X-BUFFER 200
Systémová jednotka
s integrovaným příslušenstvím

X-BUFFER 200
Při nákupu tepelného čerpadla nejde jen o vlastní tepelné čerpadlo, ale o celou řadu souvisejícího příslušenství, aby systém spolehlivě
a efektivně plnil požadavky na vytápění a ohřev teplé vody.
Asi budete souhlasit, že volného prostoru a času není nikdy nazbyt a při instalaci tepelného čerpadla platí víc než jinde, že čas jsou peníze.
Proto jsme zkonstruovali systémovou jednotku x-buffer 200, která v technické místnosti zabere minimum místa a přitom obsahuje
nezbytné komponenty. Ty jsou již z výroby elektricky a hydraulicky propojeny a připraveny pro snadné a rychlé napojení, čímž se
výrazně zkracuje čas instalace, což v konečném důsledku přináší i finanční úsporu.
Jednotka může být rozšířena o směšovací modul a druhý topný okruh včetně vestavěného oběhového čerpadla. Systémová jednotka x-buffer 200 je kompatibilní s tepelnými čerpadly PZP pro rodinné domy a tak díky bohaté základní a rozšiřující výbavě vyhoví
požadavkům většiny instalací.

VÝHODY NA PRVNÍ POHLED

OBSAHUJE

• Snadná instalace

•
•
•
•
•
•

• Půdorysná plocha 0,63 m

2

• Teplosměnná plocha výměníku 3,5 m2
• Hydraulické a elektrické propojení uvnitř jednotky
• Kvalitní tepelná izolace
• Údržba z čelní strany

Zásobník teplé vody 204 litrů
Vyrovnávací akumulační nádobu 127 litrů
Vestavěný elektrokotel
Třícestný ventil (topení / ohřev teplé vody)
Elektronické oběhové čerpadlo okruhu tepelného čerpadla
Elektronické oběhové čerpadlo topného okruhu

• Vhodné i pro chlazení

KOMPATIBILNÍ S TEPELNÝMI ČERPADLY

DYNAMIC

ECONOMIC

AMBIENT

TERRA NEO

x-buffer 200
Rozměry (š × v × h) [mm]

705 × 1 865 × 890

Klopná výška [mm]

1 960

Hmotnost prázdná / plná [kg]

255 / cca 620

Zásobník teplé vody [l]

204

Teplosměnná plocha výměníku [m ]
2

Elektrodohřev TeV [kW]
Vyrovnávací akumulační nádoba [l]
Elektrokotel [kW]

3,5
3
127
6

Anoda

Hořčíková

Oběhová čerpadla

Grundfos

Ventily
Země původu

ESBE
Německo
Teplá voda

PZP HEATING a.s.
Dobré 149, 517 93 Dobré
Česká republika

Topná soustava

Tel.: +420 494 664 203
E-mail: info@pzpheating.cz
www.tepelna-cerpadla-pzp.cz

