Productspecificatieblad
HeatMax™ mengkraan met klein oppervlak

V l o e r v e r w a r m i n g

De HeatMax™ kleine oppervlakte mengkraan is ontworpen voor

Kenmerken :

het regelen van de stroming en de watertemperatuur naar enkele

•

Compact ontwerp

kamers of naar kleine ruimtes minder dan 40m2, waarbij een

•

Vernikkeld

•

Hoogwaardige pomp

•

Gemonteerde klemmenkast voor pompbesturing

•

Voor gemonteerd en gescharnierd voor eenvoudige montage

onmiddellijk in gebruik kan worden genomen als het eenmaal

•

Ingebouwde scheidingsklep in flow/ return elle boog

gemonteerd is.

•

Eenvoudige bedrading

verdeelstuk niet nodig is.
Voor gemonteerd en getest om ervoor te zorgen dat het met
een minimum aan arbeidskrachten kan worden uitgerust, en

Temperatuur :
•

Bedrijfstemperatuurbereik: 35°C tot 60°C

•

Maximale temperatuur: 95°C

•

Temperatuurschakelaar voor de regeling van de pomp op het
toevoerwater temperatuur: 40°C

Druk :
•

Maximale statische druk : 10 bar

•

Maximale drukverschil : 3 bar

De HeatMax™ kleine oppervlakte mengkraan is ontworpen om
aan te sluiten op nieuwe en bestaande verwarmingssystemen
met 15 mm compressie aansluitingen voor de doorstroming en de
terugloop.
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Interlock met het bestaande verwarmingssysteem wordt bereikt via

70

de temperatuurschakelaar, die de pomp alleen laat draaien als het
water van het verwarmingssysteem boven de 40°C is.
De TMV is aangepast om een bypass mogelijk te maken wanneer de
pomp nog niet operationeel is.
Technisch :

245

•

Afmetingen : 245 mm x 170 mm

•

Inlaatverbindingen : 15 mm compressie

•

Aansluitingen op de afvoer : passend bij de buisdiameter

•

TMV-behuizing : kvs 1,3

•

Kleplichaam : kvs 3,4

V l o e r v e

Over ons
Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service
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