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Tlakové expanzní nádoby s membránou
Tlakové nádoby APT a APTH membránového typu se používají v domácnosti, v zemědělství i v průmyslu. Jsou
vhodné jako zásobníky vody. Maximální pracovní tlak je 10 barů a maximální teplota vody je 90°C. Pro zajištění
spolehlivosti je u všech nádob provedena tlaková zkouška a nádoby jsou přednastaveny na tlak 2 bary.

 maximální teplota vody 90°C
 přednastavený tlak 2 bary
 maximální tlak 10 bar










vysoko pevnostní bezpečná ocelová konstrukce
kvalitní butylová membrána oddělující čerpanou kapalinu od stlačeného vzduchu
uvnitř nádoby polypropylenová vložka
vnější povrch tlakových nádob je ošetřen epoxidovým antikorozním nástřikem
vstup pro připojení z nerez oceli
vzduchový ventil zakrytý plastovým krytem
100% otestováno a přednastaveno na tlak 2 bary
bezúdržbové tlakové nádoby

Tlakové expanzní nádoby horizontální

Tlakové expanzní nádoby vertikální
typ tlakové nádoby

orientace

objem

tlaková nádoba APT-3

stojatá - vertikální

3 litry

tlaková nádoba APT-8

stojatá - vertikální

8 litrů

tlaková nádoba APT-18

stojatá - vertikální

18 litrů

tlaková nádoba APT-58

stojatá - vertikální

58 litrů

tlaková nádoba APT-80

stojatá - vertikální

80 litrů

tlaková nádoba APT-100

stojatá - vertikální

100 litrů

typ tlakové nádoby

orientace

objem

tlaková nádoba APTH-24

ležatá - horizontální

24 litrů

tlaková nádoba APTH-58

ležatá - horizontální

58 litrů

tlaková nádoba APTH-80

ležatá - horizontální

80 litrů

Záruka 5 let
Servis u zákazníka

Plastové šachty
Šachty NORIA jsou nádoby válcovo-kuželového tvaru, svařované z polyethylénových desek a korugovaných
trubek. Součástí šachty je plastový poklop s nosností 200 kg. Šachty NORIA jsou kompletně vyráběny v naší
společnosti a mají certifikaci výrobku č. 00031/TSUS/P/2016 vydanou technickým a zkušebním ústavem stavebním TSUS.
Záruka 5 let

Patentově
chráněno

Poklop 600

Nástavec 250/600

Nástavec 500/600

Kanalizační šachta
800/2000 samonosná

Kanalizační šachta
1000/2000 samonosná

Nástavec 750/600

Ukončovací šachta
800/1300 BD samonosná

Vodoměrná a ukončovací šachta
1000/1300 samonosná

Nástavec 1000/600

český výrobce

Vyrábíme pro Vás již 10 let

Výrobní areál společnosti NORIA v Tavíkovicích

CNC obrábění

NORIA BUS pro veletrhy a výstavy

LASER centrum

363 prodejních míst

NORIA s.r.o.

Tavíkovice 166, 671 40
Česká republika
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