MODUL 2000
GOLVVÄRMEFÖRDELARE
- Flexibel, komplett och kompakt.

Golvvärme

Fördelaren

Modul 2000

Modulblock

SWEBO Bioenergy skräddarsyr alltid golvvärmesystemet efter
kundens behov och önskemål. All projektering såsom läggritningar och slangspecifikationer ingår alltid vid order.

Det här ingår vid leverans av Modul 2000 golvvärmefördelare:
• Styrning
• Avluftare
• Flödesmätare
• Påfyllnings-/avtappningsventil
• Termometer
• Slangkopplingar
• Väggfästen
• Kulventiler till fördelaren

Fördelaren är helt vändbar så att inloppet kan komma från
såväl höger som vänster. Med ett enkelt handgrepp kan du
bygga ut fördelaren med det antal slingor du önskar.

Samtliga modulblock tätas med dubbla o-ringar.

Swepipe DD Golvvärmerör

I SWEBO Bionergys golvvärmesystem har vi valt att arbeta
med ett golvvärmerör som är av hög kvalité. Swepipe DD har
diffusionsspärr (vatten- och lufttät) i enlighet med ÖNORM
B 5157, DIN 4726 samt TGM test nr K 15718/1. Diffusionsspärren är tillverkad av ett speciellt syntetmaterial och ligger
i två lager vilket borgar för en hög drifttemperatur på upp till
+70°C.

Justeringar

Flödesmätaren på fördelaren är justerbar med upp till 180
liter/timme. Finjustering av vattenflödet är möjligt genom
att vrida flödesmätaren till höger respektive vänster. Inuti
flödesmätaren finns det en röd mätare som enkelt visar vilket
tryck slingan ger. Denna enkla justeringsmöjlighet för respektive slinga, sparar mycket tid vid såväl installation som vid
kommande justeringar.
Swepipe DD - golvvärmerör.
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Flödesmätare
nivåjusteringar
1 = 30 l/h
2 = 66 l/h
3 = 108 l/h
4 = 150 l/h
5 = 180 l/h

Teknisk data		

Fördelarskåp VK 6000

Temperaturområde			

-20 °C

Max. arbetstryck				

5 bar

Max. testtryck				

10 bar

Arbetstemperatur			

Upp till +70 °C

(+110 °C vid kortare drift, ex. vid fel.)
Densitet					

0,936 g/cm ³

Draghållfasthet				

24 N/mm²

Brottöjning				

770 %

Slagtålighet				

Ned till -50 °C

Förzinkad och lackerad stålplåtsbox med låsbar dörr.
Justerbar höjd: 700-810 mm
Justerbart djup: 120-180 mm
3 storlekar: bredd/moduler
VK6500: 520 mm/max5
VK6700: 730 mm/max 9
VK6950: 970 mm/max 14
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