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VOLYMTANK
TC35L

Volymtank
Volymtank för installationer i kombination med cylindertank 
och Hydrobox. För att säkerställa vatten volym och flöde i 
värmesystem med golvvärme och radiatorer.



Produktinformation
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TEKNISK INFORMATION - VOLYMTANK

ARTIKELBENÄMNING TC35L

Volymtank liter 35

Diameter mm 380

Vikt (tom) kg 23

Höjd inkl. konsol (Avluftare) mm 600  (+40)

Arbetstryck max Bar 3

Arbetstemp. (max) °C 100

Varmhållningsförlust W 32

Energiklass klass B

Isolering PUR (helfylld innanför skal)

INSTALLATIONSINFORMATION 
TC35 Levereras med upphängnings konsol avsedd för vägg eller 
takmontage. TC35L kan monteras horisontellt eller vertikalt.

Tänk på att fastsättning av tanken måste klara vattenfylld tank och 
rör som ansluts mot tanken. Minst 60 kg.

För att demontera tanken ifrån konsolen, används en 17mm nyckel. 
Var noga med åtdragning efter åter montage. Avluftning sker via 
ventil (gavel) levereras installerad i tank.
Samtliga röranslutningar på tanken är i dimension 1” INVG.

För att säkerställa system utan 
”knäppningar”

För Värmepump system när 
varmvatten produktionen upphör 
och övergår till värmesystemet, 
kan en mindre volym vatten med 
högre temperatur pumpas ut i 
värmesystemet vilket medför att 
metallrör expanderar och ”Knäpper”.

För att säkerställa att värmepumpen 
har korrekt flöde. System där 
golvvärme system har shunt och 
egen cirkulationspump med lägre 
flöde än värmepumpens.

Rekommenderas vid inkoppling mot 
1-rörs system samt vid användning 
av 2-zons box PAC-TZ01-E.

Inkopplingsalternativ för system med 
låg systemvolym eller där delar av 
systemet inte används.

Horisontellt montage
Vid horisontell montering skall tankhöljets skarv vara upp (toppen på 
tanken) Detta för att den inre monterade rör som mynnar inuti tank 
skall fungera korrekt vid avluftning.

Vid vertikal montering skall avluftnings nippel vara uppåt.

Avluftare

Avluftare

Väggmontage 
vertikal

Takmontage
Väggmontage horizontal
(Avluftare och markering  
behövs ej)

Höljets skarv skall vara upp 
för att säkerställa luftarens 
funktion.

Avluftning sker 
via anslutningsrör 424 mm 595 mm


