
Nádrže Global Water Solutions zaručují nejvyšší možnou kvalitu vody díky revoluční konstrukci nové řady FlowThru™, která je 
k dispozici v kompozitovém provedení.Všechny nádrže Flow Thru™ jsou vyráběny patentovanou technologií Flow Thru™ 
společnosti GWS, která zajišťuje, že váš systém bude dodávat vždy tu nejčerstvější vodu - jednoduše proto, že voda, 
která je v pohybu, nezahnívá.

Připojení Flow Thru™ zajišťuje přítok do nádrže a zároveň výtok z nádrže při chodu čerpadla. Toto průtočné provedení 
garantuje, že voda zůstává vždy čerstvá a eliminuje možný hnilobný proces ve vodě při běžném provozu systému.

Kompozitové nádrže Flow Thru™ obsahují naše osvědčené, patentované zavěšení membrány (CAD2). Ocelový svěrný kroužek 
membrány CAD2 reguluje její pohyb a zamezuje tření membrány o stěnu nádrže. Nádoba FlowThru™ je také ideální variantou 
pro uživatele systémů s konstantním tlakem vody, kteří hledají řešení pro uchovávání vody bez nebezpečí hnilobného procesu.

Tlakové nádoby Flow Thru™ jsou testovány v různých úrovních výroby pro zajištění vysoké kvality a spolehlivosti každé jednotlivé 
nádoby. Tlakové nádoby Flow Thru™ představují výhodnou investici a patří mezi nejkvalitnější tlakové nádoby, které jsou dnes 
dostupné.

FlowThru™

FlowThru™  SERIES

ŠPECIFIKÁCIA
• Patentovaná technológia Flow-Thru pre najčerstvejšiu vodu

• K dispozícii v kompozitnom prevedení 

• Patentovaná membránová technológia CAD-2 

• Nedochádza k stagnácii vody

 

Nádrže Global Water Solutions zaručujú najvyššiu možnú kvalitu vody vďaka revolučnej konštrukcii nového radu FlowThruTM spoločnosti 
GWS, ktorá zaisťuje, že váš systém bude dodávať vždy tú najčerstvejšiu vodu – jednoducho preto, že voda, ktorá je v pohybe, nezahníva.

Pripojenie FlowThruTM zaisťuje prietok do nádrže a zároveň výtok z nádrže za chodu čerpadla. Táto prietočná konštrukcia garantuje, 
 že voda ostane vždy čerstvá a eliminuje možný hnilobný proces vo vode pri bežnej prevádzke systému.

Kompozitné nádrže FlowThruTM obsahujú naše osvedčené patentované zavesenie membrány (CAD2). Oceľový zverný krúžok membrány 
CAD2 reguluje jej pohyb a zamedzuje treniu membrány o stenu nádrže. Nádoba FlowThruTM je tak ideálnou voľbou pre majiteľov  
systémov. konštantným tlakom vody, ktorí hľadajú riešenie uchovávania vody bez rizika hnilobného procesu.

Tlakové nádoby FlowThruTM sa testujú na rôznych úrovniach výroby, aby sa zabezpečila vysoká kvalita a spoľahlivosť každého  
jednotlivého kusu. FlowThruTM predstavujú výhodnú investíciu a patria medzi najkvalitnejšie expanzné nádoby na TÚV dostupné 

 na súčasnom trhu.

• Patentovaný Watervane, úplná recirkulácia vody 

• Uzáver vzduchového ventilu bez úniku, utesnený penou 

• Komplexne testované 

• Bezúdržbové prevedenie

FlowThru™



Rozměry

označení
Kompozitní modely

Systémové připojení: 1 1/4 ”     Poznámka: Může se vyskytnout drobná rozměrová odchylka 
Max. pracovní tlak 8,6 bar  
Max. pracovní teplota 49 ° C  

Technologie Flow-Thru ™ 

zajišťuje úplnou recirkulaci 
obsah vody v nádrži. 

Patentovaný Watervane 
zajišťuje proudění vody 
nádrží a tím eliminuje 
možnost hnilobného 
procesu vody. 

ZB Model Objem Hmotnosť
Rozmery

A B

Značení (litr) (kg) (cm) (cm)

Kompozitné modely

ZB00044301 CFB-60LV 60 8,6 65,00 42,13

ZB00012106 CFB-80LV 80 10,9 86,51 42,13

ZB00012107 CFB-150LV 150 15,9 77,44 61,77

ZB00044302 CFB-200LV 200 20,2 109,91 54,56

ŠPECIFIKÁCIA                     Tlakové nádoby Flow Thru™ Series

Systémové pripojenie:5/4"     Poznámka: Môže sa vyskytnúť drobnejšia odchýlka rozmerov
Max. pracovný tlak: 8,6 bar
Max. pracovná teplota: 49 °C

• Patentovaný Watervane, úplná recirkulácia vody

• Uzáver vzduchového ventilu bez úniku, utesnený penou

• Komplexne testované

• Bezúdržbové prevedenie

Technológia Flow-ThruTM 

zaisťuje úplnú recirkuláciu  
obsahu vody v nádrži.

Patentovaný Watervane 
zaisťuje prúdenie vody  
nádržou a tým eliminuje 
možnosť hnilobného procesu 
vody.

FlowThru™

www.pumpapro.sk


