FLOVAREM LS
Průtoková membránová nádoba vhodná zejména pro použití s
elektronickou řídící jednotkou čerpadla
Flow through membrane tank for applicaons with electronic pump controller

1’ MALE

1’ FEMALE

PRODUCT DESCRIPTION

POPIS VÝROBKU
Flovarem je průtoková tlaková expanzní
nádoba. Slouží jako malá vodní rezerva v
systému s čerpadlem řízeným např.
elektronickým spínačem popř. frekvenčním
měničem. Lze opoužít i jako ochrana proti
vodním rázům.
Flovarem je průtoková. Membrána má dvojitý
otvor, průchozí potrubí je perforované s
připojením vnější + vnitřní 1“
VÝHODY
• Úspora energie snížením počtu sepnutí
čerpadla
• Průtok vody je zajištěn i pod spínacím
tlakem
• Kompletní systém pro zlepšení kvality vody
• Lze instalovat do řady
• Ochrana proti rázům
• Vhodný pro všechny elektronické regulátory
k čerpadlům na trhu

Flovarem is a flow-through tank that acts as water accumulator for small withdraws in hydraulic
systems powered by pumps driven by electronic
pump controllers.
The product is equipped with a double hole
membrane and a perforated through pipe with
1” diameter male + female connection
ADVANTAGES
• Reduction

of pumps start-ups, saving energy

• Water

flow guaranteed even with pressures
below pre-charge

• Complete
• Can

discharge for improved water quality

be installed in series

• Anti-water
• Suitable

hammer

for all the electronic pump controllers
on the market

FLOVAREM

FLOVAREM

· Průtoková TE nádoba
· Průchozí potrubí
· Dva otvory membrány
· Přjení vnější/vnitřní závit 1”
· Max. tlak 10 bar

· Flow through tank
· Perforated through pipe
· Double hole membrane
· Male/female double inlet
· Max pressure 10 bar

Model

Cod

Objem

Max tlak

Připojení

Item

Std Code

Capacity

Max pressure

Connection

lt

bar

inch

FV 3

FV003323CS000000

3

10

1”M - 1”F

FV 8

FV008323CS000000

8

10

1”M - 1”F

Použití
vodní rezerva na malé úniky (úkapy)
- redukuje spínání čerpadla

3 lt. průchozí TE nádoba

Elektronický spínač popř.
frekvenční měnič

Čerpadlo

VLASTNOSTI
Snadná Instalaci
Kompletní Robusní výrobek
Max. tlak 10 bar
Optimální objem pro malé úniky
Může být instalován do série
Vhodné pro všechny elektronické řízení
čerpadel na trhu

FEATURES
Easy installa on
Compact product
Sturdy
Pressure up to 10 bar
Right volume for small withdrawals/leakages Correct water circula on
Can be installed in series
Suitable for all the electronic pump controllers on the market
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