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FOR ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
GREAT
ΔΟΧΕΙΑ
ECONOMY
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Buffer-0

Buffer-1 ΙΝΟΧ

Buffer-1

TIT





τομή
πλάγια
πίσω
όψη
SIDE VIEW
BACK
VIEW
1.Buffer
connection
(Hot)
1. Buffer connection
(Hot) Buffer (Ζεστο)
1. Σύνδεση
Buffer (ζεστό)
1. Σύνδεση
2.Buffer
connection
(Hot lower
level) 2. Buffer connection
(Hot lower
2. Σύνδεση
Buffer (ζεστό
κατώτερο
2. Σύνδεση
Bufferlevel)
(Ζεστο Κατωτερο Στρωμα)
3.Buffer
connection (Return upper level)
3. Buffer connection
(Return
upper
level)
στρώμα)
3. Σύνδεση
Buffer
(Επιστροφη
Ανωτερο
4.Buffer
connection
(Return)
4.
Buffer
connection
(Return)
3. Σύνδεση Buffer (επιστροφή
Στρωμα)
5.Buffer
connection
(Hot)
5.
Buffer
connection
(Hot)
ανώτερο στρώμα)
4. Σύνδεση Buffer (Επιστροφη)
6.Buffer
connection
(Hot lower level) 6. Buffer connection
(Hot lower
4. Σύνδεση
Buffer (επιστροφή)
5. Σύνδεση
Bufferlevel)
(Ζεστο)
7.Buffer
connection
(Return
upper
level)
7.
Buffer
connection
(Return
upper
level)Κατωτερο Στρωμα)
5. Σύνδεση Buffer (ζεστό)
6. Σύνδεση
Buffer
(Ζεστο
8.Buffer
connection
(Return)
8.
Buffer
connection
(Return)
6. Σύνδεση Buffer (ζεστό κατώτερο
7. Σύνδεση Buffer (Επιστροφη Ανωτερο
9.Airστρώμα)
ventilator
9. Air vent/ Thermostatic
Στρωμα)valve
10.Sensor
connection
(Upper level) 10. Sensor connection
(Upper
level)
Note:
7. Σύνδεση
Buffer (επιστροφή
8. Σύνδεση
Buffer
(Επιστροφη)
Σημείωση:
11.Sensor
connection
level) / Θερμοβαλβιδας
1. The outlets of all the buffers (input
ανώτερο
στρώμα) (Lower level) 11. Sensor connection
9. Θέση (Lower
Εξαεριστικου
1. Ο
 ι παροχές
όλων των
(είσο- 12.Inlet
from solar (Hot)
12.
From
solar
panel(s)
(Hot)
-output)
are 1½ inch.2.
TheBuffer
positions
8. Σύνδεση Buffer (επιστροφή)
10. Θέση Αισθητηριου (Θερμ. Ανωτερου
sensor connection
είναιthe
1½airvents
ίντσα. have 13.Solar's
13. Sensor connection
for solar
of theδοι-έξοδοι)
sensors and
9. Εξαεριστικό
Στρωματος)
to solar (Cold)
14.
Return
to
solar
panel(s)
(Cold) (Θερμ. Κατωτερου
2. Ο
 ιthread
θέσειςofτων
αισθητηρίων
και 14.Return
female
1½inch.3.
The outlets
10. Θέση αισθητηρίου (θερμ.
11. Θέση
Αισθητηριου
element can be inserted to 15. Domestic water inlet (Cold)
of exchangers
of up to 300litres
have *Heating
των εξαεριστικών
έχουν σπείρωανώτερου
στρώματος)
Στρωματος)
connections No 2 or 6, if needed
16. Domestic water
outlet (Hot)
female
12. Εισαγωγη
Απο Ηλιακα (Ζεστο)
μαthread
θηλυκόof½1inch.4.
ίντσα. From 420 up 11. Θέση αισθητηρίου (θερμ.
17. Sensors connection
(front view) Ηλιακων
to 1000
theyτων
havefemale
thread
κατώτερου στρώματος)
13. Θέση Αισθητηριου
3. Ο
 ι litres
παροχές
εναλλακτών
μέ18.
Servicing
flange
(front
view)
of 1¼ inch
12. Εισαγωγή από ηλιακά (ζεστό)
14. Επιστροφη Προς Ηλιακα (Κρυο)

1.
ventΕξαεριστικού
connection
1. Air
Θέση
1. Air
vent connextion
2.
connection
2. Sensor
Θέση
Αισθητηρίου
2.Sensor
connection/
3.
Upper
connection
Buffer
3. Άνω Σύνδεση Buffer
3. 4.
connecion
4. Sensor
Θέση Αισθητηρίου
5.
Buffer
5. Lower
Κάτω connection
Σύνδεση Buffer
6.
connection
6. Resistance
Θέση Ηλεκτρικής
Αντίστασης

χρι τα 300 λίτρα έχουν σπείρωμα
13. Θέση αισθητηρίου ηλιακών
θηλυκό 1 ίντσα.
14. Επιστροφή για ηλιακά (κρύο)
4. Α πό τα 420 έως 1000 λίτρα *Ηλεκτρική αντίσταση μπορεί να
έχουν σπείρωμα θηλυκό 1¼ της τοποθετηθεί στις συνδέσεις 2 ή 6
ίντσας.
αν χρειάζεται

15. Εισαγωγη Κρυου Νερου Χρησης (Υδρευση)
16. Εξοδος Ζεστου Νερου Χρησης
17. Θέση αισθητηρίων (πρόοψη)
18. Φλάτζα καθαρισμού (πρόοψη)

1.1.Top
flange φλάντζα
Φ 115 Φ115
Βοηθητική
2. Magnesium rod
2.
Ανόδιο
μαγνησίου
3. Hot tap water outlet
Εξαγωγή
ζεστού
νερού inlet
χρήσης
4.3.Upper
heat
exchanger
Είσοδοςinlet
άνω εναλλάκτη
5.4.Sensor
Αισθητήρια
εναλλακτώνoutlet
6.5.Upper
heat exchanger
7.6.Lower
Έξοδοςheat
άνωexchanger
εναλλάκτηinlet
8.7.Lower
exchanger
i outlet
Είσοδοςheat
κάτω
εναλλάκτη
9.8.Buffer
connections x2
ΈξοδοςTank
κάτωlower
εναλλάκτη
10. Heat exchanger inlet
9. Κάτω σύνδεση δεξαμενής
11. Heat exchanger outlet (tap water)
x2 (νερό
12.θέρμανσης
Cold tap water
inletθέρμανσης)
10.Buffer
Είσοδοςtemperature
σερπαντίνας
boilerinlet
13.
sensor
χρήσης
14. Side
flanfe F 115
15.
upper connexions
x2
11.Buffer
ΈξοδοςTank
σερπαντίνας
boiler

χρήσης
12. Εισαγωγή κρύου νερού χρήσης
13. Αισθητήριο νερού buffer
14. Πλευρική φλάντζα Φ115
15. Άνω σύνδεση buffer x2
(νερό θέρμανσης)

Τυπική
Δοχείου for
εντός
Δοχείου
σύνδεση
ηλιακή
ενέργεια
Typical
TITεγκατάσταση
(Tank in Tank) installation
connection
with (ΤΙΤ)για
solar energy
and two με
oil or
gas/solid
fuel boilers
και δύο λέβητες πετρελαίου ή αερίου/στερεών καυσίμων.
UNDERFLOOR
HEATING
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΣΤΗΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΧΩΡΟΥ
IN HEATING
AND HOT
WATER
ΚΑΙWhat
ΣΤΟ
ΧΡΗΣΗΣ
exactly ΖΕΣΤΟ
is a Buffer Tank ΝΕΡΟ
and why is it used
Buffer Tanks are actually tanks (an extra space) where water (hot or cold) is stored.
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When the boiler or the heat pump ceases its operation,
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Τι είναι το Δοχείο Αδρανείας (Buffer Tank) και σε τι χρησιμεύει.

στο υποδαπέδιο σύστημα θέρμανσης, προσφέροντας θέρμανση του χώρου. Κατά τη διάρκεια της

αντιστάσεις, ηλεκτρολέβητας) το δοχείο αδρα- TIT: 800, 1000
νείας μπορεί να αποθηκεύσει ενέργεια Cold
εκμεταBL1, BL2: 150, 200, 300, 420, 500, 800, 1000
water BL0,
storage

Τυπική Εγκατάσταση
Δοχείου BUFFER-1 με INOX εναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης
Typical Installation of BUFFER-1 with INOX hot water exchanger
για σύνδεση με λέβητα στερεών καυσίμων, λέβητα πετρελαίου/αερίου, αντλία θερμότητας,

for connection with solid fuel boiler, oil or gas boiler, heating pump, high temperature heating system (radiators),
σύστημα θέρμανσης υψηλών θερμοκρασιών (καλοριφέρ), σύστημα θέρμανσης χαμηλών
low temperature heating systems (underfloor heating system) and with solar assisted systems

θερμοκρασιών (ενδοδαπέδιο) και με ηλιακή υποβοήθηση
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΡΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΞΟΔΟΣ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΘΕΡΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΞΟΔΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ

ΠΡΟΟΨΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΟΜΗ ΠΛΑΓΙΑ
ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΗ

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Buffer-1

TIT

BL0

BL1

BL2

080212

Buffer-0

SOLARNET S.A. 79th km, Athens-Lamia National Road, 32200 YPATO THIVON, Tel: (+30) 22620 72070-1 Fax: (+30) 22620 72122
e-mail: solarnet@otenet.gr, info@assosboilers.com, web: www.assosboilers.com

