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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System rur karbowanych ze stali nierdzewnej

Typowe zastosowania

Yono-tech to zbiornik buforowy z wężownicą karbowaną SPIRO. 

Bufor, w którym za pomocą zmagazynowanej wody kotłowej w zbiorniku ogrzewamy nierdzewną karbowaną rurę, w której 
przepływa C.W.U. Częstotliwy przepływ daje gwarancję oczekiwanej temperatury ciepłej wody użytkowej. Dzięki różnicy ciśnień 
wężownica oczyszcza się sama i gwarantuje bieżącą wodę bez bakterii Legionella. Dzięki zastosowaniu długiej wężownicy 
zapewnia znakomite parametry pod względem wydajności C.W.U.

Yono-tech pracuje w temperaturze do 85 °C i ciśnieniu roboczym 3 bar w zbiorniku. Ciśnienie dotyczące wężownicy określa się 
maksymalnie na 8 bar. 

Zbiornik ocieplony jest twardą pianą PUR – dzięki czemu zachowuje znakomite właściwości termiczne i utrzymuje ciepło 
zgromadzone w buforze.

Materiał rury karbowanej: stal austenityczna typ 1.4404 (AISI 316L), zgodna z normą EN 10088-2: w rozmiarze DN12-DN50 

Temperatura robocza rury: -270 °C - max. 600 °C 

Temperatura robocza uszczelek KLINGER SIL: -50 °C do 150 °C - praca ciągła 

Ciśnienie robocze: 3-21 bar - według tabeli poniżej, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 10380 

Kontrola jakościowa: zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 10380 

System Gebo Super Vario z rurą karbowaną ze stali nierdzewnej to produkt o szerokim spektrum zastosowań. stworzony po 
to aby uprościć instalatorom prace związane z przyłączeniami urządzeń do instalacji. Stal AISI 316 L z którego zbudowana 
jest rura jest odporna na korozję, działanie glikolu i agresywne środowisko. Rura posiada doskonałe właściwości 
kwasoodporne a co za tym idzie może być stosowana w różnego rodzaju instalacjach i podłączeniach. 
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1. Rozprowadzenie wody i ogrzewania 

2. Przyłączenia z instalacją: kotłów, pieców, pomp ciepła, zasobników, wymienników, klimatyzacji, systemów solarnych. 

3. Miejsca gdzie wymagana jest wyższa od standardowej odporność chemiczna np.: baseny 

4. Budynki o szczególnych wymogach higienicznych (szpitale, laboratoria i zaplecza kuchenne stołówek lub restauracji) 

5. Instalacje przemysłowe 

6. Alternatywa dla wężyków elastycznych w oplocie. 



Wymiary zbiorników buforowych
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Yono-Tech spółka z o.o.

ul. Wrzosowa 16

97-310 Raków

NIP 7712922521

Sprzedaż i informacje

+48 508 617 051

biuro@yono-tech.pl

Przedstawiciel handlowy / Audyty

+48 785 567 194
m.pelinski@yono-tech.pl

+48 518 987 413
r.niewiarowski@yono-tech.pl

Montaż i serwis

+48 519 431 313
p.krason@yono-tech.pl

FInansowanie

+48 607 700 736
mariola.gadomska@efl.home.pl

www.piecejonowe.pl


