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Opcional:
válvula de prioridade
Tubulação 5/4 ” por 
parte do construtor

Acumulador de expansão

Tubo ondulado de ligação Tubo ondulado de ligação

Acumulador de expansãoAcumulador principal

Opcional:
válvula de prioridade
Tubulação 5/4 ” por 
parte do construtor

Todos os acumuladores de camadas PC, PC 2WR, PH, acumuladores de água fresca FS/1R e FS/2R podem ser ampliados com um acumulador 
da mesma gama ou com até dois acumuladores de água da gama PS. O volume – incl. compensação da camada – pode assim ser duplicado 
ou triplicado.

AMPLIAÇÃO DO VOLUME

ACESSÓRIOS DO ACUMULADOR 

Válvula de prioridade
A válvula de prioridade especial permite o carregamento prioritário do acumulador principal na 
área superior em ligação com um acumulador de expansão. Pode ser aplicada até uma potência 
da caldeira de 70 kW. Ao utilizar uma válvula de prioridade sem PVS, o cabo de união superior deve 
ser colocado por parte do construtor entre o acumulador principal e o acumulador de expansão. 
Deve ter atenção à direcção do fluxo e à montagem horizontal.

Dados técnicos

Tipos VK 1

N.° de artigo 1630004

Comprimento 80 mm

Conexão 1¼"

Material Bronze com tampa de plástico integrada

VÁLVULA DE PRIORIDADE PARA AMPLIAÇÃO DO VOLUME

A união entre os acumuladores pode ser concretizada com o tubo ondulado de ligação PVS TiSUN até um tamanho do acumulador de 
1500 l. A partir de um tamanho do acumulador de 2000 l, a tubulação deve ser efectuada pelo construtor. Para obter um funcionamento 
ideal, os acumuladores devem ser colocados ao mesmo nível, os tubos de ligação devem passar na horizontal e não devem, de modo 
algum, ficar suspensos (efeito de sifão térmico).

São necessários 4 tubos ondulados de ligação para cada acumulador de expansão. Acessórios eventualmente necessários (peça 
em T, arco de 90°) por parte do construtor. Opcionalmente, é possível montar uma válvula de prioridade VK 1 TiSUN. Isto permite um 
carregamento prioritário e rápido do acumulador principal na zona superior, a peça de operacionalidade da água quente.

Nota: esta ampliação do volume é apenas recomendada para sistemas de aquecimento até 50 kW.
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Tubo ondulado de ligação PVS
O tubo ondulado serve para ligar 2 acumuladores e pode ser montado somente na 
horizontal, sem cortina (evitar um efeito de sifão térmico)! 
Inclui invólucro de chapa guia. Os bocais do tubo devem ser devidamente vedados com 
cânhamo e pasta perfuradora! Inclui isolamento de borracha de 19 mm. Potência de 
transmissão até 50 kW.

Dados técnicos

Tubo ondulado Aço inoxidável 1.4404, DN 40, espessura da parede 0,5 mm

Porca de capa Niquelado com latão, pescoço em aço inoxidável, SW 56

Vedação plana Klingerit

Bocal do tubo Latão, SW 50, G 1½" sobre R 1½"

Tipos PVS-K PVS-L

N.° de artigo 1620025 1620027

Aplicação até 1000 l até 1500 l

Medida A aprox. 846 mm aprox. 1196 mm

Medida B aprox. 1000 mm aprox. 1350 mm

ACESSÓRIOS DO ACUMULADOR
TUBO ONDULADO DE LIGAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO VOLUME

Isolamento

Porca de capa

Vedação plana

Bocal do tubo 6/4"

Tubo ondulado em 
aço inoxidável

no estado aparafusado no estado aparafusado

TUBO ONDULADO DE LIGAÇÃO COM VÁLVULA DE PRIORIDADE

Isolamento

Tubo ondulado em 
aço inoxidável

Bocal do tubo R6/4" - R5/4"

no estado aparafusado no estado aparafusado

Tipos PVS-K-VK PVS-L-VK

N.° de artigo 1620026 1620028

Aplicação até 1000 l até 1500 l

Medida A aprox. 773 mm aprox. 1123 mm

Medida B 1000 mm 1350 mm

Bocal do tubo R6/4" - R5/4"

Válvula de prioridade
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Dados técnicos

Tipos ESD ESD 2

N.° de artigo 1610608 1611083

Rosca Rp 1½"-R 1½" Rp 2" - R 2"
Comprimento de aparafusamento 400 mm 400 mm
Versão Revestido a KTL Revestido a KTL
Diâmetro da chave 55 mm 75 mm
Caudal volúmico máx. em funcionamento 
contínuo

4 m3/h 4 m³/h

SW
 55 / SW

 75

RP 1 ½" / RP 2 " 

RP
 1

 ½
"

RP
 2

 " 

Ø 
25

 / 
34

Lança de entrada
A lança de entrada permite uma entrada de corrente tranquila nos acumuladores de água. A 
forma cónica optimiza ainda mais a distribuição. A superfície da lança está modificada com 
uma aplicação por imersão catódica (revestimento KTL). 
A montagem é possível com mangas com uma rosca interna Rp 1½” / Rp 2". A montagem é 
efectuada nas respectivas mangas dos processos de caldeira ou aquecimento.

ACESSÓRIOS DO ACUMULADOR 
LANÇA DE ENTRADA
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