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1581052 Kocioł żeliwny/palnik nadmuchowy
3572551 Kocioł żeliwny/palnik nadmuchowy

Typ

DN 25 DN 25

4.103

Dane instalacji grzewczej

Źródło ciepła
Nr

Moc
[w kW]

Poj. wodna
[v litrach]

Rura rozszerzalno ść.
l <= 10 m 10 < l <= 30m

Suma:

Temperatura zasilania tv 80,0 °C
Temperatura powrotu tr 60,0 °C
Rozszerzalność n 3,6 %
Ochrona przed zamarzaniem  0,0 %
Wartość zadana ogr.temp.max (lub czuj.)  95,0 °C
Ciśnienie statyczne pst 0,2 bar (př)
Minimalne ciśnienie robocze po 1,0 bar (př)   
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa psv 2,5 bar (př)
Cisnienie instalacji pe 2,0 bar (př)
Ciśnienie zadane ogranicznika ciśnienia min. 0,0 bar (př)
Ciśnienie zadane ogranicznika ciśnienia max 0,0 bar (př)
Zapotrzebowanie:  Stabilizacja cionienia
Max średnica zbiornika  2.000 mm
Max wysokość ustawienia  8.000 mm

Rodzaj powierz.grzew. Udział w kW Pojemno ść w litrach
1. Radiatory
2. Grzejniki płytowe
3. Konwektory
4. Wentylacja
5. Ogrzew. podłogowe
Pojemność sieci dalekiej
Pojemność inne (np. podgrz. buforowy)

Pojemność systemu/sieci
Źródło ciepła Pojemności Vk
Pojemność całkowita instalacji VA

zawartość wstępna wody Vv 0,5 %
        DIN 4807: min. 0,5 % lub 3 litry
efektywna zawartość wody  2,1 % lub 95 litry

Wartości przybliżone ciśnienia roboczego instalacji  (Pkt.pomiaru ciśnieniowego naczynia wzbiorczego)

 Temperatura zasilania w °C  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
 Ciśnienie w bar(ü) 1,4 1,4 1,5 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0    

Tabela jest poprawna tylko wtedy, kiedy dane instalacji odpowiadają założeniom
doboru (np. pojemność wodna instalacji i ciśnienie wstępne)
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Dane instalcji przygotowania ciepłej wody u żytkowej

Moc grzewcza Qsp 90 kW
Pojemność instalacji c.w.u. Vsp 2.500 litrów
max temperatura wody w podgrzewaczu tww 60 °C
min. temperatura wody w podgrzewaczu tkw 10 °C
Rozszerzalność n 1,7 %
Ciś. spocz. (z.B. Ciśnienie za Drumi.) pa 4,0 bar (př )
naczynie - W Ciś. wstępne  po 3,8 bar (př)
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa psv 10,0 bar (př)
Max strumień przepływu Vs 2,5 m3/h

max średnica zbiornika   1.600 mm
Max wysokość ustawienia  3.000 mm
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 Zabezpieczenie układu/sieci
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Nr art. Ilość Tekst

Numer projektu: 010220
Nazwa projektu: SZKOŁA PODSTAWOWA GRACZE

Pozycja

1 7218400 1 reflex N 600, czerwony,
zbiornik z membran ą, 6 bar

reflex N,
ci śnieniowe naczynie wzbiorcze z membran ą 
do zamkni ętych obiegów wody grzewczej i 
chłodniczej

-naczynie stoj ące na nó żkach od N 35
-powłoka zewn ętrzna malowana
-membrana niewymienna

Typ                        :       N 600
Pojemno ść całkowita        :  600 Litrów
Max pojemno ść u żytkowa:    :  450 Litrów
Dop. temp. zasilania instal:   120 °C
Dop. temp. pracy membrany  :    70 °C
Dop. ci śnienie pracy       :     6 bar
Ci ś. wst ępne ustaw. Fabr.  :   1,5 bar
Ci ś. wst ępne nastaw.       :   1,0 bar
Średnica                   :   740 mm
Wysokość                   :  1530 mm
Waga                       :  85,0 kg
Przył ącze                  :        R 1
Kolor                      :czerwony

2 6811100 1 reflex 'fillset', zestaw przył ączeniowy  
dla uzupełniania z sieci wody u żytkowej

reflex fillset,
grupa przył ączeniowa do systemów 
uzupełniania wody do monta żu bezpo średnio 
w sieci wody pitnej, składa si ę z 
armatury odcinaj ącej z osadnikiem 
zanieczyszcze ń, licznika przepływu wody i 
rozdzielacza systemów.

Dop. ci śnienie pracy       :    10 bar
Dop. temperatura pracy     :    60 °C
Współczynnik przepływu kvs :   0,8 m3/h
Waga                       :   2,8 kg
Przył ącze           wej ście:   G 1/2
                    wyj ście:   G 3/4



Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody u żytkowej
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Nr art. Ilość Tekst

Numer projektu: 010220
Nazwa projektu: SZKOŁA PODSTAWOWA GRACZE

Pozycja

3 7316800 1 refix DIT5 80, 10 bar, zielony

refix DT5,
przepływowe membranowe naczynie wzbiorcze 
do instalacji wodoci ągowych, które nie 
podlegaj ą wymaganiom DIN 4807, np. 
instalacje wody pitnej. 

-podwójne przył ącze przepływowe
-cz ęści maj ące kontakt z wod ą 
zabezpieczone przed korozj ą
-powłoka zewn ętrzna  i wewn ętrzna 
malowana

Typ                      :       DIT5 80 
Pojemno ść całkowita        :   80 Litrów
Pojemno ść u żytkowa         :   60 Litrów
Dop. temperatura pracy     :    70 °C
Dop. ci śnienie pracy       :    10 bar
Ci ś. wst ępne ustaw. fabr.  :   4,0 bar
Ci ś. wst ępne  nastaw.      :   3,8 bar
Średnica                   :   450 mm
Wysokość                   :   925 mm
Waga                       :    55 kg
Przył ącze                  :   DUO DN 50
Nom. strumie ń obj ęto ści    :  15,0 m3/h
Kolor                      : zielony
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Nr art. Ilość Tekst

Numer projektu: 010220
Nazwa projektu: SZKOŁA PODSTAWOWA GRACZE

Pozycja

4 6830100 1 reflex 'MK ľ'  zawór kulowy z 
zabezpieczeniem i opró żnieniem dla naczy ń 
wzbiorcz

reflex MK
Zawór kołpakowy kulowy z miedzi ze 
zintegrowanym zaworem odpływowym, 
zabezpieczony przed niezamierzonym 
zamkni ęciem, do G 1 z przył ączem śrubowym 
z uszczelk ą płask ą.

Typ/przył ącze              : MK 3/4 / G 
3/4 
Dop. temperatura pracy     :   120 °C
Dop. ci śnienie pracy       :    16 bar
Waga                       :  0,42 kg
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Nr art. Ilość Tekst

Numer projektu: 010220
Nazwa projektu: SZKOŁA PODSTAWOWA GRACZE

Pozycja

5 6830100 1 reflex 'MK ľ'  zawór kulowy z 
zabezpieczeniem i opró żnieniem dla naczy ń 
wzbiorcz

reflex MK
Zawór kołpakowy kulowy z miedzi ze 
zintegrowanym zaworem odpływowym, 
zabezpieczony przed niezamierzonym 
zamkni ęciem, do G 1 z przył ączem śrubowym 
z uszczelk ą płask ą.

Typ/przył ącze              : MK 3/4 / G 
3/4 
Dop. temperatura pracy     :   120 °C
Dop. ci śnienie pracy       :    16 bar
Waga                       :  0,42 kg

Artykuły bez indexów nie są produkowane przez Reflex


