TERM 10-30
Fjärrvärmecentral för värme och varmvatten med helautomatisk styrning för
10-30 lägenheter eller större kommersiell fastighet. Välbeprövade lösningar
i kombination med modern teknik garanterar driftsäkerhet, låg driftskostnad
och ett jämnt, behagligt inneklimat.
Vi har tagit fram en stabil grundmodell
som våra centraler bygger på. När vi vet
vad varje enskild kund behöver monterar vi sedan ställdon och styrsystem,
pumpar, värmeväxlare med mera – efter
önskemål och behov. På så sätt får du
en svensktillverkad central, anpassad
efter dina förutsättningar, och till ett
konkurrenskraftigt pris du till viss del
bestämmer själv genom de val du gör
i komponenterna. Givetvis med råd
och information från oss!

Smart lösning, snabbt levererad
Tack vare vår smarta grundmodell kan
vi väldigt snabbt slutmontera färdiga
centraler, och därför är vi kända för
snabba leveranser – du får din central
ungefär en vecka efter beställning.
Vi levererar centralen komplett och
startklar, våra kunder har oftast värme
i elementen sex timmar efter leverans.
Dessutom så ser vi till att kontrollera så
mycket vi kan med dig innan vi levererar,
då passar allt och centralen är snabbt
installerad.

Hur ska din central se ut?
Dina egna val av komponenter avgör det
slutliga utseendet på din central. Med en
genomtänkt grundmodell specialanpassar vi, med få modifieringar, din central
efter dina förutsättningar och önskemål.
Skulle dina behov vara helt unika så kan
vi givetvis bygga din central helt från
grunden. När du beställer ser vi till att
allt – varje anslutning, rör eller kabel – är
anpassad för att enkelt monteras och

Kontakta oss gärna för en offert
Telefon: + (46) 457-46 28 00 www.termendo.se

fungera på bästa sätt för din fastighet. För
att kunna göra det så hjälper vi dig räkna
ut vad du behöver – vi dimensionerar
centralen beroende på var fastigheten
finns och hur den fungerar temperaturoch klimatmässigt.

Service, support och garanti
Väl på plats så gör inte en central mycket
väsen av sig, men förr eller senare kanske
du behöver göra någon förändring eller
uppdatera någon komponent. Då går du
eller den som ska arbeta med centralen
in på vår webb, loggar in med serienummer och ett lösenord som du får vid leverans – och får då tillgång till en komplett
manual med data, specifikationer och instruktioner för just din central. Vi lämnar
alltid 2 års garanti på samtliga komponenter och garantin för tillverkningsfel
är hela 5 år. Samtliga våra centraler är
CE-märkta och har en referenslivslängd
på ungefär 25 år.

Varför en central från Termendo?
Vi har tillverkat centraler för fjärrvärme
länge, och med åren har vi samlat erfarenhet och försett våra kunder med produkter som levt upp till och överskattat
deras förväntningar. Det är det vi idag
lever på. Med ett förtroende från våra
kunder, våra anställda och underleverantörer, levererar vi varje gång en produkt
vi själva tror på – en smart lösning för
ett bra klimat.
Denna produkt hittar du på:
www.termendo.se/produkt/term10-30

TERM 10-30 SPECIFIKATIONER
GRUNDMODELL*
STÄLLDON/STYRVENTIL ESBE
(möjliga val: Regin, Siemens,
TAC/Schneider)
STYRSYSTEM Regin**
(möjliga val: KTC, Siemens,
TAC/Schneider) *
Styrsystem, tillval:
VÄRMEVÄXLARE Swep
(möjliga val: Alfa Laval. Båda helt
i syrafast stål och i storlek beroende
på applikation.)
PUMP, VS (VÄRME SEKUNDÄR) Wilo
(möjliga val: Grundfos)
PUMP, VV (VARMVATTEN) Wilo
(möjliga val: Grundfos)

STORLEK (L x B x H, i mm)
1500 x 500 x 1600
VIKT ca 105 kg beroende på utrustning.
ELEKTRISKA DATA
230V / 50Hz / 1-fas
KVALITETSSÄKRING
Värmeväxlare tillverkas under egenkontroll i
enlighet med Tryckkärlsdirektivet (PED) 97/23/EG.
Sammanbyggnaden av växlarenheten sker enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:4.
DOKUMENTATION
Samtliga våra centraler är CE-märkta och all
dokumentation följer med centralen samt finns
även att tillgå online via inloggning.

Lätt &
smidig

ANSLUTNING, FJÄRRVÄRMENÄT DN32
ANSLUTNING, TAPPVATTEN DN35
ANSLUTNING, VÄRMESIDA DN32
VÄRMEKÄLLA Fjärrvärme
(möjliga tillval: luft/vatten, solvärme eller
kombination)
UPPVÄRMNINGSEFFEKT Beror på
konfiguration och specificeras vid offert.
REKOMMENDERAD UPPVÄRMD
YTA/VOLYM Beror på konfiguration
och specificeras vid offert.

* Notera att värden ovan gäller grundmodellen. Värden varierar beroende på
dimensionering, temperaturer och flöden till följd av de val du gör enligt ovan.
Exakta värden fås naturligtvis i samband med offerten på just din central.
** Du kan även välja till ett styrsystem från Nordiq. Då får du ännu jämnare värme
och sparar 10-30% på dina värmekostnader. Hör av dig, så berättar vi mer!

