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Descriere

Caracteristici

Reflex Storatherm Heat H 500/1, 3 bar, cu 1 serpentină 
Rezervor tampon pt. stocare agent termic, fără izolație termică
Cod articol: 7783900

Storatherm Heat H.../1

Rezervor tampon pt. stocare agent termic Reflex 
Storatherm Heat, fără izolație termică, pt. sisteme de 
apă răcită, prevăzut cu 1 serpentină cu tuburi netede.
Rezervor sudat, formă cilindrică, vertical, cu trei 
picioare cu șuruburi de reglare pentru nivel și 
capacitate de la 300 până la 5000 litri.
Vasul este fabricat din oțel S235JR + AR (RSt 37-2), 
netratat pe interior, cu o acoperire din vopsea gri pe 
exterior.
Racordurile de conectare ale generatorului termic 
și ale consumatorilor sunt dispuse vertical, în 
aliniament, compensate la un unghi de 100° (-50°, 
+50° față de axa centrală), ca puncte de încărcare sau 
evacuare.
Între cele 2 aliniamente de racorduri de conectare 
este prevăzut un aliniament vertical (30° față de 
axa centrală) de 4 ștuțuri (manșoane) pt. senzori și 
termometre (3 x Rp ¾” + 1 x Rp ½”).
Racordurile de conectare tur și retur pentru 
serpentină, în aliniament vertical (-30° față de axa 
centrală, 2 x Rp 1”).
Pentru aplicațiile de apă răcită, izolaţia termică cu 
difuzie limitată (cu barieră de condens) trebuie 
furnizată de utilizator și aplicată pe rezervor după 
punerea pe poziție. 
Pentru aplicații de încălzire, pt. modelele de 3000, 
4000 și 5000 litri, se poate comanda separat izolație 
termică detașabilă HW 3000/R, HW 4000/R și HW 
5000/R.
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Tip H 500/1
Culoare gri
Volum nominal 475 litri
Temp. perm. de operare rezervor 95°C
Temp. perm. de operare serpentină 110°C
Presiune de lucru rezervor 3 bar
Presiune de lucru serpentină 10 bar
Racorduri de conectare rezervor 9 x Rp 1 ½”
Racorduri de conectare serpentină 2 x Rp 1”
Suprafață serpentină 1,88 m2

Diametru rezervor 597 mm
Conexiune senzori 3xRp ¾”+Rp ½” 
Înălțime 1950 mm
Înălțime la înclinare 1975 mm
Masă 95,00 kg

1950 mm


