Transfero Connect
Det bästa av två världar

Unik, cyklonisk vakuumavgasning
– åtminstone 50 % effektivare!

anmärkningsvärd
noggrannhet på
tryckhållningen
±0,2 bar

Kontrollera trycket och bli av med
gaserna i en och samma enhet
Vi har tagit tryckhållning till nästa nivå! Tack vare den unika cyklontekniken kan
den nya tryckhållningsenheten inte bara kontrollera trycket, utan även avlägsna luft
och lösta gaser från ditt VVS-system, åtminstone 50 procent effektivare än förut.
Och inte nog med det, tack vare de standardiserade och integrerade anslutningarna
till webbserver och BMS kan du nu fjärrstyra dessa funktioner. Transfero Connect
är lätt att installera och ta i drift. Den hjälper dig att spara tid och utrymme samt
förlänger livet på ditt VVS-system.

första tryckhållnings
enheten med cyklonisk
vakuumavgasning

Transfero Connect
Den första tryckhållningsenheten med integrerad cyklonisk vakuumavgasning
Problem
Vattnet är alltid den enskilt viktigaste komponenten i ett hydroniskt system.
När problem uppstår kan det påverka hela systemet.
Bristfällig tryckhållning och vattenkvalitet kan ge problem som korrosion, oljud, funktionfel
i komponenter, cirkulationsproblem och sämre effektöverföring.
Detta skapar bekymmer för fastighetsägaren i form av:
• Högre energiåtgång			
• Högre kostnader för underhåll		

• Sämre upplevd komfort
• Kortare livslängd på systemet

Energieffektiva och driftsäkra VVS-system är
rätt trycksatta och har en effektiv avgasning.
Nya Transfero Connect är ett nytt högprestanda
system för precisionstrycksättning med en eller
två pumpar som hjälper dig trycksätta och
vakuumavgasa ditt VVS-system mycket effektivare.
Cyklonisk vakuumavgasning för
gaser du kan och inte kan se
Gasbubblor, mikrobubblor och lösta gaser koncentreras
i en särskild vakuumseparator vilket ger en effektivare
avskiljning.
•	Åtminstone 50 procent effektivare än vakuum
avgasning genom tryckstegsavgasning
• Nästan 100-procentig avgasning av påfyllningsvattnet
• Unik eko-automatisk drift ger energibesparing!

Trycksättning med precision
Förlänger livslängden på
ditt VVS-sytem

Trycksättning med precision
Med konstant systemtryck kan du känna dig trygg.
• Anmärkningsvärd noggrannhet ±0,2 bar.
•	Kylutförande med isolering, högflöde och tvåpumpsversion
•	Periodisk, automatisk självtest för kontroll av vakuum
och täthet
Fjärrstyrd åtkomst, felsökning och drift
Nu kan du fjärrövervaka ditt system.
• Realtidsbild av trycksättning och avgasning
•	Integrerade anslutningar RS485 till BMS
(via MODBUS-protokoll)
USB-åtkomst för nedladdning av data och
•	
uppgradering av mjukvara

Cyklonisk avluftning
Förhindrar påfyllning av
luft och minimerar risken
för korrosion
Fjärrstyrd åtkomst och
dataregistrering
Full kontroll över ditt system
var du än befinner dig
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