DSA WALL - stanice pro topení a ohřev teplé vody

Určeno pro vysoký výkon
ve vašem systému. Usnadňujeme
vám využívat výhod.

+90%
shodných DSA WALL
pro všechny známé
technické požadavky
na připojení.

www.cz.danfoss.com

Seznamte se se stanicí DSA WALL
• Předávací stanice DSA WALL je tlakově
nezávislá pro vytápění, nebo podlahové
vytápění a ohřev teplé vody
• Vhodná pro vytápění samostatných
i bytových domů, komerčních
a průmyslových budov
• Rozsah výkonu až do 145 kW
topení/120 kW teplá voda*
• Vyhovuje více než 90 % všech
technických požadavků na připojení
typických sítí dálkového vytápění
* stanoveno podle úrovně teploty, a místních nařízení

Když vám
DSA WALL
doručíme
…získáte tlakově nezávislou,
modulární a flexibilní předávací
stanici

Dodává se rychle, má kompaktní
a lehkou konstrukci, která se
snadno dopravuje (na europaletě)
do místnosti pro vytápění
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Je navržena pro snadnou montáž
na zeď před instalací potrubí (držák
na zeď – na levé/pravé straně)

Instalace stanice DSA WALL umožňuje
snadnou a rychlou instalaci a uvolní
prostor v místnosti

Když začne stanice DSA WALL pracovat
ve vašem vytápěcím systému, začnete čerpat
následující výhody
Energetická účinnost díky vysokému
výkonu systému
Stanice DSA WALL je navržena
k nastavení vysokých standardů.
Toto se uskutečňuje použitím:
• Elektronické řídící jednotky ECL Comfort
pro řízení okruhů vytápění a teplé vody
• Přístupu k nástroji SCADA na portálu
ECL pro monitorování a řízení systému
přes internet
• Tepelných výměníků pájených
mědí MicroPlate™ s patentovanou
technologií desky na přenos tepla
• Vysoce účinných oběhových čerpadel
třídy A
• Možností izolace (specifických podle trhu)

Servis a záruka
• Snadný přístup z přední strany
ke všem klíčovým komponentům
umožňuje bezproblémovou údržbu
a obsluhu šetřící čas
• Pokročilý systém těsnosti pro
bezpečné a bezúnikové připojení
potrubí na primární stranu
• Pouze jeden kontaktní partner
v případě technické podpory a služeb
• Možnosti rozšířené záruky (specifické
podle trhu)

Kompletní řešení dodávané jedním
respektovaným dodavatelem
• Tato předávací stanice je vybavena
jakostními komponenty společnosti
Danfoss, které jsou zkoušeny
a optimalizovány pro bezpečný
a spolehlivý provoz
• Všechny předávací stanice a tepelné
výměníky Danfoss jsou vyrobeny
v souladu s evropskou směrnicí pro
tlaková zařízení PED 97/23/ES
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3 dobré důvody zvolit si společnost Danfoss
Danfoss je na předním místě dálkové techniky pro vytápění téměř 25 let.
Připojením se k našemu produktovému portfoliu získáte:
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Přístup k technickému
poradenství a aplikacím
v celé šíři topení a ohřevu
teplé vody
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Kvalitu na prvním
místě! Výroba
podle nejvyšších
standardů, včetně
certifikací ISO 9001/14001
a ISO/TS16949
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Kompletní služby,
spolehlivého
a výhradního
obchodního partnera pro vás

Chcete se dozvědět více?
Navštivte: www.cz.danfoss.com
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