
10 Pumpegrupper

Versioner

Pumpe Grundfos UPM3 25-75

Pumpe hastighedskontrol manuel eller PWM

Max. hoved 7.5 m

Max. kedel output 41 kW

Vare Nr.

Tilbehør
Rum temperatursensor
Rum enhed med knap til at justere temperatur
Digital lokale enhed med touchskærm

Forbindelser i et system

BESKYTTELSE IMOD KORROSION AF KEDEL OG BELÆGNINGSDANNELSE
Isolerede Lade- og Varme Combi Enheder  med integreret kontrolenhed 
- Til brugsvandsbeholdere

CSE TSV TRS6 K
Ladeenhed med integreret kontolenhed
for solid brændsel (biomasse) kedel og varmesystem

CSE TSV ladeenheden er ment til kedler til fast brændsel 
med ingen termisk beholder, men med brugsvans 
opvarmning.  vand til opvarmningssystemet er blandet til 
en temperatur som er tilsvarende til kedlens output. 
Kedlens returnerende vand bliver holdt på en min. 
temperatur på 55°C belastningsventilen. Den 
integrerede kontrolenhed styrer hele systemet, tænder og 
slukker kedlen (f.eks en pillefyret kedel eller en 
hjælpekilde). Til manuelt ladte kedler kan output blive 
kontrolleret enten via en RT3E elektrisk styret 
driftsregulator eller med en RT4 termostatisk driftsregulator. 
Ladeenheden kommer complet med komplet interne kabler 
og er udstyret med strømkabel elektrisk stik. Systemet kan 
blive styret fra en lokal enhed (skal ordres separat).

• Cirkulationspumpe til varmesystemer
• Kedelpumpe

• TSV3B belastningsventil
• TRS6 K kontrolenhed
• Strømkabel med stik og komplet ledningesæt til

hele ladeenhed
• 2 stk. kuglehaner + 2 stk. afløbsventiler

og dræn til varmesystem
• 2 stk. lukkeventiler til kedlen
• Sikkerhedsventil og forbindelse til

ekspansionsbeholder
• 4 stk. termometre

Komponenter

Technical Data

1“ F

5 - 95 °C

55 °C

3 bar

230 V, 50 Hz

125 mm

640 x 250 x 350 mm

Mulige varianter ved bestilling:
- forbindelser: 3/4“, 5/4“, Cu22, Cu28.

- returvands temperatur: 45, 50, 60, 65 and 70 °C

- sikkerhedsventil i rækkevidden 1.5-6 bar

FORBINDELSER

MEDIE ARBEJDSTEMPERATUR
NOMINAL INDGANGSTEMPERATUR 
TIL KEDEL

SIKKERHEDSVENTILS ÅBNINGSTRYK

STRØMFORSYNING

RØR LÆNGDE

DIMENSIONER 

17500




