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BOLLY 2 ST
Zásobník užitkové vody s 2 pevnými trubkovými výměníky.

Projektováno a  zhotoveno dle EN 12897:2006. Zkušebna TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH 
deklaruje, že laboratorní a zkušební procedury prováděné CORDIVARI odpovídají kvalifikačním požadavkům 
dle normy EN15332 shodné s evropskou direktivou ErP.

• nádoba a 2 fixní trubkové výměníky z uhlíkové oceli ošetřeny povrchem určeným pro pitnou vodu - 
Polywarm (hygienické osvědčení Institut Pasteur, Lille, Francie), splňující požadavky německých norem 
DVGW W270 a UBA Beschichtungsleitlinie (KTW)

• tepelná izolace do 500 lt bezfreónová tvrzená polyuretanová pěna, od 800 litrů 100 % recyklovatelná 
tepelná izolace NOFIE z polyester-flís s požární odolností B-s2d0 dle normy EN 13501

• magnéziová tyčová anoda k protikorozní ochraně

• plastové SCAI vnější opláštění včetně horního a přírubového krytu

• těsnění prostupů a příruby ze silikonové gumy (vhodné do potravinářského prostředí) odolné do 200 °C

• záruka 5 let, viz. všeobecné záruční podmínky

1) vypouštění 1 ¼“ vnitřní závit
2) přívod studené vody
3) spodní výměník – vrat 1“
4) vstup pro jímku ½“
5) kontrolní otvor s přírubou 120 mm
6) spodní výměník – přívod 1“
7) hořčíková anoda 1 ¼“ 
8) vstup pro elektrické topné těleso 1 ½“
9) horní výměník – vrat 1“
10) vstup pro jímku ½“ 
11) cirkulace
12) horní výměník – přívod
13) vstup pro jímku ½“
15) výstup teplé vody
16) vstup pro jímku ½“

označení
netto 

objem [l]

hmot-
nost 
[kg]

výměník průměr výška  
s izolací 

[mm]
horní 
[m2]

dolní 
[m2]

s izolací 
[mm]

netto 
[mm]

200 189 65 0,5 0,8 550 450 1434

300 291 83 0,7 1,2 650 550 1486

objem
nádoba výměník

Pmax Tmax Pmax Tmax

200 - 300 10 bar 90 °C 12 bar 110 °C

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

anodový tester

elektronická  
(titanová) anoda

teploměr s jímkou, 1/2“ 
venkovní závit, rozsah 0-120 °C
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Číslo Zkratka 1 Název P.S.
DPC 
cena

418845 CORBOLLY2STWBVT 200L
Zásobník nepřimotopný 200l 
se dvěma výměníky BOLLY2 
ST WB VT vč. izolace

L4MH 14 690,-

259691 CORBOLLY2STWBVT 300L
Zásobník nepřimotopný 300l 
se dvěma výměníky BOLLY2 
ST WB VT vč. izolace

L4MH 17 190,-

WWW.GCSKUPINA.CZ|

Platí pro smluvní obchodní partnery GC SKUPINY. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Obrázky jsou ilustrační.

Zásobníkové ohřívače s nepřímým
ohřevem Cordivari Bolly 2 ST

SERVIS A VÝKON

http://www.gcskupina.cz

