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Zbiornik przeponowy
kompozytowy WELLMATE 112
L
Cena brutto

1 650,00 zł

Cena netto

1 341,46 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

3 dni

Opis produktu

Zbiorniki kompozytowe
wysokiej klasy WELLMATE

GWARANCJA 5 lat!!!
WYMIENNA PRZEPONA ZBIORNIKA!!
Zbiornik WELLMATE 112 L
Zbiornik przeponowy o bardzo lekkiej i wytrzymałej konstrukcji, produkcji USA.
Stosując innowacyjne rozwiązania do przechowywania wody i podnoszenia ciśnienia, linia Wellmate od Pentair
oferuje najwyższej jakości produkt.
Zbiorniki do wody WELLMATE są najlepszą inwestycją, opartą na najlepszych rozwiązaniach na świecie!!

ZBIORNIKI PRZEPONOWE KOMPOZYTOWE WELLMATE - ŁATWOŚĆ INSTALACJI, KONSERWACJI I OBSŁUGI.
Od powłoki wewnętrznej z polietylenu wysokiej gęstości do uszczelnianej żywicą epoksydową powłoki zewnętrznej z włókna
szklanego, zbiorniki Pentair Wellmate nie zawierają stali, dzięki czemu nie rdzewieją. Ich największą cechą jest ułatwianie
życia. Ponieważ zbiorniki Wellmate od Pentair nie pękają i nie posiadają malowanych powierzchni, praktycznie nie
wymagają konserwacji. Ich niski ciężar, o połowę mniejszy niż zbiorników stalowych, sprawia, że są łatwiejsze i szybsze w
instalacji. Większość z nich może być zainstalowana przez jedna osobę, co znacznie zmniejsza koszty. Zbiorniki Wellmate
posiadają certyfikat CE i NSF/ANSI standard 61.
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Zalety:

Poliuretanowa komora powietrzna (PEU).
WYMIENNA PRZEPONA ZBIORNIKA!!
Łatwe przy przenoszeniu.
Łatwy i mniej kosztowny montaż – zwykle wymagający tylko jednej osoby i mniej godzin pracy.
Większa wartość spływu w porównaniu ze stalowymi zbiornikami tego samego rozmiaru – dla większej wydajności
Zbiorniki nie rdzewieją w środowisku korozyjnym – co jest szczególnie ważne w rolnictwie i hodowli zwierząt oraz w
regionach przybrzeżnych.
Zastosowania:

Do gospodarstw domowych
Do małych jednostek komercyjnych
Do zastosowania w instalacjach podnoszenia ciśnienia
Dane Techniczne:

112 litrów
maksymalne ciśnienie robocze 8,5 bar
maksymalna temperatura zewnętrzna 49°C
maksymalna temperatura wody 38°C
minimalna temperatura wody 4°C

Budowa:
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UWAGA!! DOSTĘPNOŚĆ PO POTWIERDZENIU TELEFONICZNYM

Karta katalogowa
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