Rozdzielaczowy system wody użytkowej T-Less

Powszechnie stosowany system
trójnikowy

W klasycznym systemie występują trójniki w posadzce.

Instalacja wody w systemie
Herz T-Less

Każdy pojedynczy punkt jest zasilany bezpośrednio rurą z rozdzielacza, bez żadnych złączek pomiędzy
danym punktem a rozdzielaczem.

Brak połączeń
w posadzce i ścianach
Równe ciśnienie
na przyłączach
Brak nagłych spadków
przypływu

Korzystając z systemu T-Less znacznie zmniejsza
się liczbę połączeń koniecznych do wykonania
tradycyjnej instalacji w systemie trójnikowym,
jednocześnie przyspieszając montaż i znacznie
zmniejszając ryzyko wycieków, które prowadzą
do kosztownych roszczeń.
System T-Less eliminuje wszystkie ukryte
w posadzce i ścianach połączenia pośrednie (które
mogą potencjalnie być źródłem wycieku).

Beztrójnikowy system Herz T-Less radykalnie
ogranicza liczbę połączeń (ilość połączeń
zmniejsza się nawet o połowę), co pozwala
zaoszczędzić czas instalacji i znacznie zmniejszyć
ryzyko nieszczelności.
Redukcja ilości kształtek wraz z szybszym
montażem niweluje dodatkowe koszty poniesione
przy zakupie rozdzielacza i większej ilości rury.
W razie konieczności system T-Less zapewnia
indywidualne odcięcie poszczególnych punktów,
podczas gdy z reszty instalacji wody można dalej
normalnie korzystać.

30%

Rura poprowadzona do każdego odpływu może
być dostosowana do indywidualnych wymagań,
np. 16 mm do prysznica i 10 mm do umywalki
czy WC.
Używając systemu rozdzielaczowego Herz T-Less
do rozprowadzania wody, możliwe jest
odizolowanie w jednym centralnym miejscu
każdego punktu poboru w przypadku wystąpienia
problemu lub konieczności konserwacji.

Ilość
kształtek

Ilość połączeń
do wykonania

Tradycyjny
system trójnikowy

40

aż 52!

System
Herz T-Less  

28

tylko 28

Porównanie ilości kształtek dla przykładowego domu.
Punkty poboru w domu: kran w kuchni, zmywarka, prysznic,
wanna, dwie umywalki, dwa WC, wyjście na ogród.

Doświadczeni instalatorzy potwierdzają, że system
T-Less skraca czas montażu całej instalacji wody
ciepłej i zimnej o około 30%.

Schemat instalacji wody z cyrkulacją pomiędzy zasobnikiem a rozdzielaczem
Zasobnik
c.w.u.

Filtr do zimnej wody
z reduktorem
ciśnienia

Pompa
cyrkulacyjna

Schemat instalacji wody z cyrkulacją od najdalej położonych punktów.
Zasobnik
c.w.u.

Filtr do zimnej wody
z reduktorem
ciśnienia

zimna woda

Pompa
cyrkulacyjna

ciepła woda

cyrkulacja

Zestawienie artykułów
Rysunek artykułu

Nr artykułu

Nazwa

Ilość obiegów

2 8530 02

Rozdzielacz do wody użytkowej

2

2 8530 03

Rozdzielacz do wody użytkowej

3

2 8530 04

Rozdzielacz do wody użytkowej

4

Nr artykułu

Nazwa

Rozmiar

1 6319 22

Korek zaślepiający z gwintem
zewnętrznym + o-ring

G¾"

1 6319 23

Korek zaślepiający z gwintem
wewnętrznym

GW G¾"

1 6319 24

Szafka montażowa tworzywowa

Szerokość
330 mm

1 6319 25

Szafka montażowa tworzywowa

Szerokość
430 mm

1 6319 26

Szafka montażowa tworzywowa

Szerokość
530 mm

Zestawienie akcesoriów
Rysunek artykułu

HERZ należy do grona najlepiej rozpoznawanych marek w swojej
branży, oferując nowoczesną armaturę, systemy instalacyjne oraz urządzenia
z zakresu odnawialnych źródeł energii.
Warto podkreślić, że wszystkie produkty marki HERZ wytwarzane
są wyłącznie w 40 europejskich zakładach produkcyjnych!
Ponad stuletnie doświadczenie w produkcji armatury, konsekwentna
kontrola jakości oraz europejskie pochodzenie produktów oznaczonych
symbolem serca stanowią gwarancję statusu premium marki HERZ.
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