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SONNENKRAFT™
 FWM15i/30i-CU/VA
МОДУЛ

 ЛЕСНО
Plug & Flow – секој дел изработен за лесна инсталација.

 ЕФИКАСНО
Интелигентна циркулациона пумпа, која циркулира вода 
само по потреба.

 ЕКСТРА
Врвен квалитет и тотално нов плочест топлински изменувач 
– исто така за квалитет на вода со поголема тврдост.
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FMWi модулот за свежа вода подготвува хигиенски, 
свежа топла вода по потреба користејќи соларна 
термичка топлина или друг топлински извор 
зачувано како топла вода во баферот. Значи може 
да се монтира plug & flow на баферите PSR-E и PSC-E. 
Исто така може да се користи во комбинација со 
било која верзија на PSR-бафер и PSC-бафер со 
примена на компатибилен држач (посебен дел) или 
може да се монтира на ѕид со примена на сет за 
ѕидна монтажа (посебни делови).

FWM15i/30i-CU/VA

ШТО ПРАВИ
FWMi довод – според континуиран проточен принцип и со 
мали загуби на застој – хигиенски, свежо припремена топла 
вода кога и да е потребно во точна количина по потреба 
користејќи соларна енергија од баферот колку што е можно 
поефикасно.

КАКО РАБОТИ
Електронски сензор ги мери протокот и температурата во 
цевката за свежа топла вода. Брзински контролираната 
високо ефикасна пумпа ги користи мерењата за регулација 
на проток на топла вода од баферот. Значи се обезбедува 
дефинираната температура. Мешачкиот вентил на примарна 
страна обезбедува раслоен повратен проток до баферот.
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ПЛОЧЕСТ ТОПЛИНСКИ 
ИЗМЕНУВАЧ ИСТО ТАКА ЗА 
АГРЕСИВНА ВОДА
Плочестиот топлински изменувач (PHE) се состои од неколку 
технички подобрувања со цел да се спречат истекувања, 
варовник и корозија. 

•  Стресовите и Рејнолдсовите броеви се двојно поголеми 
споредено со стандарните PHEs

•  Специјална конструкција, CPP (моделот за аголно 
поминување) спречува мртви зони во PHE

•  Четири зајакнати плочи спречуваат деформација во 
критични подрачја на PHE да се спречат истекувања.

САМОПРОЦЕНУВАЧКИ, 
ВИСОКО ЕФИКАСНИ ПУМПИ
За период од три недели авто-проценувачки период, 
интелигентната циркулациона пумпа ја регистрира 
потрошувачката на топла вода во куќата, според тоа 
подесувајќи ја и потребната рециркулација. 

Ова резултира во зголемен комфор и помала 
потрошувачка на енергија. Интелигентната циркулациона 
пумпа континуирано снима и ја следи потрошувачката (за 
викенд, неделно, за период на одмор, итн.), 
исто така и за период кога другите модули се активни.

ЛЕСНО
Plug & Flow – секој дел е направен за лесна инсталација, 
едноставно за сите внатрешни цевни приклучоци.

ЕФИКАСНО
Инсталација без примена на алат, помалку поврзување 
заради wireless конекцијата, намалено време за монтажа.

ЕКСТРА
Grundfos сензори за директно мерење без подвижни 
делови.

ЛЕСНО
Хигиенски, свежо подготвена топла вода по потреба. 

ЕФИКАСНО
Интелигентна и самопроценувачка високо ефикасна 
циркулациона пумпа, која циркулира вода само кога е 
потребно.

ЕКСТРА
Врвен квалитет и целосно нов плочест топлински изменувач 
– исто така и за квалитет на вода со поголема тврдост.

ПРЕДНОСТИ 
ЗА ИНСТАЛАТЕР

ПРЕДНОСТИ 
ЗА КОРИСНИК
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ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ FWM15i-CU FWM15i-VA FWM30i-CU FWM30i-VA

Арт. бр. 131 120 131 119 131 118 131 117

Димензии (В x Ш x Д) 465 x 568 x 312 mm

Плочест топлински изменувач  –  –

VA плочест топлински изменувач –  – 

Капацитет на испорака 1-15 l/min 2-30 l/min

Тежина без изолација 11,9 kg 15,7 kg

Температурен режим 30-60°C (70°C)2)

Максимално дозволена темп. во бафер 95°C

Макс. дозволен притисок во бафер 3 bar

Макс. дозволена температура на свежа 
топла вода (°C) 60°C (70°C)2)

Минимален притисок во доводната 
линија со ладна вода 2 bar1)

Максимален дозволен притисок  во 
доводната линија со ладна вода 10 bar

Опции за инсталација на бафер PSC-E или на бафер PSR-E
на ѕид

Коммпоненти

FWM15i-CFK/FWM30i-CFK, 130456 
Рециркулациона пумпна единица за FWM15i/30i-CU/VA 

FWMi-WMS, 130 501 
Сет за ѕидна монтажа FWM15i/30i

1) Мин. притисок од 2 bar за да се испорача зададениот капацитет
2) во случај на дезинфекција

+  добра отпорност под нормални услови 

0   можни проблеми со корозија особено 
 кога повеќе фактори се со вредност 0

-  не е дозволена примена

Концентрација
(mg/l или ppm)

плоча лемење

AlSi 316 Cu VA

Алкалност HCO3
<70 + 0 +

70-300 +    + +
>300 + 0/+ +

Сулфати[1] SO4
2- <70 + + +

70-300 + 0/- +
>300 + - +

HCO3/SO4
2- >1.0 + + +

<1.0 + 0/- +

Електрична спровдливост <10 µS/cm + 0 +
10-500 µS/cm + + +
>500 µS/cm + 0 +

pH[2] <6.0 0 0 +
6.0-7.5 + 0 +
7.5-9.0 + + +

>9.0 + 0 +

амонијак NH4
<2 + + +

2-20 + 0 +
>20 + - +

Хлориди Cl- <100 + + +
100-200 + + +
200-300 + + +

>300 - 0/+ +

слободен хлор Cl2
<1 + + +
1-5 - 0 +
>5 - 0/- +

Водородни сулфиди H2S <0.05 + + +
>0.05 + 0/- +

слободен (агресивен) јаглерод 
оксид CO2 

<5 + + +
5-20 + 0 +
>20 + - +

Тотална цврстина °dH

<4 + - +
4,0-20 + + +
20-30 + 0 +
>30 + - +

Нитрати[1] NO3
<100 + + +
>100 + 0 +

Железо3] Fe <0.2 + + +
>0.2 + 0 +

Алуминиум Al <0.2 + + +
>0.2 + 0 +

Манган[3] Mn <0.1 + + +
>0.1 + 0 +

[1] сулфити и нитрати се заштитници од корозија предизвикана од хлориди во pH неутрална  околина. [2] Во 
генерално ниски pH (под 6) се зголемува ризик за корозија и високи pH (над 7.5) се намалува ризикот за корозија. 
[3] FE3+ и Mn4+ се силни оксидатори и може да го зголемат ризикот за локална корозија на некорозивниот челик 
SiO2 над 150 ppm го зголемува ризикот од проширување.

КОМПОНЕНТИ

Препораки за избор помеѓу бакарен и некорозивен челичен плочест 
изменувач
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ПРИКЛУЧОЦИ

1. Влез на ладна свежа вода
2. Излез на топла свежа вода
3. Влез на топла вода во бафер

4.         Излез на топла вода во бафер

ГЛАВНИ КОМПОНЕНТИ

5 ALPHA FWM пумпа
6 Плочест топлински  изменувач, PHE (невидлив)
7 Температурен сензор
8 Проточен и температурен сензор
9 Кутија за сензори
10 Управувачи
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Контактирајте го вашиот SONNENKRAFT 
продажен тим уште денес.
Сонцето утре повторно  изгрева.


