TLAKOVÁ NÁDOBA (VODÁRNA)
Stojaté provedení

CZ

VDN - Nerezová vodárna, 10 - 10 000 litrů
Tlakové nádoby (vodárny) se používají jako vyrovnávací nádoby ve vodárenských
systémech. Jejich úkolem je zejména:
•
vyrovnávat kolísání tlaku v rozvodné síti vodovodního řádu
•
tlumit hydraulické rázy v rozvodné síti vodovodního řádu
•
snižovat opotřebení čerpadla
Vodárny vyrábíme z nerezové oceli v objemech do 10 000 litrů a max. provozního tlaku
až do 25 bar. Standardně jsou nádoby vybaveny kontrolním průlezem, hrdlem pro přívod
a odvod pracovního média, hrdlem pro pojistný ventil, manometr a tlakový snímač,  
hrdlem pro odvzdušnění a odkalení nádoby a hrdly pro umístění stavoznaku.
Tlakové nádoby jsou vyráběny a zkoušeny dle PED 2014/68/EU (NV č. 219/2016 Sb.).

°

45

60

15
°

°

Legenda:
vstup
výstup
hrdlo pro pojistný ventil
hrdlo pro manometr G½"
hrdlo pro regulaci G½"
hrdlo pro tlakový snímač
hrdlo odkalení
kontrolní otvor
hrdlo pro stavoznak
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Technická specifikace:
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Mat. nádoby standard: nerez 1.4301 .(na přání 1.4541, 1.4571, 1.4404)
Povrch. úprava nádoby: mořeno, pasivace
Max. provozní tlak nádoby: PN6, PN10, PN16, PN25
Max. pracovní teplota nádoby: 100 °C
Kontrolní otvor: G3" - objem do 1 000 litrů
DN150 - objem 1 000-5 000 litrů
DN400 - objem nad 5 000 litrů
Záruční doba: 24 měsíců
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Poptávkový formulář:
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Požadovaný objem (litr)

A

Vodárny vyrábíme na zakázku. Pro zjištění ceny vodárny je nutné provézt
individuální kalkulaci. Poptávku pošlete elektronickou poštou nebo
telefonicky. Do poptávky na vodárnu je nezbytně nutné uvést následující
parametry:
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Požadovaný max. provozní tlak (bar)
Požadovaná max. provozní teplota (°C)
N1

Požadovaný průměr nádoby - ØD (mm)
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Požadovaná velikost hrdel - N1, N2 (DN)
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Do poptávky je možné uvést další požadované parametry (např. dimenze
a rozmístění hrdel, max. výška nádoby, materiál, apod). Pokud to bude v
souladu s  našimi výrobními postupy, rádi vyhovíme Vašim požadavkům.
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Požadovaná velikost hrdla - N6 (")
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