Mo liwo ci zastosowania
Wyj tkowa wydajno
termostatów
Rada pozwala na zastosowanie w
np.: szpitalach, je li chodzi o
wykonanie medycznej k pieli i
jednoczesne zaopatrzenie w wod
wi kszej
ilo ci
natr ysków,
niezale nie od tego, czy funkcjonuje
jedno czy wi cej miejsc czerpania.

Termostaty Rada mo na stosowa
w przedszkolach, w o rodkach
campingowych,
instalacjach
sportowych i miejscach publicznych,
domach
spokojnej
staro ci,
zak adach
penitencjarnych,
koszarach, miejscach do mycia w
przemy le wsz dzie tam, gdzie

niezb dna jest termostatycznie
uregulowana woda u ytkowa.
Nast pnie zaprezentowany wybór
termostatów Thermoscopic® Rada
oraz schematycznych rysunków
maj ukaza , jak sensownie mo na
zastosowa termostat. Bezpieczne
rozwi zanie w celu zaopatrywania
miejsc do mycia i k pieli.

Termostat centralny Thermoscopic®
Rada 215, DN15, do zaopatrywania
w wod jednego lub kilku punktów
czerpania
Wydajno 0,8 l/sek. przy ci nieniu
przep ywowym 3 bar

Termostat centralny Thermoscopic®
Rada 320, DN20, do zaopatrywania
w wod kilku punktów czerpania
Wydajno 1,5 l/sek. przy ci nieniu
przep ywowym 3 bar

Termostat centralny Thermoscopic®
Rada 425, DN25, do zaopatrywania
w wod kilku punktów czerpania
Wydajno 3 l/sek. przy ci nieniu
przep ywowym 3 bar
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Mo liwo ci zastosowania
W du ych instalacjach, w których
oszcz dno
kosztów wody i
energii jest wa nym elementem,
wykorzystanie
systemów
dozowania pod czonych do
przewodu
powrotnego
jest
doskona ym rozwi zaniem.

Wst pnie zmontowane jednostki Nast puj ce rysunki schematyczne
mieszaj ce
z
termostatami maj stanowi przegl d mo liwo ci
regulowanymi termoskopowo lub zastosowania tych instalacji.
elektronicznie redukuj dodatkowo
koszty monta u. Informacje
techniczne o tych systemach
znajduj si w 2 rubryce niniejszego
katalogu.

Systemy dozowania pod czone do
przewodu po wro tnego, np.: w
szpitalach i domach spokojnej
staro ci

Systemy dozowania pod czone do
przewodu po wro tnego, np.: w
instalacjach
sportowych
i
publicznych oraz w przemy le
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