
SINUS HydroFixx 160/160, 8 dop met 300 mm
dopafstand, 6 bar, 110 °C
Artikelnummer: 4200103

Kenmerken
Type 160/160
Materiaal S 235 JR
Inhoud verdeler 10,9 L/lfdm
Inhoud afscheider 11,5 L/lfdm
Aantal aansluitstukken 8 St.
Bedrijfstemperatuur -10 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk 0 bar - 6 bar
Max. volumestroom 10,8 m³/h
Warmte-overdracht bij 70°/50°C 3,7 kW/lfdm
Warmte-overdracht bij 70°/50°C 1,5 %
Retourleidingtemperatuurverhoging 0,3 K/lfdm
Vermogen bij ΔT 20 °K 250,00 kW
Kamergrootte 160/160
Wanddikte 4,0 mm
Aansluitstukafstand (soort
aansluitstukafstand)

uniform

Aansluitstukafstand (asafstand
van de uitgangen op de verdeler)

300 mm

Gewicht 19,30 kg
Gewicht 26,2 kg/lfdm

Beschrijving
SINUS HydroFixx
Gecombineerde aanvoer- en retourverdeler, bestaande
uit een vierkante pijp met naast elkaar geplaatste ka-
mers van zwart plaatstaal S235 die zijn gedeeld door
een sinusvormige tussenwand, met een horizontaal
gelaste hydraulische wissel direct eronder. Zorgt voor
een optimale hydraulische ontkoppeling van de ver-
schillende primaire en secundaire circuits in alle be-
drijfstoestanden. Geen pompen die elkaar beïnvloe-
den, bij gedeeltelijke en volledige belasting. Kan ook
worden gebruikt met meerdere verschillende warm-
teopwekkers of koelaggregaten. Gemaakt van zwart
plaatstaal S235.

Maakt een ruimtebesparende en overzichtelijke op-
stelling van de verwarmings- of koelcircuits moge-
lijk. Aansluitstukken ontworpen als schroefdraad- of
flensaansluitingen en uitgelijnd met de afsluitorganen.
Aftapmoffen voor aanvoer- en retourkamers worden
standaard meegeleverd.

Met slibvanger die naar beneden doorloopt, inclusief
mof voor de slibverwijdering. Een mof voor het plaat-
sen van de wisselsensor, voor het registreren van de
secundaire aanvoertemperatuur voor de installatiere-
geling, is standaard aanwezig en wordt in de fabriek
in de juiste positie geplaatst. Extra sensormoffen zijn
mogelijk.

Het onderdeel is in de fabriek 100 % op dichtheid ge-
test en in de grondverf gezet.
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