ZBIORNIKI BUFOROWE
ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ (CWU)

ciepło, wygodnie, oszczędnie
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VGE ECO TANK

ZBIORNIKI BUFOROWE

ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

VGE
VGE
VGE
VGE

VGE Eco Tank CWU-200l
VGE Eco Tank CWU-300l

Eco
Eco
Eco
Eco

Tank
Tank
Tank
Tank

BW-100l
BS-150l
BS-200l
BS-300l

VGE Eco Tank to seria zbiorników buforowych oraz do ciepłej wody użytkowej stworzona z myślą o współpracy z instalacją
grzewczą z pompą ciepła! Wykonanie ze stali nierdzewnej gwarantuje wysoką jakość oraz długą żywotność.

VGE Eco Tank
BW100

VGE Eco Tank
BS150

VGE Eco Tank
BS200

VGE Eco Tank
BS300

VGE Eco Tank
CWU-200/2,6

VGE Eco Tank
CWU-300/4

Pojemność nominalna [l]

100

150

200

300

200

300

Średnica zewnętrzna [mm]

470

470

560

600

560

600

Średnica wewnętrzna [mm]

370

370

470

500

470

500

Wysokość [mm]

1035

1415

1325

1560

1325

1560

Materiał wewnętrzny

STAL NIERDZEWNA DUPLEX

Materiał obudowy zewnętrznej

Stal galwanizowana malowana biały/grafit

Port dla grzałki elektrycznej

6/4"

Materiał wężownicy

-

-

-

-

stal
nierdzewna
karbowana

stal
nierdzewna
karbowana

Powierzchnia
wężownicy [m2]

-

-

-

-

2.6m2

4m2

Wejście dla czujnika
temperatury

Przyłącza hydrauliczne

G1/2"

Przyłącza wody
grzewczej

G5/4"

G5/4"

G5/4"

G5/4"

G1"

G1"

Przyłącza zasilania
i powrotu dla
wężownicy grzewczej

-

-

-

-

G1"

G1"

G3/4"

Odpowietrzenie
Dopuszczalne maksymalne ciśnienie pracy [bar]

6

Ciśnienie maksymalne testowe [bar]

10

Materiał izolacji

Poliuretan spieniony

Grubość izolacji [mm]

50

50

45

45

50

50

Waga brutto/netto [kg]

28/26

35/33

44/42

63/60

49/47

71/68

Wymiar
z opakowaniem [mm]

540/540/1170

540/540/1560

630/630/1440

630/630/1570

630/630/1440

630/630/1570
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VGE ECO TANK

ZBIORNIKI BUFOROWE
VGE Eco Tank BS - seria zbiorników buforowych, które zostały zaprojektowane z myślą o współpracy z pompami ciepła.
Odpowiednia konstrukcja, wykonanie z wysokiej jakości materiałów oraz kompaktowe wymiary gwarantują długą żywotność oraz
wygodne zastosowanie w istniejących oraz nowych instalacjach grzewczych.
Wykonanie ze stali nierdzewnej
Zbiornik wykonany jest ze stali nierdzewnej DUPLEX 2205 - gwarancja długiej żywotności.
Zoptymalizowane wymiary
Pionowy zbiornik stojący o optymalnych wymiarach - wygodna adaptacja w istniejących pomieszczeniach.
Szeroka gama modeli
Zbiorniki dostępne są w szerokiej gamie pojemności
- możliwość odpowiedniego dopasowania modelu do nowych oraz modernizowanych instalacji grzewczych.
Przemyślana konstrukcja
Króćce przyłączeniowe o średnicy 5/4” - wygodne podłączenie pompy ciepła.
Skuteczna izolacja
Zbiornik nierdzewny zaizolowany jest warstwą pianki poliuretanowej oraz zewnętrznym
płaszczem ze stali galwanizowanej - zapewnienie skutecznej izolacji termicznej.
Najwyższa jakość
Zbiorniki spełniają restrykcyjne wymogi potwierdzone testami - zapewnienie jakości
wykonania oraz bezpieczeństwa użytkowania.
Dodatkowe wyposażenie
Zbiorniki posiadają dodatkowe wejście umożliwiające podłączenie grzałki elektrycznej
- dodatkowa gwarancja ciągłości dostarczania ciepła.

wymiar: 600×500×1560 mm

VGE Eco Tank BS300

wymiar: 560×560×1325 mm

VGE Eco Tank BS200

wymiar: 470×470×1415 mm

VGE Eco Tank BS150

VGE Eco Tank BW100

wymiar: 470×470×1035 mm
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VGE ECO TANK

ZBIORNIKI CWU
VGE Eco Tank CWU - seria zbiorników do ciepłej wody użytkowej dedykowanych dla instalacji grzewczych z pompami ciepła.
Duża powierzchnia wężownicy oraz skuteczna izolacja to gwarancja szybkiego przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Wykonanie ze stali nierdzewnej
Zarówno zbiornik jak i wężownica są wykonane ze stali nierdzewnej
- higieniczne przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
Większa powierzchnia wężownicy
Zbiornik wyposażony jest w wężownicę o dużej powierzchni
- zapewnienie maksymalnego wykorzystania mocy grzewczej współpracującej pompy ciepła.
Zoptymalizowane wymiary
Zbiornik wyposażony jest w wężownicę o dużej powierzchni nawet 4 m 2
- wygodna adaptacja w istniejących pomieszczeniach.
Dodatkowa ochrona antykorozyjna
Elementem podstawowym w zbiorniku jest anoda magnezowa
- dodatkowa ochrona metalu przed korozją.
Skuteczna izolacja
Zbiornik nierdzewny zaizolowany jest warstwą pianki poliuretanowej oraz zewnętrznym
płaszczem ze stali galwanizowanej - zapewnienie skutecznej izolacji termicznej.
Najwyższa jakość
Zbiorniki spełniają restrykcyjne wymogi potwierdzone testami - zapewnienie jakości
wykonania oraz bezpieczeństwa użytkowania.
Dodatkowe wyposażenie
Zbiorniki posiadają dodatkowe wejście umożliwiające podłączenie grzałki elektrycznej
- dodatkowa gwarancja ciągłości dostarczania ciepła.

Lepsza przyszłość
Zadbaj o komfort cieplny w swoim domu.

VGE - Generalny Dystrybutor: Solgen sp. z o.o. ul. Cechowa 51 30-614 Kraków
KRS: 0000575285

NIP: 6793116188

wymiar: 500×500×1560 mm

VGE Eco Tank CWU-300/4

VGE Eco Tank CWU-200/2,6

wymiar: 560×560×1325 mm

REGON: 362480063

info@vge.pl

vge.pl

