Nordic Värmeberedare

Fungerar som hjärtat i värmesystemet
Rätt komponerat är ett vattenburet värmesystem ett miljövänligt, flexibelt och
energisnålt alternativ. Nordic värmeberedare fungerar som hjärtat i våra systemlösningar. Nordic Värmeberedare har en uppbyggnad och funktion som gör att
systemet kan kompletteras med många typer av energikällor och därför nyttjas
effektivare och mer ekonomiskt.
Total flexibilitet
Till skillnad mot många andra
system där man låser sig kring
ett värmesystem är vårt system  
flexibelt och lätt att komplettera med olika externa värmekällor som t.ex. solfångare
eller en vattenmantlad kamin i
vardagsrummet.
Toppansluten med bra
uppbyggnad
NV är en toppansluten tank
vilket ger möjlighet till en
snygg installation i synliga
utrymmen. Diffussorer i tanken skapar bra skiktning och
bivalent shunt gör att billigast värmekälla ger energi
i första hand.
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Monterad och klar
Som standard är NV komplett monterad med varmvattenslinga, elpatron, blandningsventil, bivalent shunt,
temometrar och avtappning vilket underlättar installation.
Solslinga, exp. kärl, cirk. pump är separata tillval.
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Fördelar med Nordic Värmeberedare:
• Komplett monterad vid leverans
• Går att ansluta många externa källor
• Snygg att placera i synliga utrymmen, toppansluten  
• Tankens konstruktion ger en bra funktion och
billigaste energikällan får jobba i första hand.
• Finns i storlek 300 och 500 liter.

Leveransbeskrivning
Nordic Värmeberedare 300/500

Nordic Värmeberedare 300/500
- Systemtank, toppansluten
Nordic värmeberedare 300/500 systemtank används i kombination med de flesta av våra värmekällor och där man
önskar dolda anslutningar samt utseende som en garderob. Samtliga anslutningar sker ovan tank. Ingen gemensam
styrning. Respektive energikälla jobbar mot sin egen termostat. Separat värmereglering monteras på shunten.
NV 300. Rektangulär 600x600x1550. Vikt 115 kg - Rektangulär 695x695x1660. Vikt 125 kg
Isolerad 60 mm i sidor, 95 mm i topp. Vitlackerad.
Innehåller: Förvärmning- och varmvattenslinga 20 meter koppar (NV 300) och 25 meter rostfri (NV 500),
Bivalent shuntpaket*, blandningsventil*, 1 st elpatron* 3,6 el 9 kW samt 2 st termometrar avtappningskran*.
* Färdigmonterade vid leverans.

Tillval NV
Extra Elpatron 3, 6 alt 9 kW
Överskåp & underskåp
Solslinga
Värmereglering
Expansionskärl
Cirkulationspump
Blandningsventil

Anslutningar på toppen för kamin, sol eller
värmepump.

Bivalent shunt med
värmereglering

Elpatron
Varmvattenslinga
Solslinga
Extra elpatron (tillval)
Avtappning
Tankvolym
300 alt. 500 liter
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