
A T-FAST i20, illetve a T-FAST i35 olyan azonnali forró víz 

termelő modul, ami rozsdamentes hőcserélővel 

rendelkezik és kiválóan illeszthető puffertartályhoz. A 

frissvíz modul hőmérséklet szabályzása termoszta�kus 

keverőszeleppel történik. Az elsődleges sziva�yút 

elektromosan egy nyomáskapcsoló segítségével indítjuk. 

Kiegészítő tétel a cirkuláció sziva�yúkészlet.

LEÍRÁS ELŐNYÖK

§ Folyamatos melegvíz készítés, ami kizárja a Legionella 
kialakulásának esélyét a melegvíztartályban

§ Széles felhasználási terület 

§ Gyors telepítés, könnyű karbantartás

§ Szabványos nagy hatékonyságú sziva�yú

§ Falra, vagy közvetlenül a puffertartályra szerelhető

§ HMV névleges vízhozam 20 liter/min, 35 liter/min

T-FAST
i20 / i35



MÉRETEK, CSATLAKOZÁSOK

Max. áramlási sebesség

Max. HMV áramlási sebesség

Kilépő hőmérséklet

Max. üzemi nyomás

Elektromos csatlakozás

Hőcserélő felülete

Méretek
(szélesség,magasság,mélység)

T-FAST i20 / i35

KAPCSOLÁSI PÉLDA

puffertartály

T-FAST i20 / T-FAST i35

hőtermelő

HMV kimenet hideg víz 
bemenet

előremenő vezeték

visszatérő vezeték

1.700 l/h

34 l/min  

1,76 m
2

 T-FAST i20   T-FAST i35
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WILO Yonos Para 15 1/6 szivattyú
Golyóscsap  DN 20 1”K - ¾" B

Piros kar
Kék kar
Fekete kar, piros hőmérővel
Visszacsapó szelep
Háromjáratú termosztatikus keverőszelep 35-65 °C között állítható
Kézi légtelenítő 3/8” K
Forrasztott Inox lemezes hőcserélő, hőszigeteléssel
Áramlás kapcsoló
Töltő ürítő csap

Készülék elemei

Műszaki adatok T-FAST i20

Külön rendelhető kiegészítő

Cirkulációs kiegészítő csomag

(keringető szivattyú, visszacsapó szelep, csövek és kiegészítők.) 

+ Max. áramlási sebesség:  primer  belépő  1.200 l/h 

+ Max. áramlási sebesség:  szekunder kilépő  1.800 l/h  DP  0,5 bar 

+ HMV hőmérséklet: 40 - 55°C 

+ Max. üzemi nyomás: 6 bar 

+ Tápfeszültség: 230 V AC 

+ Minimális térfogatáram HMV / ON termelés  2,5 ± 0,3  l/m 

+ Minimális térfogatáram HMV / OFF beavatkozás  2,5 ± 0,3  l/m 

+ 2Hőcserélő felülete: 0,882 m  

+ Méretek (szigetelt doboz) (BxHxP): 400x600x250 mm 

+ Hidraulikus csatlakozás  1” K - ¾” B

Termosztatikus HMV hőmérséklet szabályzása

gyári beállítás
 
forrázás elleni védelem

gyári beállítás forrázás elleni védelem

HMV előállítás diagram T-FAST i20

FIXTREND HMV frissvíz modul T-FAST i20 / T-FAST i35

T-FAST i20 / i35

pozíció
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A modul megfelelő működéshez szükséges, hogy a primer kör előremenő hőmérséklete legalább 5°C-kal 
nagyobb legyen, mint a kívánt (beállított) használati melegvíz hőmérséklet.

Belépő fűtővíz hőmérséklet °C
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+ Max. áramlási sebesség:  primer  belépő  1.700 l/h 

+ Max. áramlási sebesség:  szekunder kilépő 2.000 l/h  DP  0,5 bar 

+ HMV hőmérséklet: 40 - 55°C 

+ Max. üzemi nyomás: 6 bar 

+ Tápfeszültség: 230 V AC 

+ Minimális térfogatáram HMV / ON termelés  2,5 ± 0,3  l/m 

+ Minimális térfogatáram HMV / OFF beavatkozás  2,5 ± 0,3  l/m 

+ 2Hőcserélő felülete: 1,76 m  

+ Méretek (szigetelt doboz) (BxHxP): 400x600x250 mm 

+ Hidraulikus csatlakozás  1” K - ¾” B

Termosztatikus HMV hőmérséklet szabályzása

gyári beállítás
 
forrázás elleni védelem

gyári beállítás forrázás elleni védelem

T-FAST i20 / i35

Műszaki adatok T-FAST i35 Termosztatikus HMV hőmérséklet szabályzása

HMV előállítás diagram T-FAST i35

Víz - Gáz - Fűtés Szakáruház

Online a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket 
gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, 
de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!

gepesz.hugepesz.hu

fixtrend.hu

CIRKULÁCIÓS SZIVATTYÚ JELLEGGÖRBE HIDRAULIKUS KAPCSOLÁS

pozíció
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A modul megfelelő működéshez szükséges, hogy a primer kör előremenő hőmérséklete legalább 5°C-kal 
nagyobb legyen, mint a kívánt (beállított) használati melegvíz hőmérséklet.

Belépő fűtővíz hőmérséklet °C
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