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Ett värmebatteri med ThermoGuard är det bästa valet i alla installationsfall, 
extra lämpligt i anläggningar där man önskar låga returvattentemperaturer 
och i fastigheter där vattenläckage från sönderfrusna batterier helt enkelt 
inte får inträffa.

Vi kan hjälpa dig till rätt kombination av geometrier, lameller och material som 
optimerar resultatet för ditt driftsfall. 

Ett bra batterival utgår alltid från en bra dialog. Vi lyssnar noggrant och finner 
lösningar som uppfyller både dina och myndigheternas krav. Med över femtio 
års erfarenhet finner vi batterier med rätt kvalitet, livslängd och ekonomi.

FRYSSKADESKYDDET SOM LÖSER MÅNGA PROBLEM

THERMOGUARD TYP HWTG

• Enklare styrsystem utan risk för osäker  
reglering och frysskadeproblem

• Möjlighet till låga returtemperaturer  
som är positivt vid fjärrvärme

• Eliminering av falska frysvaktslarm

• Enkel funktion oberoende av strömförsörjning

PRODUKTBLAD

BERÄKNA BATTERIER SJÄLVFÖRDELAR
Använd AC MasterSelection som är 
vårt eget beräkningsprogram. 

Registrera dig som användare 
aircoil.se/berakningsprogram
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TYP B TYP C TYP IC

Täckta gavlar med inkapslade samt 
isolerade samlingsrör och rörböjar utanför 
anslutningsmåtten.

Täckta gavlar med inkapslade samt isolerade 
samlingsrör och rörböjar innanför 
anslutningsmåtten.

I aggregat, millimeteranpassat till invändig 
bredd och höjd. Täckta gavlar med 
inkapslade samt isolerade samlingsrör och 
rörböjar innanför inbyggnadsmåtten.

Samlingsrören har proppade uttag för 
luftning och avtappning 1/8”. Batteriernas 
anslutningar på vätskesidan har utvändig 
rörgänga upp t.o.m. DN 80.

Anslutningsdimensionen framgår av den 
tekniska beräkningen. Säkerhetsventil 9 
Bar med anslutning DN 15 är monterad på 
retursamlingsröret.  
 
Batterierna är märkta så att det fram-
går vad som är inlopp respektive utlopp 
på vätskesidan liksom luftriktning. Som 
standard levereras batterierna för vertikalt 
montage - horisontell luftström. 
Utöver detta är batterierna försedda med 
skylt enligt AMA VVS & KYL 16.

Både B och C utförandet kan förses med 
antingen Gejd (G), eller Fläns (F).

Utförande som standard med rör av koppar, lameller  
av aluminium och hölje av varmförzinkad stålplåt. 

Många andra materialvarianter finns och tillverkas  
efter behov och önskemål.

AIRCOIL VÄRMEBATTERI MED THERMOGUARD  
FRYSSKADESKYDD TYP HWTG FÖR UPPVÄRMNING AV LUFT 

THERMOGUARD HWTG

För kanalmontage med gejd- eller flänsanslutning 
eller för inbyggnad i aggregat.

BATTERIERNA FINNS I TRE UTFÖRANDEN

Version 2022.12.19

När isen expanderar tryckavlastas det innestängda vattnet i rörkröken via ThermoGuard-röret till värmereturen.

KONSTRUKTIONSDATA

MAX ARBETSTRYCK 6 BAR

MAX ARBETSTEMP. 100˚C

TYP B & C TÄTHETSKLASS C

SÄV


