Bytové výměníkové stanice
Uponor Aqua Port a Combi Port
Decentralizovaná příprava teplé vody a napojení
chladících a otopných systémů

Bytové výměníkové stanice
Výhody pro Vás
• Vysoký komfort díky neomezenému množství teplé
vody
• Žádné odebírání vzorků díky malému objemu vody
v soustavě
• Menší náklady díky efektivnímu výměníku
• Jednoduché a funkční zabudování vodoměrů
a měřičů
• Jednoduchá náhrada za plynové a průtokové
elektrické ohřívače

Bytové výměníkové stanice Uponor Aqua Port a Uponor Combi
Port přinášejí výhody decentralizované přípravy teplé vody,
otopné a chladící vody v jednom zařízení. Součástí výbavy stanice můžou být měřiče tepla a vodoměry pro odečítání spotřeby
po jednotlivých bytových jednotkách, nebo zónová regulace
Uponor Smatrix pro dosažení dokonalé tepelné pohody.
Stanice navíc šetří náklady na potrubí, armatury, akumulační
nádrže a předcházejí stagnaci vody v potrubí, čímž se dosáhne
lepší hygieny a kvality vody, zkracují délky potrubí a tím eliminují
ztráty a dokonale nahrazují plynové nebo elektrické průtokové
ohřívače vody.
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Výhody pro projektanty a instalatéry
• Nízká teplota na přívodu díky vysoce-výkonnému
výměníku
• Když nejsou potřeba rozvody teplé vody a cirkulace,
potrubí studené vody se proplachuje častěji, což
zabraňuje stagnaci vody v potrubí
• Úspora na potrubí a tvarovkách teplé vody a cirkulace
• Rychlá a jednoduchá instalace díky prefabrikaci
• Připravovaná voda má teplotu nižší než 60 °C
a zároveň je v systému méně než 3 l vody
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Studená voda (Volitelně)
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Teplá voda
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Přívod studené vody
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Přívod otopné vody - z centrálního vytápěcího systému
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Zpátečka otopné vody - do centrálního vytápěcího systému
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Přívod podlahového vytápění - byt
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Zpátečka podlahového vytápění - byt
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Rozdělovač podlahového vytápění (Volitelně)
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Uponor Combi Port B1000 UFH/RC
Příklad sestavy s podlahovým vytápěním a čerpadlovou skupinou, okruhem pro
otopná tělesa a regulací Uponor Smatrix Move a Uponor Smatrix Wave PLUS

www.uponor.cz

