
Puffer fara serpentina cu stratificare Austria-Email model PZ 1500 
 
Pufferele cu stratificare Austria-Email model PZ sunt puffere (rezervoare tampon) 
fara serpentina de incalzire si sunt destinate pentru toate tipurile de sisteme de 
încălzire centrală cu apă caldă, indiferent dacă functioneaza cu centrale termice cu 
combustibil solid, pompe de căldură, sisteme solare, centrale termice pe de gaz sau 
electrice. 
 
Pufferele cu stratificare Austria Email model PZ sunt dotate cu un numar mare de 
racorduri pentru agent termic (10 buc.), ceea ce permite interconectarea lor pentru a 
forma baterii de puffere, pentru a adapta individual volumul de stocare in functie de 
necesitatile utilizatorului. 
 
Pufferele fara serpentina Austria Email model PZ sunt puffere cu stratificarea 
agentului termic. Ele sunt prevazute cu un sistem de gestionare a circulatiei 
agentului termic instalat in interiorul pufferului, care face ca agentul termic cu 
temperatura redusa care se intoarce din instalatia de incalzire sa nu traverseze direct 
pufferul si sa intre in instalatia de incalzire pe conducta de tur.  
 
Pufferele fara serpentina cu stratificare Austria Email model PZ sunt prevazute cu 
canale speciale pentru montarea senzorilor de temperatura in pozitiile dorite de 
utilizator. 
 

CARACTERISTICI: 
Rezervor tampon pentru agent termic fara serpentina cu stratificare confectionat din 
tabla de oțel marca St 37-2; 
Izolatie termica cu grosimea de 100 mm tip ECO SKIN 2.0;  
Presiune maxima de functionare: 4 bari; 
Presiune de încercare 6 bari; 
Temperatura maxima de functionare: 95 °C 
Racorduri pentru agent termic cu filet interior (FI) Ø 1 1/2"; 
Racord cu filet interior (termometru cu cadran) (FI) Ø 1/2"; 
Canale pentru montarea senzorilor de temperatura in pozitiile dorite de utilizator. 
Vopsit la exterior cu pulbere, in camp electrostatic. 
 

DATE TEHNICE: 
Volum nominal: 1500 litri 
Presiune maxima de functionare: 4 bari 
Temperatura maxima de functionare: 95 °C 
Racorduri filetate pentru agent termic cu filet interior (FI) Ø 1 1/2" x 10 buc. 
Racord cu filet interior (termometru cu cadran) (FI) Ø 1/2" x 1 buc. 
Dimensiuni fără izolatie termica (H x L / D): 2150 x Ø 1000 mm; 
Inaltimea boilerului inclinat (pentru montaj): 2270 mm; 
Greutate inclusiv ambalaj: 210 kg 
 

Marca: AUSTRIA EMAIL 
Tip: PZ 1500 
Art.Nr.: A34834 
 
Stand 2016      *Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten 

 


