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ANTIKOR

Způsoby provedení:
stojaté, závěsné, ležaté

Obecné podmínky

Provozní tlak: PN10, provozní teplota: 90 °C
(možnost zajištění i jiných provozních podmínek). 

Typy izolace 

Variabilita
Možnost přizpůsobení zásobníků dle Vaší technické dokumentace.
Volba objemů, rozměrů, dimenze hrdel a jejich umístění, volba technických 
parametrů pro ohřev. 

Kvalitní materiál
Materiál nádrže je z nerezové oceli DIN 1.4541 (1.4404, 1.4571). 
Izolace splňující energetické požadavky. 

Technické výhody
Možnost individuálního provedení dle přání zákazníka.
Materiálová odolnost.
Nižší hmotnost oproti ocelovým zásobníkům.
Bez dalších nutných povrchových úprav.

Dlouhá životnost
Mnohonásobně delší životnost než u běžně používaných ocelových 
zásobníků. V optimálních případech je téměř “neomezená”.

Záruka
Veškeré nádoby jsou testovány.
Ke všem nádobám je k dispozici Ujištění o vydání prohlášení o shodě.

  tvrzená PUR izolace
  barva modrá, nesnímatelná

  Neodul PS
  barva modrá

  Symbio II PS
  barva modrá

Pevná izolace
100 –500 litrů

Snímatelná izolace
400 –2 000 litrů

Snímatelná izolace
2 500 –10 000 litrů

Další podrobné technické informace 
v katalogových listech.
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Možnost nestandardní výroby

Možnost volby dalšího příslušenství.
Trubkové výměníky, připojovací hrdla, příruby, elektrické spirály, jímky, kontrolní otvory.

Dle Vaší technické dokumentace.
Volba objemů, rozměrů, dimenze hrdel a jejich umístění, volba technických parametrů 
pro ohřev. Technickou nabídku Vám připravíme na základě Vašeho zadání.

Příslušenství

Systémy ANTIKOR

Rozsáhlá nabídka různých tříd materiálů pro různé aplikace, tlaky a teploty. 

• ANTIKOR AKU - akumulace TUV
• ANTIKOR EL - ohřev elektrickou topnou spirálou
• ANTIKOR TV - ohřev trubkovým profilovaným výměníkem
• ANTIKOR KOM - bivalentní ohřev trubkovým výměníkem a elektrickou spirálou
• ANTIKOR SOL - trivalentní ohřev dvěma trubkovými výměníky a elektrickou spirálou

• ANTIKOR UNI - univerzální akumulace TUV pro objemy 200, 300, 500, 750, 1000 l
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