
Reflex Refix DT 400, Tlaková expanzná nádoba s
membránou, zelená, 16/4 bar
Číslo výrobku: 7339005

Vlastnosti
Typ DT 400
Farba zelená
Materiál membrány Butyl
Menovitý objem 400 l
Max. užitočný objem 300 l
Max. prípustná systémová teplota 70 °C
min. prípustná prevádzková
teplota

-10 °C

Max. prípust. Prevádzková teplota 70 °C
max. prípustný prevádzkový
pretlak

16 bar

Predtlak plynu z výroby 4 bar
Počet prípojok 2 St.
Prípojka DN80/PN16
Priemer 740 mm
Max. výška 1394 mm
Výška vodovodnej prípojky 235 mm
Miera sklopenia cca. 1474 mm
Hmotnosť 124,00 kg

popis
Refix DT
Prietok cez tlakovú expanznú nádobu s vakom na
ohrev pitnej vody, zásobovanie vodou a systémy na
zvyšovanie tlaku. S membránou podľa pokynov pre
elastoméry a W 270. Vonkajší a vnútorný náter podľa
KTW-A. Vhodné iba pre systémy so studenou vodou.
Do Rp 1 1/4 "vrátane prietokovej armatúry Flowjet, od
DN50 vrátane prírubového spojovacieho dielu Duo s
prietokovým zariadením.

Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI
4708 alebo AD 2000. Schválenie podľa smernice pre
tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

Z Flowjet vrát. uzáveru a vyprázdnenia alebo Duo
prípojka

Z vymeniteľná plná membrána podľa DIN EN 13831,
DIN 4807 T5, KTW-C a W270, zhotovený a skon-
trolovaný podľa DIN 4807 T5, DIN DVGW Reg.-č.
NW-0411AT2534

Z zvonku a vo vnútri potiahnuté po KTW-A, vrstva
epoxidovej živice s dlhou životnosťou

Z od PN10 a 600 litrov s nástavcom indikátora zlo-
menia membrány

Z od PN16 s detektorom netesnosti vaku
Z Manometer a predtlakový ventil chránený pomo-

cou kovového strmeňa
Z výhradne pre použitie v potrubiach so studenou

vodou (prosím zohľadniť montážny návod a návod
na obsluhu)
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