
Buffert® 
PRODUKTBLAD FÖR BUFFERT® ISOLERADE ACKUMULATORTANKAR

En mycket välisolerad och platseffektiv 
ackumulatortank som verkligen 
håller värmen.

Buffert® isolerade 
ackumulatortankar

Kontakta oss på Baxi för mer information.

Våra Buffert® - tankar klarar nuvarande och framtida krav på 
högprestandaisolering galant. Värmeförlusterna jämfört med 
andra typer av isolering är rejält mycket mindre.

Tankarna tål 3 bars tryck och levereras med isoleringen 
monterad. Isoleringen går att demontera av två personer. 
Detta ger fördelar med små intagningsmått och risken för  
skador vid installationen minskar.

Buffert® isoleringen är tillverkade av 100% förnybart 
material och har således ingen negativ miljöpåverkan.

Två Buffert® - tankar monterade
mot en Bonus Light.



HS Perifal AB, Box 654, 521 21 Falköping
Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13

www.baxi.se - info@baxi.se 
facebook.com/HSPerifal

Våra isolerade Buffert-tankar finns 8 modeller. 500 liter respektive 750 liter. 
Den vanligaste tanken har en 120 liters kopparfordrad varmvattenberedare. 
Ett annat alternativ är dubbla tappvattenslingor. Detta alternativ är bra 
om tanken laddas från en värmekälla som ger lägre temperaturer än en 
vedpanna, exempelvis en värmepump eller solvärme. Har man funderingar 
på solvärme så väljer man givetvis modellen med solslinga.

Vill du ha mer information eller hjälp med råd och dimensionering?  
Besök www.baxi.se eller ring oss på 0515-171 10.

Förklaring tabell:
• 500 och 750 A är tomma tankar.
• FB 120 = 120 liters  

kopparfordrad. 
varmvattenberedare.

• B = 1st varmvattenslinga 9,5 m.
• B + B = Dubbla varmvatten-

slingor.
• B + B + S = Dubbla varmvatten-

slingor plus solslinga.
• B = 9,5 m Ø 22 mm.
• S = 15 m Ø 22 mm.

Art.nr Typ Ø oisolerad Ø isolerad Höjd inkl isolering Vikt Energiklass
613701 500 A 640 840 1750 120 C

613702 500 FB120 640 840 1750 155 C

613703 500 B+B 640 840 1750 160 C

613704 500 B+B+S 640 840 1750 165 C

613705 750 A 750 950 1900 165 C

613706 750 FB120 750 950 1900 175 C

613707 750 B+B 750 950 1900 180 C

613708 750 B+B+S 750 950 1900 185 C

Buffert® isolerade ackumulatortankar

Våra Buffert® - tankar klarar nuvarande och 
framtida krav på högprestandaisolering galant
Värmeförlusterna jämfört med andra typer 
av isolering är rejält mycket mindre. Övriga tankar

Förutom Buffert® så har vi ett brett  
program med oisolerade ackumulator- 
tankar från 300 liter till 5000 liter.  
 
Vi levererar även köldbärartankar  
i en mängd olika utföranden.  
 
Läs mer på www.baxi.se 

Al
te

fu
r D

ev
el

op
m

en
t A

B 
- w

w
w

.a
lte

fu
r.c

om
 - 

 2
02

0-
05


