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Doporučené příslušenství                                                                                        

předsazený filtr hrubých nečistot:       

 

Více informací na tel:   602 207

  

 Demineralizační jednotky pro kotelny

Demi  a  TZB Demiplus

                                                                                       

předsazený filtr hrubých nečistot:                SYR DRUFI, Proclean, Duo případně řada RATIO

207 036,  602 248 645,  www.tzbcontrol.cz,   info@tz

Demineralizační jednotky pro kotelny 

Demiplus 

                                                                                                     

SYR DRUFI, Proclean, Duo případně řada RATIO 

info@tzbcontrol.cz 



              TZB Demi  

  

             Zařízení  pro plnění a dopl

Jedná se o zařízení které lze instalovat jako

mobilní zařízení pro plnění malých topných systémů v

Na jednu náplň lze plnit systémy o obsahu až 2

Při vyšší tvrdosti se snižuje kapacita tak

1 500 litrů a při vstupní tvrdosti 4 mmol/l bude mno

Po vyčerpání kapacity zařízení je nutné provést výměnu 

nabízíme v balení po 25 kg a tak lze jedním balením provést tři plnění. 

Obě zařízení mají jako nedílnou součást vodoměr , tak aby bylo možné sledovat množství 

protečené upravované vody a včas tak provést výměnu katexové náplně. 

V případě že budete využívat zařízení jako pevnou součást topného systému 

jeho následné doplňování s tím že zařízení bude napojeno na rozvod pitné vody , instalujte 

výhradně zařízení TZB Demi plus. Toto obsahuje navíc plnící zařízení SYR FullCom

součástí je systémový oddělovač který je pro takové spojení předep

jednotka vybavena redukčním ventilem který lze nastavit v rozmezí  0,5 až  5,0 baru na 

požadovaný tlak v systému a tím zabránit k

Samotné zařízení TZB Demi a Demi plus pak pracuje jako všechny katexové úpravny. 

To znamená že voda protéká přes  k

a hořčíku a nahrazují je ionty sodíku.

Při první dodávce jsou oba přístroje již 

 

CENÍKOVÉ CENY BEZ DPH : 

TZB Demi .................................................................................................. 6

TZB Demi plus ...........................................................

Katex náplň 25 kg ...................................................................................    2

 

V případě zapůjčení přístroje za účelem plnění topné soustavy upravenou vodou

je cena za litr : .........................................................................

 

 

Více informací na tel:   602 207

TZB Demi  a  TZB Demiplus 

řízení  pro plnění a doplňování topných systémů TZB Demi a TZB Demi plus

Jedná se o zařízení které lze instalovat jako pevnou součást kotelen nebo ho lze použít i jako 

mobilní zařízení pro plnění malých topných systémů v RD.  

lze plnit systémy o obsahu až 2 000 litrů při vstupní tvrdosti vody 2 mmol/l

Při vyšší tvrdosti se snižuje kapacita tak , že při vstupní tvrdosti 3 mmol/l bude možno upravit 

500 litrů a při vstupní tvrdosti 4 mmol/l bude množství upravené vody 1 

Po vyčerpání kapacity zařízení je nutné provést výměnu katexové náplně. Katexovou nápln 

balení po 25 kg a tak lze jedním balením provést tři plnění.  

Obě zařízení mají jako nedílnou součást vodoměr , tak aby bylo možné sledovat množství 

protečené upravované vody a včas tak provést výměnu katexové náplně.  

zařízení jako pevnou součást topného systému 

tím že zařízení bude napojeno na rozvod pitné vody , instalujte 

výhradně zařízení TZB Demi plus. Toto obsahuje navíc plnící zařízení SYR FullCom

součástí je systémový oddělovač který je pro takové spojení předepisován. Navíc je tato 

jednotka vybavena redukčním ventilem který lze nastavit v rozmezí  0,5 až  5,0 baru na 

systému a tím zabránit k jeho přetlakování.  

é zařízení TZB Demi a Demi plus pak pracuje jako všechny katexové úpravny. 

To znamená že voda protéká přes  katexovou pryskyřici kde jsou nahrazovány

je ionty sodíku. 

Při první dodávce jsou oba přístroje již naplněné a připravené pro provoz. 

TZB Demi .................................................................................................. 6

TZB Demi plus ......................................................................................... 13

Katex náplň 25 kg ...................................................................................    2

případě zapůjčení přístroje za účelem plnění topné soustavy upravenou vodou

............................................................................................ 1,40

207 036,  602 248 645,  www.tzbcontrol.cz,   info@tzbcontrol.cz

topných systémů TZB Demi a TZB Demi plus 

pevnou součást kotelen nebo ho lze použít i jako 

vstupní tvrdosti vody 2 mmol/l. 

upní tvrdosti 3 mmol/l bude možno upravit 

 000 litrů.              

náplně. Katexovou nápln 

Obě zařízení mají jako nedílnou součást vodoměr , tak aby bylo možné sledovat množství 

 

zařízení jako pevnou součást topného systému pro plnění a 

tím že zařízení bude napojeno na rozvod pitné vody , instalujte 

výhradně zařízení TZB Demi plus. Toto obsahuje navíc plnící zařízení SYR FullCombi BA jehož 

isován. Navíc je tato 

jednotka vybavena redukčním ventilem který lze nastavit v rozmezí  0,5 až  5,0 baru na 

é zařízení TZB Demi a Demi plus pak pracuje jako všechny katexové úpravny.             

atexovou pryskyřici kde jsou nahrazovány ionty vápníku 

 

TZB Demi .................................................................................................. 6 900,- Kč 

................. 13 130,- Kč 

Katex náplň 25 kg ...................................................................................    2 400,- Kč 

případě zapůjčení přístroje za účelem plnění topné soustavy upravenou vodou 

................... 1,40 Kč  

info@tzbcontrol.cz 


