
Przeznaczenie: podgrzewanie wody basenowej

WYMIENNIK
CIEPŁA ZE STALI TYTANOWEJ

WYMIARY

KOD A B C D E

12070 139 mm 113 mm 1¹/₂” 470 mm 95 mm

F

1”

12071 139 mm 127 mm 1¹/₂” 510 mm 108 mm 1”

12072 139 mm 127 mm 1¹/₂” 754 mm 108 mm 1”

• Posiada regulowane uchwyty ze stali kwasoodpornej - dla prostej instalacji

• Wyposażony w kieszeń, dla prostej instalacji czujnika temperatury
zewnętrznej

CECHY
PRODUKTU



WYMIENNIK
CIEPŁA ZE STALI TYTANOWEJ

• Wymiennik wykonany z najwyższej jakości tytanu, przeznaczony do
najbardziej wymagających instalacji zagrożonych korozją

• Urządzenie przeznaczony do basenów z wodą morską lub z generatorem
soli/chlorowania

• Możliwość połączenia z gwintem zewnętrznym - kilka możliwości połączeń

• Cewka dla nośnika ciepła - dla instalacji działających pod wysokim ciśnieniem

• Trzy moce: 28, 40 oraz 75 kW - do basenów do 300 m³

• Łączy się z piecem, pompą ciepła oraz kolektorem - pasuje do wszystkich
instalacji

• Montaż poziomy

CECHY
PRODUKTU
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(1) Wymiennik

(2) Piec C.O.

(3) Woda grzewcza

(4) Termostat

(5) Zawór

(6) Zawór

(7) Pompa C.O.

(8) Woda z filtra

(9) Filtr

(10) Pompa filtra

(11) Woda z basenu

(12) Powrót do basenu

(13) Kanał



WYMIENNIK
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• W przypadku montażu powyżej poziomu wody w basenie, należy
poprowadzić rury w formie półpętli, aby uniemożliwić samoczynne
opróżnianie się wymiennika

• Wymiennika nie można montować w sąsiedztwie materiałów łatwopalnych i
nie należy go przykrywać

• Dozowanie chloru i kwasu powinno odbywać się poza wymiennikiem ciepła,
by uniknąć korozji

• Jeżeli obieg wody został przerwany lub wyłączony, pompa cyrkulacyjna po
stronie grzewczej także musi zostać wyłączona

• W przypadku ryzyka wystąpienia przymrozków, zamknięcia basenu na zimę
lub okres przekraczający 1 miesiąc, należy wymiennik opróżnić z wody

UŻYTKOWANIE:
UWAGI

DANE
I PARAMETRY KOD MOC

OBIEG PIERWOTNY OBIEG WTÓRNY

Moc podana przy temp. 60oC

Moc podana przy temp. 70oC

12070 28 kW 20 1,3 300 1,6

12072 75 kW 45 7,2 350 1,9

12071 40 kW 40 2,8 350 1,6

l/min Opór H (m) l/min Opór H (m)


