   2 su ölçüm cihazı takmaya uygunluk

KULLANICI MODÜLLERİ



KOMPAKT DUVARA MONTE DOĞRUDAN D.G.İ.
ANLIK SICAK KULLANIM SUYU ÜRETİMİ - SATK20 SERİSİ

SATK20103HE - DÜŞÜK SICAKLIK DGİ Tek. broş. 01209

Isıtma (ayar noktası düzenleme)
•   Modülasyon vanası
•   Sıcaklık emniyet vanası
•   Akış sıcaklığı sensörü
•   Emniyet termostatı
•   Yüksek verimli pompa

KSS (DHW) üretimi
•   Sert lehimli ısı eşanjörü 40 kW
•   KSS (DHW) sıcaklık sensörü
•   Isı eşanjörü primer devresi üzerinde 2-yollu modülasyon vanası
•   KSS (DHW) öncelikli debimetre

•   Elektronik regülatör

SATK20203HE - ORTA SICAKLIK DGİ Tek. broş. 01209

Isıtma (ayar noktası düzenleme)
•   Modülasyon vanası
•   Akış sıcaklığı sensörü
•   Yüksek verimli pompa

KSS (DHW) üretimi
•   Sert lehimli ısı eşanjörü 40 kW
•   KSS (DHW) sıcaklık sensörü
•   Isı eşanjörü primer devresi üzerinde 2-yollu modülasyon vanası
•   KSS (DHW) öncelikli debimetre

•   Elektronik regülatör

SATK20303/SATK20305 - YÜKSEK SICAKLIK DGİ Tek. broş. 01209

Isıtma (AÇMA/KAPAMA düzenlemesi)
•   2-yollu zon kontrol vanası

KSS (DHW) üretimi
•   Sert lehimli ısı eşanjörü 40 kW (SATK20303)
•   Sert lehimli ısı eşanjörü 65 kW (SATK20305)
•   KSS (DHW) sıcaklık sensörü
•   Isı eşanjörü primer devresi üzerinde 2-yollu modülasyon vanası
•   KSS (DHW) öncelikli debimetre

•   Elektronik regülatör

SATK20403HE - YÜKSEK SICAKLIK DGİ Tek. broş. 01209

•   Yüksek verimli pompa

Isıtma (AÇMA/KAPAMA düzenlemesi)
•   2-yollu zon kontrol vanası

KSS (DHW) üretimi
•   Sert lehimli ısı eşanjörü 40 kW
•   KSS (DHW) sıcaklık sensörü
•   Isı eşanjörü primer devresi üzerinde 2-yollu modülasyon vanası
•   KSS (DHW) öncelikli debimetre

•   Elektronik regülatör



KOMPAKT DUVARA MONTE DOLAYLI D.G.İ.
ANLIK SICAK KULLANIM SUYU ÜRETİMİ - SATK30 SERİSİ

SATK30105HE - KSS (DHW) 65 KW Tek. broş. 01301

Isıtma (ayar noktası düzenleme)
•   Sert lehimli ısı eşanjörü (Pnom 15 kW)
•   Isı eşanjörü primer devresi üzerinde 2-yollu modülasyon vanası
•   Emniyet tahliye vanası, 3 bar
•   Akış sıcaklığı sensörü
•   Emniyet termostatı
•   Genleşme tankı, 7 l
•   Yüksek verimli pompa
•   Dolum ünitesi
•   Basınç anahtarı

KSS (DHW) üretimi
•   Sert lehimli ısı eşanjörü 65 kW
•   Isı eşanjörü primer devresi üzerinde 2-yollu modülasyon vanası
•   KSS (DHW) sıcaklık sensörü
•   KSS (DHW) öncelikli debimetre

•   Elektronik regülatör

SATK30103HE - DHW 40 KW Tek. broş. 01301

Isıtma (ayar noktası düzenleme)
•   Sert lehimli ısı eşanjörü (Pnom 15 kW);
•   Isı eşanjörü primer devresi üzerinde 2-yollu modülasyon vanası
•   Emniyet tahliye vanası, 3 bar
•   Akış sıcaklığı sensörü
•   Emniyet termostatı
•   Genleşme tankı, 7 l
•   Yüksek verimli pompa
•   Dolum ünitesi
•   Basınç anahtarı

KSS (DHW) üretimi
•   Sert lehimli ısı eşanjörü 40 kW
•   Isı eşanjörü primer devresi üzerinde 2-yollu modülasyon vanası
•   KSS (DHW) sıcaklık sensörü
•   KSS (DHW) öncelikli debimetre

•   Elektronik regülatör



KOMPAKT DUVARA MONTE DOLAYLI D.G.İ.
DEPOLAMALI KSS (DHW) ÜRETİMİ - SATK40 SERİSİ

SATK40103HE Tek. broş. 01216

Isıtma (ayar noktası düzenleme)
•   Sert lehimli ısı eşanjörü (Pnom 15 kW);
•   Isı eşanjörü primer devresi üzerinde 2-yollu modülasyon vanası
•   Emniyet tahliye vanası, 3 bar
•   Akış sıcaklığı sensörü
•   Emniyet termostatı
•   Genleşme tankı, 7 l
•   Yüksek verimli pompa
•   Dolum ünitesi
•   Basınç anahtarı

•   Elektronik regülatör

KOMPAKT MEKANİK DUVARA MONTE D.G.İ.
ANLIK SICAK KULLANIM SUYU ÜRETİMİ - SATK12 SERİSİ - SATK15 SERİSİ

SATK12313 - AÇMA/KAPAMA D.G.İ.
Mekanik sürüm - Bağlantılar: primer devre üstte 
     sekonder devre altta 

•   Isıtmaya göre KSS (DHW) önceliği için diferansiyel yönlendirici vana
•   Sert lehimli ısı eşanjörü 40 kW
•   Sabitleme braketi

SATK15303 DPCV - MODÜLASYONLU D.G.İ. Tek. broş. 01214
Mekanik sürüm - Bağlantılar: primer devre üstte
     sekonder devre altta

•   Isıtmaya göre KSS (DHW) önceliği için diferansiyel yönlendirici vana
•   KSS (DHW) üretimi için modülasyonlu ayar
•   Sert lehimli ısı eşanjörü 40 kW
•   Diferansiyel basınç kontrol vanası (30 kPa)
•   Sabitleme braketi

SATK15313 ABC - MODÜLASYONLU D.G.İ. Tek. broş. 01219
Mekanik sürüm - Tüm bağlantılar altta 

•   Isıtmaya göre KSS (DHW) önceliği için diferansiyel yönlendirici vana
•   KSS (DHW) üretimi için modülasyonlu ayar
•   Sert lehimli ısı eşanjörü 40 kW
•   Diferansiyel basınç kontrol vanası (30 kPa)
•   Sabitleme braketi



SATK50103HE - DÜŞÜK SICAKLIK D.G.İ. Tek. broş. 01212

Isıtma (ayar noktası düzenleme)
•   Modülasyon vanası
•   Sıcaklık emniyet selenoid vanası
•   Akış sıcaklığı sensörü
•   Emniyet termostatı
•   Yüksek verimli pompa
•   Havlupanlar için yüksek sıcaklık bağlantıları    
KSS (DHW) üretimi
•   Sert lehimli ısı eşanjörü 40 kW
•   KSS (DHW) sıcaklık sensörü
•   Isı eşanjöru primer devresi üzerinde 2-yollu modülasyon vanası
•   KSS (DHW) öncelikli debimetre

•   Elektronik regülatör

SATK50203HE - ORTA SICAKLIK D.G.İ.
Isıtma (ayar noktası düzenleme)
•   Modülasyon vanası
•   Akış sıcaklığı sensörü
•   Yüksek verimli pompa

KSS (DHW) üretimi
•   Sert lehimli ısı eşanjörü 40 kW
•   KSS (DHW) sıcaklık sensörü
•   Isı eşanjöru primer devresi üzerinde 2-yollu modülasyon vanası
•   KSS (DHW) öncelikli debimetre

•   Elektronik regülatör

SATK50303 - YÜKSEK SICAKLIK D.G.İ.
Isıtma (AÇMA/KAPAMA düzenlemesi)
•   2-yollu zon kontrol vanası

KSS (DHW) üretimi
•   Sert lehimli ısı eşanjörü 40 kW
•   KSS (DHW) sıcaklık sensörü
•   Isı eşanjöru primer devresi üzerinde 2-yollu modülasyon vanası
•   KSS (DHW) öncelikli debimetre

•   Elektronik regülatör   

KOMPAKT SIVA ALTINA MONTE DOĞRUDAN D.G.İ.
ANLIK SICAK KULLANIM SUYU ÜRETİMİ - SATK 50 SERİSİ

794950 - SIVA ALTINA MONTAJ İÇİN ŞABLON KUTUSU, SATK50 İÇİN     
•    SATK50 serisi D.G.İ.’ları için sıva altı muhafaza kutusu
•    Sistem ön bağlantıları için kesme vanalarıyla tamamlanmıştır
•    Su ölçüm cihazı şablonu ve CONTECA ısı ölçer ön hazırlığı



SATK60103HE - SIVA ALTINA MONTE DOLAYLI D.G.İ. Tek. broş. 01212

Isıtma (ayar noktası düzenleme)
•   Sert lehimli ısı eşanjörü (Pnom 15 kW)
•   Isı eşanjöru primer devresi üzerinde 2-yollu modülasyon vanası
•   Emniyet tahliye vanası, 3 bar
•   Akış sıcaklığı sensörü
•   Emniyet termostatı
•   Genleşme tankı, 7 l
•   Yüksek verimli pompa
•   Dolum ünitesi
•   Basınç anahtarı

KSS (DHW) üretimi
•   Sert lehimli ısı eşanjörü 40 kW
•   KSS (DHW) sıcaklık sensörü
•   Isı eşanjöru primer devresi üzerinde 2-yollu modülasyon vanası
•   KSS (DHW) öncelikli debimetre

•   Elektronik regülatör

KOMPAKT SIVA ALTINA MONTE DOLAYLI D.G.İ.
ANLIK SICAK KULLANIM SUYU ÜRETİMİ - SATK60 SERİSİ

794960 - SIVA ALTINA MONTAJ ŞABLON KUTUSU, SATK60 İÇİN     
•  SATK60 serisi D.G.İ.’ları için sıva altı muhafaza kutusu
•  Sistem ön bağlantıları için kesme vanalarıyla tamamlanmıştır
•  Su ölçüm cihazı şablonu ve CONTECA ısı ölçer ön hazırlığı

Ürünlerimizde ve bu belgedeki ilgili bilgilerde önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda değişiklik ve geliştirme 
yapma hakkımızı saklı tutarız.

ACCREDITED

ISO 9001    FM 21654
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