
Forandringer forbeholdes

Maxi Standard Double 17RED

Dobbel el. effekt for raskere oppvarming
Maxi Standard Double 17RED har dobbel el. effekt – 2 x 15 kW som standard. 
17RE er Norges mest solgte storbereder, med kun elektrisk oppvarming for de 
fleste mellomstore og større anlegg. Bruksområdene varierer fra boligblokker 
og skoler, til hoteller og restauranter. El. sentralene er isolert og innebygget, 
form-presset hvitlakkert fotring og topp, og blå stålmantel. Alle anslutninger 
er lett tilgjengelige i fronten.

Trykkmagasinet i rustfritt (til og med 1.000 liter) tåler inntil 10 bar. El. sentralene 
(2x15kW) med valgfri tilkobling 5-15kW, 230-400V 3fas, er termostatstyrt 60-90° i 3 
trinn med hver sin termoutløser.

Kontaktorer er unødvendig, kun å koble hovedtilførselskabler. Ventil- og montasje-
settene kobles rett på berederen i front. Sikkerhetsventilen PT 9bar/99°C medfølger.

Kan leveres inntil 5000 liter (kobberforet fra 1500 liter). 

• RUSTFRITT TRYKK-
    MAGASIN I 10 BAR

• VENTIL- OG MONTASJE-
 SETT KOBLES I FRONT

• 2 X 15 KW EL SOM
 STANDARD

Tekniske data

Maxi Standard Double 17RED 600 Målskisse

1 = KV - 5/4”

2 = Tm - 3/4” evnt. anode

3 = VVC - 3/4” evnt. tm./PT

4 = Tm - 3/4” evnt. anode

5 = VV - 5/4”

6 = Løfteøre

Anslutninger

Best. nr. ca. l. - kW  Dia x H mm Volum El-sentraler Anslutninger Vekt M³ NRF nr.

17RED

801.0581

801.0589

801.0596

17RED     400 - 15+15kW

17RED     600 - 15+15kW

17RED   1000 - 15+15kW

380 l.

550 l.

900 l.

  82 kg

130 kg

235 kg

0,80

1,45

2,50

ø  580 x 2100H

ø  780 x 1900H

ø1000 x 2100H

2x15 kW nede (2 el-tilf.)

2x15 kW nede (2 el-tilf.)

2x15 kW nede (2 el-tilf.)

Se tabell i bilde

“

“

Bunnavtapningsstuss, gir
mulighet for full tømming 
og utspyling av berederen. 



Forandringer forbeholdes

17-serie - enkel montasje

Multimontasje

El.sentralen(e)
Valgfri tilkobling 5 - 15 kW (3x5kW) eller opptil 30 kW (17RED) 
El tilf. kabel 230 - 400 V - 3 f. Koblingskjemaer medfølger.

Kaldtvannssett - KV
Kobles rett på berederen. 

Blandeventilsett - BS
Kobles rett på berederen. Kan svinges 360°.

Anoder må monteres
hvis saltholdig vann over 50 mg Cl/l 

Maxi Standard 17RE 600
med KV- og BS-sett, samt 
PT9 bar/98°.

Plassér opptil 6 stk. like beredere i rekke, eller i hjørne. Install-
eres i lodd og med intern avstand 5 cm. Montasjesett kuples 
som vist ovenfor, men SR samlerørene med T-stykker kobles på 
beredernes kv/vv-ansl. som vist og sammenloddes. Rørene bør 
isoleres for å redusere varmetap.

OSO leverer prefabrikerte SR samlerør for parallellkobling, og 
SRS samlerør for diagonalkobling.
SR/SRS-rør kan også benyttes for evt. tur/retur til varmeveksler/
ekstern varmekilde. Monteringsanvisning for SR- og SRS-rørene 
medfølger. KV-sett og evt. BS- og PS-sett er felles for alle og 
leveres for flere forskjellige anslutningsdimensjoner. 

Koblingsvarianter
Diagonalkobling sørger som regel for mest effektiv utnyttelse av 
hele anleggsvolumet, men parallellkobling fungerer også utmer-
ket der denne løsningen er mere formålstjenlig. Parallellkobling 
er f.eks. enklere å montere dersom berederne må plasseres i 
hjørne eller i rekker rygg mot rygg. 

VIKTIG ved multimontasje: Kv-inn må være på  motsatt side av vv-ut. (Kan speilvendes). Det samme for evt. tur/retur.

Vist: Maxi 17RE 600 med KV- og BS-sett, samt PS-sett 
for varmtvanns-sirkulasjonskrets. SRS samlerør for 
diagonal-kobling benyttes. 

Vist: Maxi Combi 17RVE 600 med KV- og BS-sett.
Parallellkoblet m/ SR600 samlerør, også for t/r kjel.
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Tappesteder


