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Naczynia wzbiorcze
dla instalacji sanitarnych
Instalacje domowe tracą dziesiątki tysięcy litrów wody pitnej z powodu 
ucieczki do kanalizacji wody wzbiorczej do kanalizacji. Membranowe 
ciśnieniowe naczynia wzbiorcze Airfi x A oraz Airfi x D fi rmy Flamco 
do instalacji wody pitnej niwelują te straty. Naczynia Airfi x zostały tak 
skonstruowane, aby umożliwiać ciągły przepływ wody w celu utrzymania 
nieprzerwanej cyrkulacji, co zapobiega powstawaniu bakterii. 

4.
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Z wymienną membraną

Naczynia wzbiorcze Airfix
Z wymienną membraną
(nieprzepływowe)

Z wymienną membraną
(przepływowe)

Airfix DEL
• 50 – 600 litrów.
• Maks. ciśnienie robocze: 10 barów.
•  Naczynia ciśnieniowe z funkcją 

przepływu.
• Aprobaty DVGW oraz WRAS.
•  Wziernik do kontroli przerwania 

membrany.

Airfix DE
• 50 – 3000 litrów.
• Maks. ciśnienie robocze: 16 barów.
•  Naczynia ciśnieniowe z funkcją 

przepływu.
•  Aprobaty DVGW, ACS, WRAS oraz 

WRC.
•  Elektroniczny czujnik przerwania 

membrany.

Airfix P 2 – 35
• 2 – 35 litrów.
• Maks. ciśnienie robocze: 10 barów.
•  Kolor: szary aluminium 

(RAL 9006).

Airfix P 50 – 300
• 50 – 300 litrów.
•  Maks. ciśnienie robocze: 10 barów.
•  Kolor: szary aluminium 

(RAL 9006).

Airfix P 500 – 5000
• 500 – 5000 litrów.
• Maks. ciśnienie robocze: 10 barów
•  Kolor: szary (RAL 7040).
•  Airfix P 750 i większe ze stopami.

Airfix P – poziome 
•  Standardowe ciśnienie wstępne: 

3,5 bara.
•  Kolor: szary aluminium 

(RAL 9006).

Airfix DEB
• 50 – 3000 litrów.
• Maks. ciśnienie robocze: 25 barów.
•  Naczynia ciśnieniowe 

(bez funkcji przepływu).
• Aprobaty WRAS oraz WRC.
•  Przeznaczone do zastosowań 

przemysłowych.

Airfix 2 – 4
• 2 – 4 litry.
•  Maks. ciśnienie robocze: 

5 barów.
•  Małe naczynia ciśnieniowe z 

wewnętrzną powłoką.

Airfix A
• 8 – 80 litrów.
•  Maks. ciśnienie robocze: 

10 barów (8 – 25 litrów) oraz 
8 barów (35 – 80 litrów).

•  Naczynia ciśnieniowe z 
funkcją przepływu.

•  Przystosowane do sieci 
wodociągowych.

•  Aprobata KIWA.

Airfix D
• 8 – 35 litrów.
• Maks. ciśnienie robocze: 10 barów.
•  Naczynia ciśnieniowe z 

zaawansowaną, zintegrowaną 
funkcją przepływu.

• W zestawie z trójnikiem.
•  Przystosowane do sieci 

wodociągowych.
•  Aprobata KIWA.

Ze stałą membraną

C E R T I F I E D
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Wszystkie Airfix A i Airfix D 
są w kolorze białym.

Montaż armatury AirfixControl 
pomiędzy naczyniem a 
trójnikiem umożliwia 
rozszczelnianie naczynia w celu 
przeprowadzenia jego 
konserwacji bez konieczności 
wyłączania instalacji.

Membrana ze specjalnej gumy oraz 
powleczone wewnętrznie naczynie 

są międzynarodowo zaaprobowane 
do użytku z wodą przeznaczoną do 
spożycia zgodnie z przepisami CE 

według 2002/16/UE.

W naczyniach Airfix D zastosowano 
specjalny dostarczany wraz z 
naczyniem trójnik zaprojektowany z 
wewnętrznym rozdzielaczem 
przepływu zapewniającym pełen 
przepływ przez naczynie

Wewnętrzna powłoka 
chroni przed korozją, 
nawet w przypadku 
przebicia membrany.

Sprawdzona konstrukcja pierścienia 
zaciskowego, gwarantuje że nie 

powstają uszkodzenia membrany 
oraz wewnętrznej powłoki 

ochronnej, czego nie można 
uzyskać w naczyniach łączonych na 

zakładkę.AIRFIX D

Naczynie wzbiorcze Airfix do instalacji wody pitnej Stosowane i przetestowane na całym świecie 
Firma Flamco od wielu już lat dostarcza naczynia 
wzbiorcze Airfix na rynki w Niemczech, Belgii, 
Wielkiej Brytanii i Francji. Stosowanie tych naczyń 
wzbiorczych w domowych instalacjach wody 
pitnej stało się w tych krajach powszechne.

Nasze charakterystyczne białe naczynia wzbiorcze 
Airfix spełniają wymogi stosownych norm, a ich 
montaż przebiega błyskawicznie.
Instalatorzy z wymienionych krajów potwierdzają
z jaką łatwością montuje się naczynia wzbiorcze Airfix 
zarówno w dużych, jak i małych domach, a także 

budynkach użyteczności publicznej, co z kolei 
przekłada się na odczuwaną przez klienta 
oszczędność wody i energii. Dzięki armaturze 
AirfixControl montowanej pomiędzy naczyniem 
a trójnikiem naczynia wzbiorcze Airfix można 
rozszczelniać w celu przeprowadzenia konserwacji 
bez konieczności wyłączania instalacji.

Naczynie Airfix wyposażone jest 
w plastikowy rozdzielacz 
przepływu przystosowany do 
trójników, zapewniający stały 
strumień o maksymalnej wielkości 
¾" (22 mm).

Rozdzielacz przepływu znajduje 
się w trójniku (trójnik nie jest 
dostarczany wraz z naczyniem).

Naczynie należy zamontować 
w linii zasilania  wodą o 
zapewnionym przepływie.

AIRFIX A

Zalety naczyń wzbiorczych Airfix:
•  Łatwy montaż.
•  Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka chroniąca przed korozją 

zarówno po stronie wody, jak i po stronie azotu.
•  Membrana i powłoka nie barwią, są bezwonne i nie powodują 

zmian smaku wody.
•  Możliwość używania z dowolnym pojemnościowym 

podgrzewaczem wody.
•   Możliwość stosowania w instalacjach hydroforowych.
•  Specjalna gumowa (EPDM) membrana.

Wskutek kapania wody wzbiorczej gospodarstwa 
domowe tracą w sumie setki milionów wody pitnej 
rocznie. 

W naczyniach wzbiorczych Airfix woda przepływa 
bezpośrednio przez nie – są one nieustannie 
przepłukiwane świeżą wodą z sieci wodociągowej. 
Zapobiega to gromadzeniu się w naczyniu letniej, 
stojącej wody, co mogłoby prowadzić do rozwoju 
bakterii. Dzięki temu użytkownicy mogą być spokojni 
odnośnie jakości wody, którą piją.

Jak widać, naczynia wzbiorcze Airfix sprawdzają się 
idealnie w instalacjach wody pitnej. Strony wody 
i azotu naczynia pokryte są epoksydową powłoką, 
dzięki której nawet w przypadku uszkodzenia 
membrany woda nie ma kontaktu z niepowleczoną 
stalą.
To zaawansowane urządzenie zapewnia 
użytkownikom liczne korzyści, stanowiąc tym samym 
doskonałą inwestycję.
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Wszystkie Airfix A i Airfix D 
są w kolorze białym.

Montaż armatury AirfixControl 
pomiędzy naczyniem a 
trójnikiem umożliwia 
rozszczelnianie naczynia w celu 
przeprowadzenia jego 
konserwacji bez konieczności 
wyłączania instalacji.

Membrana ze specjalnej gumy oraz 
powleczone wewnętrznie naczynie 

są międzynarodowo zaaprobowane 
do użytku z wodą przeznaczoną do 
spożycia zgodnie z przepisami CE 

według 2002/16/UE.

W naczyniach Airfix D zastosowano 
specjalny dostarczany wraz z 
naczyniem trójnik zaprojektowany z 
wewnętrznym rozdzielaczem 
przepływu zapewniającym pełen 
przepływ przez naczynie

Wewnętrzna powłoka 
chroni przed korozją, 
nawet w przypadku 
przebicia membrany.

Sprawdzona konstrukcja pierścienia 
zaciskowego, gwarantuje że nie 

powstają uszkodzenia membrany 
oraz wewnętrznej powłoki 

ochronnej, czego nie można 
uzyskać w naczyniach łączonych na 

zakładkę.AIRFIX D

Naczynie wzbiorcze Airfix do instalacji wody pitnej Stosowane i przetestowane na całym świecie 
Firma Flamco od wielu już lat dostarcza naczynia 
wzbiorcze Airfix na rynki w Niemczech, Belgii, 
Wielkiej Brytanii i Francji. Stosowanie tych naczyń 
wzbiorczych w domowych instalacjach wody 
pitnej stało się w tych krajach powszechne.

Nasze charakterystyczne białe naczynia wzbiorcze 
Airfix spełniają wymogi stosownych norm, a ich 
montaż przebiega błyskawicznie.
Instalatorzy z wymienionych krajów potwierdzają
z jaką łatwością montuje się naczynia wzbiorcze Airfix 
zarówno w dużych, jak i małych domach, a także 

budynkach użyteczności publicznej, co z kolei 
przekłada się na odczuwaną przez klienta 
oszczędność wody i energii. Dzięki armaturze 
AirfixControl montowanej pomiędzy naczyniem 
a trójnikiem naczynia wzbiorcze Airfix można 
rozszczelniać w celu przeprowadzenia konserwacji 
bez konieczności wyłączania instalacji.

Naczynie Airfix wyposażone jest 
w plastikowy rozdzielacz 
przepływu przystosowany do 
trójników, zapewniający stały 
strumień o maksymalnej wielkości 
¾" (22 mm).

Rozdzielacz przepływu znajduje 
się w trójniku (trójnik nie jest 
dostarczany wraz z naczyniem).

Naczynie należy zamontować 
w linii zasilania  wodą o 
zapewnionym przepływie.

AIRFIX A

Zalety naczyń wzbiorczych Airfix:
•  Łatwy montaż.
•  Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka chroniąca przed korozją 

zarówno po stronie wody, jak i po stronie azotu.
•  Membrana i powłoka nie barwią, są bezwonne i nie powodują 

zmian smaku wody.
•  Możliwość używania z dowolnym pojemnościowym 

podgrzewaczem wody.
•   Możliwość stosowania w instalacjach hydroforowych.
•  Specjalna gumowa (EPDM) membrana.

Wskutek kapania wody wzbiorczej gospodarstwa 
domowe tracą w sumie setki milionów wody pitnej 
rocznie. 

W naczyniach wzbiorczych Airfix woda przepływa 
bezpośrednio przez nie – są one nieustannie 
przepłukiwane świeżą wodą z sieci wodociągowej. 
Zapobiega to gromadzeniu się w naczyniu letniej, 
stojącej wody, co mogłoby prowadzić do rozwoju 
bakterii. Dzięki temu użytkownicy mogą być spokojni 
odnośnie jakości wody, którą piją.

Jak widać, naczynia wzbiorcze Airfix sprawdzają się 
idealnie w instalacjach wody pitnej. Strony wody 
i azotu naczynia pokryte są epoksydową powłoką, 
dzięki której nawet w przypadku uszkodzenia 
membrany woda nie ma kontaktu z niepowleczoną 
stalą.
To zaawansowane urządzenie zapewnia 
użytkownikom liczne korzyści, stanowiąc tym samym 
doskonałą inwestycję.
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Wzrost temperatury
[°C ]

Wzrost objętości
[%]

10–40 0,75
10–50 1,18
10–60 1,68
10–70 2,25

Podstawowe pojęcia dotyczące obliczeń 
dla naczyń wzbiorczych w instalacji 
wodociągowej

Następujące pojęcia mają istotne znaczenie 
w wyborze odpowiedniego naczynia:

•  Pojemność wodna instalacji
Całkowita pojemność strony sanitarnej 
podgrzewacza c.w.u.

•  Wzrost objętości wody (w %)
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące 
wzrostu objętości wody w punktach procentowych 
przy wzroście temperatury wody w zakresie od 10°C 
do 70°C.

Obliczenia dla naczyń Airfix w instalacjach 
wody pitnej

•  Początkowe ciśnienie w naczyniu
Musi być o 0,2 bara niższe od ciśnienia na dopływie wody zimnej.

•  Współczynnik resztkowy
1 – stopień napełnienia:
Określa współczynnik resztkowy dla naczynia wzbiorczego.

•  Współczynnik efektywności
Jest to stosunek pojemności brutto i netto naczynia.

     ciś. wody zimnej - ciś. początkowe
I ––––––––––––––––––––––––––––––––––– = stopień napełnienia
       ciśn. wody zimnej

Na tej podstawie można określić współczynnik resztkowy dla naczynia.

Współczynnik resztkowy = 1 – stopień napełnienia.

Ciśnienie końcowe musi być o 10% niższe od nastawy ciśnienia zaworu bezpieczeństwa.

Współczynnik efektywności obliczany jest za pomocą następującego wzoru:

     ciś. końcowe - ciś. wody zimnej
II –––––––––––––––––––––––––––––––– x ws. resztkowy = ws. efektywności
      ciśnienie końcowe 

Uwaga: ciśnienie w barach absolutnych

Maksymalny dopuszczalny współczynnik efektywności dla naczyń Airfix D-E/D-E-B wynosi 60% (0,60), a dla 
naczyń A i D 63% (0,63).

•  Ciśnienie końcowe
Jest to maksymalne dopuszczalne ciśnienie w instalacji w miejscu zamontowania naczynia. Ciśnienie końcowe 
wynosi 90% nastawy ciśnienia na zaworze Prescor zabezpieczającym podgrzewacz c.w.u., jeśli jest on 
zamontowany na tym samym poziomie co naczynie.

•  Pojemność naczynia brutto 
Pojemność naczynia brutto uzyskuje się w następujący sposób:
   objętość wzbiorcza
pojemność naczynia brutto = –––––––––––––––––––
    ws. efektywności

•  Objętość wzbiorcza
Objętość wzbiorczą uzyskuje się w następujący 
sposób: objętość wzbiorcza = pojemność wodna x 
wzrost objętości przy maksymalnej temperaturze.

•  Stopień napełnienia
Ciśnienie wody w instalacji doprowadzającej wodę 
zimną musi być o 0,2 bara wyższe od ciśnienia 
początkowego w naczyniu wzbiorczym, tak aby 
podczas schłodzenia instalacji nie następowało 
wypchnięcie całkowitej zawartości wody z naczynia 
wzbiorczego. W naczyniu jest więc zawsze 
resztkowa ilość wody przy najniższym ciśnieniu 
roboczym. Jest to tak zwany stopień napełnienia.
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Wzrost temperatury
[°C ]

Wzrost objętości
[%]

10–40 0,75
10–50 1,18
10–60 1,68
10–70 2,25

Podstawowe pojęcia dotyczące obliczeń 
dla naczyń wzbiorczych w instalacji 
wodociągowej

Następujące pojęcia mają istotne znaczenie 
w wyborze odpowiedniego naczynia:

•  Pojemność wodna instalacji
Całkowita pojemność strony sanitarnej 
podgrzewacza c.w.u.

•  Wzrost objętości wody (w %)
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące 
wzrostu objętości wody w punktach procentowych 
przy wzroście temperatury wody w zakresie od 10°C 
do 70°C.

Obliczenia dla naczyń Airfix w instalacjach 
wody pitnej

•  Początkowe ciśnienie w naczyniu
Musi być o 0,2 bara niższe od ciśnienia na dopływie wody zimnej.

•  Współczynnik resztkowy
1 – stopień napełnienia:
Określa współczynnik resztkowy dla naczynia wzbiorczego.

•  Współczynnik efektywności
Jest to stosunek pojemności brutto i netto naczynia.

     ciś. wody zimnej - ciś. początkowe
I ––––––––––––––––––––––––––––––––––– = stopień napełnienia
       ciśn. wody zimnej

Na tej podstawie można określić współczynnik resztkowy dla naczynia.

Współczynnik resztkowy = 1 – stopień napełnienia.

Ciśnienie końcowe musi być o 10% niższe od nastawy ciśnienia zaworu bezpieczeństwa.

Współczynnik efektywności obliczany jest za pomocą następującego wzoru:

     ciś. końcowe - ciś. wody zimnej
II –––––––––––––––––––––––––––––––– x ws. resztkowy = ws. efektywności
      ciśnienie końcowe 

Uwaga: ciśnienie w barach absolutnych

Maksymalny dopuszczalny współczynnik efektywności dla naczyń Airfix D-E/D-E-B wynosi 60% (0,60), a dla 
naczyń A i D 63% (0,63).

•  Ciśnienie końcowe
Jest to maksymalne dopuszczalne ciśnienie w instalacji w miejscu zamontowania naczynia. Ciśnienie końcowe 
wynosi 90% nastawy ciśnienia na zaworze Prescor zabezpieczającym podgrzewacz c.w.u., jeśli jest on 
zamontowany na tym samym poziomie co naczynie.

•  Pojemność naczynia brutto 
Pojemność naczynia brutto uzyskuje się w następujący sposób:
   objętość wzbiorcza
pojemność naczynia brutto = –––––––––––––––––––
    ws. efektywności

•  Objętość wzbiorcza
Objętość wzbiorczą uzyskuje się w następujący 
sposób: objętość wzbiorcza = pojemność wodna x 
wzrost objętości przy maksymalnej temperaturze.

•  Stopień napełnienia
Ciśnienie wody w instalacji doprowadzającej wodę 
zimną musi być o 0,2 bara wyższe od ciśnienia 
początkowego w naczyniu wzbiorczym, tak aby 
podczas schłodzenia instalacji nie następowało 
wypchnięcie całkowitej zawartości wody z naczynia 
wzbiorczego. W naczyniu jest więc zawsze 
resztkowa ilość wody przy najniższym ciśnieniu 
roboczym. Jest to tak zwany stopień napełnienia.
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Instrukcje dotyczące prawidłowego 
montażu naczyń wzbiorczych 
w instalacjach sanitarnych ciepłej wody 
użytkowej

•  W przypadku korzystania z naczynia wzbiorczego 
w instalacji sanitarnej nieodłącznym jego elementem 
jest zawór Prescor B dla podgrzewacza c.w.u.

•  Naczynie wzbiorcze należy zamontować na dopływie 
wody zimnej, pomiędzy zaworem zwrotnym 
a podgrzewaczem wody.

•  Ciśnienie początkowe naczynia wzbiorczego musi 
być niższe niż ciśnienie na dopływie wody zimnej lub 
ciśnienie za reduktorem ciśnienia.

•  Stosowanie naczyń wzbiorczych w instalacjach 
podgrzewaczy wody musi być zawsze zgodne 
z wymogami lokalnego przedsiębiorstwa 
wodociągowego.

Tabela doboru urządzenia Airfix

Pojemność podgrzewacza c.w.u. 
[l]

Ciśnienie początkowe 
[bar]

Zadane ciśnienie na zaworze bezp. Prescor B dla podgrzewacza 

6 barów 7 barów 8 barów 10 barów

100 3 Airfix   8/3 Airfix   8/3 Airfix   8/3 Airfix   8/3
100 4 Airfix   12/4 Airfix   8/4 Airfix   8/4 Airfix   8/4
150 3 Airfix   12/3 Airfix   8/3 Airfix   8/3 Airfix   8/3
150 4 Airfix   18/4 Airfix   12/4 Airfix   12/4 Airfix   8/4
200 3 Airfix   18/3 Airfix   12/3 Airfix   12/3 Airfix   8/3
200 4 Airfix   25/4 Airfix   18/4 Airfix   18/4 Airfix   12/4
250 3 Airfix   18/3 Airfix   18/3 Airfix   12/3 Airfix   12/3
250 4 Airfix   35/4 Airfix   25/4 Airfix   18/4 Airfix   12/4
300 3 Airfix   25/3 Airfix   18/3 Airfix   18/3 Airfix   12/3
300 4 Airfix   35/4 Airfix   25/4 Airfix   25/4 Airfix   18/4

Przykładowe obliczenia dla naczyń wzbiorczych w instalacjach wodociągowych

Dane
- Pojemność wodna podgrzewacza c.w.u.   = 150 litrów
- Maksymalna temperatura wody    = 70°C
- Ciśnienie na dopływie wody zimnej   = 4 bary
- Nastawa ciśnienia na zaworze bezpieczeństwa  = 8 barów
- Ciśnienie początkowe w naczyniu (4–0,2)  = 3,8 bara
- Ciśnienie końcowe (arytmetyczne)    = 7,2 bara

Ciśnienie początkowe w naczyniu     = Ciśn. na dopływie wody z. – 0,2 bara = 3,8
Ciśnienie końcowe (arytmetyczne)    =  Nastawa ciśnienia na zaworze bezpieczeństwa x 

90% = 7,2 bara

Obliczenia
Przyrost objętości: w temperaturze 70ºC wynosi 2,25%  = 150 x 2,25% = 3,4 litra

                                     (ciśnienie na dopływie w. zimnej 
                          - ciśnienie początkowe)        (4,0 + 1,0) - (3,8 + 1,0) 
Stopień napełnienia: –––––––––––––––––––––––––––––––––––– =  –––––––––––––––––––––––––– = 0,04
                           (ciśnienie na dopływie w. zimnej)                (4,0 + 1,0)

Współczynnik resztkowy: 1 – stopień napełnienia = 1 - 0,04 = 0,96
                   (ciśnienie końcowe –  
                      ciśnienie ma dopływie w.z.)  (7,2 + 1,0) - (4,0 + 1,0)
Wsp. efektywności: ––––––––––––––––––––––––––– x wsp. resztkowy = –––––––––––––––––––––– x 0,96 = 0,375
                    (ciśnienie końcowe)           (7,2 + 1,0)
 
Wymagana pojemność brutto naczynia wzbiorczego: 3,4 / 0,375 = 9,1 litra

Wybrane naczynie wzbiorcze Airfix: Airfix A 12/4,0 (dostosować na obiekcie ciśnienie początkowe do 3,8 bara).
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Instrukcje dotyczące prawidłowego 
montażu naczyń wzbiorczych 
w instalacjach sanitarnych ciepłej wody 
użytkowej

•  W przypadku korzystania z naczynia wzbiorczego 
w instalacji sanitarnej nieodłącznym jego elementem 
jest zawór Prescor B dla podgrzewacza c.w.u.

•  Naczynie wzbiorcze należy zamontować na dopływie 
wody zimnej, pomiędzy zaworem zwrotnym 
a podgrzewaczem wody.

•  Ciśnienie początkowe naczynia wzbiorczego musi 
być niższe niż ciśnienie na dopływie wody zimnej lub 
ciśnienie za reduktorem ciśnienia.

•  Stosowanie naczyń wzbiorczych w instalacjach 
podgrzewaczy wody musi być zawsze zgodne 
z wymogami lokalnego przedsiębiorstwa 
wodociągowego.

Tabela doboru urządzenia Airfix

Pojemność podgrzewacza c.w.u. 
[l]

Ciśnienie początkowe 
[bar]

Zadane ciśnienie na zaworze bezp. Prescor B dla podgrzewacza 

6 barów 7 barów 8 barów 10 barów

100 3 Airfix   8/3 Airfix   8/3 Airfix   8/3 Airfix   8/3
100 4 Airfix   12/4 Airfix   8/4 Airfix   8/4 Airfix   8/4
150 3 Airfix   12/3 Airfix   8/3 Airfix   8/3 Airfix   8/3
150 4 Airfix   18/4 Airfix   12/4 Airfix   12/4 Airfix   8/4
200 3 Airfix   18/3 Airfix   12/3 Airfix   12/3 Airfix   8/3
200 4 Airfix   25/4 Airfix   18/4 Airfix   18/4 Airfix   12/4
250 3 Airfix   18/3 Airfix   18/3 Airfix   12/3 Airfix   12/3
250 4 Airfix   35/4 Airfix   25/4 Airfix   18/4 Airfix   12/4
300 3 Airfix   25/3 Airfix   18/3 Airfix   18/3 Airfix   12/3
300 4 Airfix   35/4 Airfix   25/4 Airfix   25/4 Airfix   18/4

Przykładowe obliczenia dla naczyń wzbiorczych w instalacjach wodociągowych

Dane
- Pojemność wodna podgrzewacza c.w.u.   = 150 litrów
- Maksymalna temperatura wody    = 70°C
- Ciśnienie na dopływie wody zimnej   = 4 bary
- Nastawa ciśnienia na zaworze bezpieczeństwa  = 8 barów
- Ciśnienie początkowe w naczyniu (4–0,2)  = 3,8 bara
- Ciśnienie końcowe (arytmetyczne)    = 7,2 bara

Ciśnienie początkowe w naczyniu     = Ciśn. na dopływie wody z. – 0,2 bara = 3,8
Ciśnienie końcowe (arytmetyczne)    =  Nastawa ciśnienia na zaworze bezpieczeństwa x 

90% = 7,2 bara

Obliczenia
Przyrost objętości: w temperaturze 70ºC wynosi 2,25%  = 150 x 2,25% = 3,4 litra

                                     (ciśnienie na dopływie w. zimnej 
                          - ciśnienie początkowe)        (4,0 + 1,0) - (3,8 + 1,0) 
Stopień napełnienia: –––––––––––––––––––––––––––––––––––– =  –––––––––––––––––––––––––– = 0,04
                           (ciśnienie na dopływie w. zimnej)                (4,0 + 1,0)

Współczynnik resztkowy: 1 – stopień napełnienia = 1 - 0,04 = 0,96
                   (ciśnienie końcowe –  
                      ciśnienie ma dopływie w.z.)  (7,2 + 1,0) - (4,0 + 1,0)
Wsp. efektywności: ––––––––––––––––––––––––––– x wsp. resztkowy = –––––––––––––––––––––– x 0,96 = 0,375
                    (ciśnienie końcowe)           (7,2 + 1,0)
 
Wymagana pojemność brutto naczynia wzbiorczego: 3,4 / 0,375 = 9,1 litra

Wybrane naczynie wzbiorcze Airfix: Airfix A 12/4,0 (dostosować na obiekcie ciśnienie początkowe do 3,8 bara).
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AIRFIX 2 - 4

Niewielkie naczynia bez funkcji przepływu.
Do stosowania w małych instalacjach wody pitnej i użytkowej.
Wnętrze naczynia Airfix zostało pokryte specjalną powłoką, która zapobiega utlenianiu. Membrana została wykonana tak, aby 
nie wpływać na zmianę zapachu, koloru i smaku wody.
• Maksymalna temperatura w naczyniu (membrana): 70 °C.
• Kolor: RAL 9010.

Airfix 2 - 4 Grupa towarowa 2

• Maks. ciśnienie robocze: 5 barów.

Typ Ciśnienie 
wstępne

[bar]

Wymiary Przy-
łącze

Waga
[kg]

Numer
katalogowy

Ø
[mm]

W
[mm]

Airfix 2 4 216 144 3/4" 1,7 120 24001
Airfix 4 4 216 194 3/4" 2,1  90 24101

AIRFIX A

Do stosowania w instalacjach wody użytkowej i instalacjach hydroforowych. Wnętrze naczynia Airfix zostało pokryte specjalną 
powłoką, która zapobiega utlenianiu. Membrana została wykonana tak, aby nie wpływać na zmianę zapachu, koloru i smaku 
wody. Specjalny syntetyczny element przepływowy eliminuje rozwój niepożądanych bakterii. Dołączony element odpowiedzialny 
za zapewnienie przepływu w naczyniu umieszcza się w standartowym trójniku łączącym naczynie z instalacją.
• Atest higieniczny PZH.
• Maks. temperatura pracy: 70 °C.
• Kolor: RAL 9010.
• Membrana wykonana ze specjalnego kauczuku butylowego.
• Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową (PED 97/23/UE).
• Naczynie przepływowe.
• Dostarczane wraz z trójnikiem ¾".

Airfix A Grupa towarowa 2

Typ Ciśnienie 
wstępne

[bar]

Maks. ciśnienie
robocze

[bar]

Wymiary Przy-
łącze

Waga
[kg]

Numer
katalogowy

Ø
[mm]

W
[mm]

Airfix A  8 4 10 245 301 3/4"  3,2 50 24259
Airfix A 12 4 10 286 334 3/4"  4,3 36 24349
Airfix A 18 4 10 328 325 3/4"  4,9 24 24459
Airfix A 25 4 10 358 378 3/4"  6,6 18 24559
Airfix A 35 4  8 396 437 3/4"  8,1 18 24659
Airfix A 50 4  8 437 473 3/4" 11,2 12 24749
Airfix A 80 4  8 519 540 3/4" 15,0 12 24809

Nr. 0343
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AIRFIX D

Do stosowania w instalacjach wody użytkowej i instalacjach hydroforowych. Wnętrze naczynia Airfix zostało pokryte specjalną 
powłoką, która zapobiega utlenianiu. Membrana została wykonana tak, aby nie wpływać na zmianę zapachu, koloru i smaku 
wody. Airfix D wyposażony jest w specjalny przepływowy element armatury przyłączeniowej eliminujący powstawanie w naczyniu 
niepożądanych bakterii.
• Atest higieniczny PZH.
• Kolor: RAL 9010.
• Membrana wykonana ze specjalnego kauczuku butylowego.
• Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową (PED 97/23/UE).
• Pełnoprzepływowe naczynie wzbiorcze.
• Maksymalna temperatura w naczyniu (membrana): 70 °C.
• Maksymalna temperatura robocza (konstrukcyjna): 70 °C.

Airfix D Grupa towarowa 2

Typ Ciśnienie 
wstępne

[bar]

Maks. ciśnienie
robocze

[bar]

Wymiary Przy-
łącze

Waga
[kg]

Numer
katalogowy

Ø W
[mm]

Airfix D  8 4 10 245 301 3/4" 3,2 50 14259
Airfix D 12 4 10 286 334 3/4" 4,3 36 14349
Airfix D 18 4 10 328 325 3/4" 4,9 24 14459
Airfix D 25 4 10 358 378 3/4" 6,6 18 14559
Airfix D 35 4  8 396 437 3/4" 8,1 18 14659

Nr. 0343
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AIRFIX P

Naczynia wzbiorcze do instalacji wody pitnej stosowane w domowych i przemysłowych zamkniętych instalacjach wody ciepłej i 
zimnej. Zaprojektowane z unikalnie profilowaną, wymienną membraną. Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową  
(PED 97/23/UE).

Airfix P 2 - 35 Grupa towarowa 2

• Ciśn. wstępne: 3,5 bara.
• Maks. ciśn. robocze: 10 barów.
• Atesty higieniczne: PZH, WRAS, WRC, ACS.
• Kolor: szary (RAL 9006).

Typ Pojem-
ność

[l]

Wymiary Przy-
łącze

Waga
[kg]

Membrana Numer
Katalogowy

Ø
[mm]

W
[mm]

Airfix P  5   5 170  275 3/4"  1,7 Butyl 144 24852
Airfix P  8   8 220  305 3/4"  2,2 Butyl  90 24853
Airfix P 12  12 260  310 3/4"  2,9 Butyl  72 24854
Airfix P 16  16 260  345 3/4"  3,4 EPDM  60 24855
Airfix P 18  18 260  375 3/4"  3,5 EPDM  60 24856
Airfix P 24  24 260  485 3/4"  4,3 EPDM  56 24857
Airfix P 35  35 380  470 1"  8,0 EPDM  24 24858

Airfix P 50 - 300 Grupa towarowa 2

• Ciśn. wstępne: 3,5 bara.
• Maks. ciśn. robocze: 10 barów.
• Atesty higieniczne: PZH, WRAS, WRC, ACS.
• Kolor: szary (RAL 9006).

Typ Pojem-
ność

[l]

Wymiary Przyłącze Waga
[kg]

Numer
Katalogowy

Ø
[mm]

W
[mm]

Airfix P  50  50 380  720 1"  9,9 15 24859
Airfix P  60  60 380  830 1" 12,1 15 24860
Airfix P  80  80 460  760 1" 14,0 10 24861
Airfix P 100 100 460  880 1" 16,0 10 24862
Airfix P 150 150 510 1030 1" 25,5  8 24863
Airfix P 200 200 590 1070 1 ¼" 37,5  8 24864
Airfix P 300 300 650 1250 1 ¼" 50,5  3 24865

Nr. 1370

Nr. 1370
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Airfix P 500 - 5000 Grupa towarowa 2

• Ciśn. wstępne: 3,5 bara.
• Maks. ciśn. robocze: 10 barów.
• Kolor: szary (RAL 7040).
• Airfix P 750 - 5000 posiada nogi wsporcze.

Typ Pojem-
ność

[l]

Wymiary Przyłącze Waga
[kg]

Membrana Numer
Katalogowy

Ø
[mm]

W
[mm]

Airfix P  500  500  650 1780 R 1 1/2"   86 EPDM 1 24866
Airfix P  750  750  750 2035 R 1 1/2"  128 EPDM 1 24867
Airfix P 1000 1000  750 2535 Rp 2"  163 Butyl 1 24868
Airfix P 1500 1500 1000 2510 Rp 2 1/2"  423 Butyl 1 24869
Airfix P 2000 2000 1100 2745 Rp 2 1/2"  483 Butyl 1 24870
Airfix P 2500 2500 1200 3295 Rp 2 1/2"  537 Butyl 1 24871
Airfix P 3000 3000 1200 3425 Rp 2 1/2"  766 Butyl 1 24872
Airfix P 5000 5000 1500 3615 Rp 2 1/2" 1620 Butyl 1 24873
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Przemyślna technologia Airfix zapewnia 
użytkownikom wymierne korzyści
Membranowe ciśnieniowe naczynia wzbiorcze 
z wymiennymi membranami przeznaczone są do 
zastosowań z wodą ciepłą, w instalacjach 
hydroforowych i wodociągowych.
Naczynie wzbiorcze Airfix D-E może pracować 
w instalacjach hydroforowych zarówno po stronie 

Naczynie gromadzi wodę wewnątrz membrany 
z kauczuku butylowego. W przypadku wzrostu 
ciśnienia w instalacji (w momencie uruchomienia się 
pompy lub zaprzestania poboru wody naczynie 
przejmie nadmiar wody. Natomiast w razie spadku 

Airfix D-E-B
Do instalacji domowych, 
technologicznych oraz 
gaśniczych, ze stalowym 
pojedynczym gwintowanym 
złączem w standardzie 
(bez funkcji przepływu) oraz 
bez elektronicznego czujnika 
przerwania membrany.

ssawnej, jak i tłocznej pomp. Instalacje te mają za 
zadanie zapobiegać występowaniu niskiego ciśnienia 
i niepożądanym zmianom ciśnienia przy małym 
natężeniu przepływu i redukować liczbę grup 
hydroforowych. Pod tym względem naczynie 
wzbiorcze Airfix D-E oferuje doskonałe rozwiązanie.

ciśnienia w instalacji (pobór wody) woda zostanie 
zwrócona do linii czerpalnej co gwarantuje stabilność 
ciśnienia. Przepływ przez naczynie połączony jest 
z minimalnym spadkiem ciśnienia. 

Airfix D-E-L
Membranowe 
ciśnieniowe naczynie 
wzbiorcze z funkcją 
przepływu do instalacji 
ciśnieniowych, 
wodociągowych oraz 
wody pitnej. Wziernik do 
sprawdzania przerwania 
membrany.

Zalety naczynia Airfix D-E
•  Naczynie pełnoprzepływowe z dowolnym 

kierunkiem przepływu.
•   Mały spadek ciśnienia.
•  Standardowy czujnik przerwania membrany można 

opcjonalnie wyposażyć tak, aby zapewniał 
możliwość zdalnego odczytu.

•  Łatwość montażu, długa żywotność.

AIRFIX D-E-B AIRFIX D-E-L

Airfix D-E
Powlekane złącze dwukierunkowe 
do układu rur w instalacji.

Ciśnieniomierz z samouszczelniającym zaworem redukcyjnym, 
złącze naczynia Rp 3/8" DIN 2999-1.

Czujnik przerwania membrany, czerwona dioda LED 
sygnalizująca przerwanie membrany.

Normalne dopuszczalne ciśnienie wstępne gazu 
w warunkach dostawy: 6 barów.

Naczynia Airfix D-E posiadają zieloną zewnętrzną powłokę.

Naczynie Airfix D-E jest wytrzymałe, niezawodne 
i łatwe w montażu.
Urządzenie Airfix D-E to naczynie przepływowe 
z dwoma złączami kołnierzowymi, wyposażone 
w wymienną membranę z kauczuku butylowego. Ten 
wysokiej jakości materiał, z którego wykonano 

membranę zapewnia niską przepuszczalność gazową. 
Naczynie Airfix D-E wyposażono w standardzie 
w elektroniczny czujnik przerwania membrany oraz 
wewnętrznie powlekany stalowy kołnierz 
przepływowy.

AIRFIX D-E AIRFIX D-E
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Przemyślna technologia Airfix zapewnia 
użytkownikom wymierne korzyści
Membranowe ciśnieniowe naczynia wzbiorcze 
z wymiennymi membranami przeznaczone są do 
zastosowań z wodą ciepłą, w instalacjach 
hydroforowych i wodociągowych.
Naczynie wzbiorcze Airfix D-E może pracować 
w instalacjach hydroforowych zarówno po stronie 

Naczynie gromadzi wodę wewnątrz membrany 
z kauczuku butylowego. W przypadku wzrostu 
ciśnienia w instalacji (w momencie uruchomienia się 
pompy lub zaprzestania poboru wody naczynie 
przejmie nadmiar wody. Natomiast w razie spadku 

Airfix D-E-B
Do instalacji domowych, 
technologicznych oraz 
gaśniczych, ze stalowym 
pojedynczym gwintowanym 
złączem w standardzie 
(bez funkcji przepływu) oraz 
bez elektronicznego czujnika 
przerwania membrany.

ssawnej, jak i tłocznej pomp. Instalacje te mają za 
zadanie zapobiegać występowaniu niskiego ciśnienia 
i niepożądanym zmianom ciśnienia przy małym 
natężeniu przepływu i redukować liczbę grup 
hydroforowych. Pod tym względem naczynie 
wzbiorcze Airfix D-E oferuje doskonałe rozwiązanie.

ciśnienia w instalacji (pobór wody) woda zostanie 
zwrócona do linii czerpalnej co gwarantuje stabilność 
ciśnienia. Przepływ przez naczynie połączony jest 
z minimalnym spadkiem ciśnienia. 

Airfix D-E-L
Membranowe 
ciśnieniowe naczynie 
wzbiorcze z funkcją 
przepływu do instalacji 
ciśnieniowych, 
wodociągowych oraz 
wody pitnej. Wziernik do 
sprawdzania przerwania 
membrany.

Zalety naczynia Airfix D-E
•  Naczynie pełnoprzepływowe z dowolnym 

kierunkiem przepływu.
•   Mały spadek ciśnienia.
•  Standardowy czujnik przerwania membrany można 

opcjonalnie wyposażyć tak, aby zapewniał 
możliwość zdalnego odczytu.

•  Łatwość montażu, długa żywotność.

AIRFIX D-E-B AIRFIX D-E-L

Airfix D-E
Powlekane złącze dwukierunkowe 
do układu rur w instalacji.

Ciśnieniomierz z samouszczelniającym zaworem redukcyjnym, 
złącze naczynia Rp 3/8" DIN 2999-1.

Czujnik przerwania membrany, czerwona dioda LED 
sygnalizująca przerwanie membrany.

Normalne dopuszczalne ciśnienie wstępne gazu 
w warunkach dostawy: 6 barów.

Naczynia Airfix D-E posiadają zieloną zewnętrzną powłokę.

Naczynie Airfix D-E jest wytrzymałe, niezawodne 
i łatwe w montażu.
Urządzenie Airfix D-E to naczynie przepływowe 
z dwoma złączami kołnierzowymi, wyposażone 
w wymienną membranę z kauczuku butylowego. Ten 
wysokiej jakości materiał, z którego wykonano 

membranę zapewnia niską przepuszczalność gazową. 
Naczynie Airfix D-E wyposażono w standardzie 
w elektroniczny czujnik przerwania membrany oraz 
wewnętrznie powlekany stalowy kołnierz 
przepływowy.

AIRFIX D-E AIRFIX D-E
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Systemu można używać w następujących 
zastosowaniach:
a.  małe niezależne instalacje wody użytkowej, które 

czerpią wodę z warstwy wodonośnej lub studni,
b.  instalacje, które pomimo podłączenia do sieci 

wodociągowej znajdują się tak daleko od pompowni 
lub wieży ciśnień, iż zachodzi konieczność 
podnoszenia ciśnienia na miejscu.

Za utrzymanie jednolitego ciśnienia w instalacji 
odpowiada ciśnieniowe naczynie wzbiorcze 
w połączeniu z przełącznikiem ciśnieniowym, który 
załącza i wyłącza pompę. 
Jeżeli dane ciśnieniowe naczynie wzbiorcze ma 
większą pojemność niż wymagana do wspomnianego 
zastosowania, może ono także pełnić rolę zasobnika 
buforowego. W związku z tym gdy z instalacji 
pobierane są niewielkie ilości wody, załączanie pompy 
nie jest konieczne, co przyczynia się do zwiększania 
jej ogólnej trwałości użytkowej.

Ciśnienie włączeniowe przełącznika ciśnieniowego 
powinno być o 0,2 bara wyższe od ciśnienia 
początkowego naczynia wzbiorczego. Ciśnienie 
włączeniowe w przypadku naczynia wzbiorczego 
o ciśnieniu początkowym 3,0 bary wyniesie zatem 3,2 
bara.

Obliczenia dla naczynia wzbiorczego Airfix 
w instalacjach hydroforowych (wody pitnej)

Wybór odpowiedniego naczynia 
wzbiorczego Airfix

W wyborze naczynia wzbiorczego ważną rolę 
odgrywają dwa czynniki. Pierwszym czynnikiem jest 
całkowite zapotrzebowanie przepływu w instalacji. 
Określa ono wydajność pompy, która może posłużyć 
za podstawę do obliczeń. Drugim ważnym czynnikiem 
jest czas, jaki zajmie pompie uzupełnienie naczynia 
wzbiorczego od ciśnienia minimalnego do 
maksymalnego. Im dłuższy jest ten czas tym mniejsza 
jest liczba załączeń. 

W przypadku wyboru mniejszego ciśnieniowego 
naczynia wzbiorczego częstotliwość przełączania 
pompy znacznie wzrośnie, co z kolei będzie mieć 
niekorzystny wpływ na jej trwałość użytkową.
Jeżeli często zachodzi konieczność wydatkowania 
małych ilości wody bez załączania pompy, należy 
wybrać większą wartość czasu. Odpowiednio 
wzrośnie także wartość V - pojemność ciśnieniowego 
naczynia wzbiorczego. Ciśnieniowe naczynie 

Instalacje wody pitnej, w szczególności te, które 
czerpią wodę z warstwy wodonośnej lub studni mają 
stosunkowo wysoki poziom powietrza. Wymusza to 
konieczność takiego zainstalowania ciśnieniowego 
naczynia wzbiorczego, które będzie zapobiegać 

tworzeniu się „poduszki powietrznej” przy membranie.
Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze jest napełniane 
z kontrolowaną wydajnością.
Zalecamy montaż regulatora ciśnienia.

wzbiorcze będzie w tym wypadku funkcjonować jako 
zasobnik. W tej sytuacji naczynie przepływowe Airfix 
okaże się doskonałym rozwiązaniem.
W przypadku większej pojemności naczyń możliwe 
jest równoległe podłączenie kilku ciśnieniowych 
naczyń wzbiorczych.

Wielkość ciśnieniowego naczynia wzbiorczego można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

   Qu + Qi           pu + 1        pi + 1
V = 0,278  x  –––––––– x ––––––– x ––––––– x t
   2       pu – pi        pv + 1

gdzie:
V = pojemność ciśnieniowego naczynia wzbiorczego w litrach.
Qu = wydajność pompy przy ciśnieniu wyłączeniowym w m3/h.
Qi = wydajność pompy przy ciśnieniu załączania w m3/h.
pu = ciśnienie wyłączenia przełącznika ciśnieniowego w barach absolutnych.
pi = ciśnienie załączenia przełącznika ciśnieniowego w barach absolutnych.
pv = ciśnienie wstępne ciśnieniowego naczynia wzbiorczego w barach absolutnych.
t =  czas w sekundach, w jakim naczynie może zostać opróżnione ze średnią wydajnością pompy, pomimo 

załączenia pompy.
Jeśli V leży pomiędzy wartościami pojemności dwóch ciśnieniowych naczyń wzbiorczych, należy wybrać większe 
naczynie.

Instrukcje dotyczące sposobu montażu ciśnieniowych naczyń wzbiorczych 
z urządzeniami wody pitnej w instalacjach hydroforowych

Zawór odcinający

Pompa
Zawór zwrotny

Reduktor ciśnienia

Przełącznik 
ciśnieniowy Manometr

Zawór odcinający

Zawór zwrotnyPS

Airfix A/D

Zawór uzupełniania 
gazu/złącze 
kontrolne

Airfix D-E

Manometr

Zawór
odcinający

Zawór
spustowy

Zawór zwrotny

Zawór 
zwrotny

Do instalacji

Zawór 
sterujący

Pompa

Airfix D-E
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Systemu można używać w następujących 
zastosowaniach:
a.  małe niezależne instalacje wody użytkowej, które 

czerpią wodę z warstwy wodonośnej lub studni,
b.  instalacje, które pomimo podłączenia do sieci 

wodociągowej znajdują się tak daleko od pompowni 
lub wieży ciśnień, iż zachodzi konieczność 
podnoszenia ciśnienia na miejscu.

Za utrzymanie jednolitego ciśnienia w instalacji 
odpowiada ciśnieniowe naczynie wzbiorcze 
w połączeniu z przełącznikiem ciśnieniowym, który 
załącza i wyłącza pompę. 
Jeżeli dane ciśnieniowe naczynie wzbiorcze ma 
większą pojemność niż wymagana do wspomnianego 
zastosowania, może ono także pełnić rolę zasobnika 
buforowego. W związku z tym gdy z instalacji 
pobierane są niewielkie ilości wody, załączanie pompy 
nie jest konieczne, co przyczynia się do zwiększania 
jej ogólnej trwałości użytkowej.

Ciśnienie włączeniowe przełącznika ciśnieniowego 
powinno być o 0,2 bara wyższe od ciśnienia 
początkowego naczynia wzbiorczego. Ciśnienie 
włączeniowe w przypadku naczynia wzbiorczego 
o ciśnieniu początkowym 3,0 bary wyniesie zatem 3,2 
bara.

Obliczenia dla naczynia wzbiorczego Airfix 
w instalacjach hydroforowych (wody pitnej)

Wybór odpowiedniego naczynia 
wzbiorczego Airfix

W wyborze naczynia wzbiorczego ważną rolę 
odgrywają dwa czynniki. Pierwszym czynnikiem jest 
całkowite zapotrzebowanie przepływu w instalacji. 
Określa ono wydajność pompy, która może posłużyć 
za podstawę do obliczeń. Drugim ważnym czynnikiem 
jest czas, jaki zajmie pompie uzupełnienie naczynia 
wzbiorczego od ciśnienia minimalnego do 
maksymalnego. Im dłuższy jest ten czas tym mniejsza 
jest liczba załączeń. 

W przypadku wyboru mniejszego ciśnieniowego 
naczynia wzbiorczego częstotliwość przełączania 
pompy znacznie wzrośnie, co z kolei będzie mieć 
niekorzystny wpływ na jej trwałość użytkową.
Jeżeli często zachodzi konieczność wydatkowania 
małych ilości wody bez załączania pompy, należy 
wybrać większą wartość czasu. Odpowiednio 
wzrośnie także wartość V - pojemność ciśnieniowego 
naczynia wzbiorczego. Ciśnieniowe naczynie 

Instalacje wody pitnej, w szczególności te, które 
czerpią wodę z warstwy wodonośnej lub studni mają 
stosunkowo wysoki poziom powietrza. Wymusza to 
konieczność takiego zainstalowania ciśnieniowego 
naczynia wzbiorczego, które będzie zapobiegać 

tworzeniu się „poduszki powietrznej” przy membranie.
Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze jest napełniane 
z kontrolowaną wydajnością.
Zalecamy montaż regulatora ciśnienia.

wzbiorcze będzie w tym wypadku funkcjonować jako 
zasobnik. W tej sytuacji naczynie przepływowe Airfix 
okaże się doskonałym rozwiązaniem.
W przypadku większej pojemności naczyń możliwe 
jest równoległe podłączenie kilku ciśnieniowych 
naczyń wzbiorczych.

Wielkość ciśnieniowego naczynia wzbiorczego można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

   Qu + Qi           pu + 1        pi + 1
V = 0,278  x  –––––––– x ––––––– x ––––––– x t
   2       pu – pi        pv + 1

gdzie:
V = pojemność ciśnieniowego naczynia wzbiorczego w litrach.
Qu = wydajność pompy przy ciśnieniu wyłączeniowym w m3/h.
Qi = wydajność pompy przy ciśnieniu załączania w m3/h.
pu = ciśnienie wyłączenia przełącznika ciśnieniowego w barach absolutnych.
pi = ciśnienie załączenia przełącznika ciśnieniowego w barach absolutnych.
pv = ciśnienie wstępne ciśnieniowego naczynia wzbiorczego w barach absolutnych.
t =  czas w sekundach, w jakim naczynie może zostać opróżnione ze średnią wydajnością pompy, pomimo 

załączenia pompy.
Jeśli V leży pomiędzy wartościami pojemności dwóch ciśnieniowych naczyń wzbiorczych, należy wybrać większe 
naczynie.

Instrukcje dotyczące sposobu montażu ciśnieniowych naczyń wzbiorczych 
z urządzeniami wody pitnej w instalacjach hydroforowych

Zawór odcinający

Pompa
Zawór zwrotny

Reduktor ciśnienia

Przełącznik 
ciśnieniowy Manometr

Zawór odcinający

Zawór zwrotnyPS

Airfix A/D

Zawór uzupełniania 
gazu/złącze 
kontrolne

Airfix D-E

Manometr

Zawór
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Zawór
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Airfix D-E
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AIRFIX D-E

Naczynie wzbiorcze do stosowania w instalacjach wody pitnej w tym w układach hydroforowych.

Specjalna przepływowa konstrukcja zapobiega rozwojowi niepożądanych bakterii. Membrana została wykonana tak, aby nie 
wpływać na zmianę zapachu, koloru i smaku wody. Wewnątrz naczynie Airfix posiada specjalną powłokę, która zapobiega 
utlenianiu.
• Atest higieniczny PZH, WRAS i ACS.
• Wymienna membrana.
• Elektroniczny czujnik pęknięcia membrany.
• Połączenie kołnierzowe zgodne z EN 1092-1 PN16.
• Maks. temperatura robocza: 70 °C.
• Ciśnienie wstępne: 4 bary.

• Jakość materiału:
-ASTM/ISO: A181 klasa 60 / S235JRG2.
-EN/ISO: P245N.

Airfix D-E, wykonanie 10 barów Grupa towarowa 2

Typ Pojem-
ność

[l]

Wymiary Kołnierze
(2x)

Waga
[kg]

Numer
katalogowy

Ø
[mm]

W
[mm]

Airfix D-E   50   50  450  836 DN 40  60 1 14700
Airfix D-E   80   80  450 1016 DN 40  70 1 14800
Airfix D-E  120  120  450 1271 DN 40  80 1 14812
Airfix D-E  180  180  550 1227 DN 40 110 1 14818
Airfix D-E  240  240  550 1487 DN 40 130 1 14824
Airfix D-E  300  300  550 1827 DN 40 150 1 14830
Airfix D-E  600  600  750 1840 DN 50 230 1 14860
Airfix D-E  800  800  750 2230 DN 50 270 1 14880
Airfix D-E 1000 1000  750 2730 DN 50 320 1 14910
Airfix D-E 1600 1600 1000 2663 DN 80 550 1 14916
Airfix D-E 2000 2000 1200 2412 DN 80 620 1 14920
Airfix D-E 3000 3000 1200 3312 DN 80 805 1 14930

Airfix D-E, wykonanie 16 barów Grupa towarowa 2

Typ Pojem-
ność

[l]

Wymiary Kołnierze
(2x)

Waga
[kg]

Numer
katalogowy

Ø
[mm]

W
[mm]

Airfix D-E   50   50  450  839 DN 40  70 1 14701
Airfix D-E   80   80  450 1019 DN 40  80 1 14801
Airfix D-E  120  120  450 1274 DN 40  95 1 14813
Airfix D-E  180  180  550 1238 DN 40 135 1 14819
Airfix D-E  240  240  550 1498 DN 40 160 1 14825
Airfix D-E  300  300  550 1838 DN 40 190 1 14831
Airfix D-E  600  600  750 1843 DN 50 300 1 14861
Airfix D-E  800  800  750 2233 DN 50 350 1 14881
Airfix D-E 1000 1000  750 2733 DN 50 415 1 14911
Airfix D-E 1600 1600 1000 2682 DN 80 610 1 14917
Airfix D-E 2000 2000 1200 2425 DN 80 680 1 14921
Airfix D-E 3000 3000 1200 3335 DN 80 890 1 14931
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AIRFIX D-E-L

Naczynie wzbiorcze do stosowania w instalacjach wody pitnej w tym w układach hydroforowych.

Specjalna przepływowa konstrukcja zapobiega rozwojowi niepożądanych bakterii. Membrana została wykonana tak, aby nie 
wpływać na zmianę zapachu, koloru i smaku wody. Wewnątrz naczynie Airfix posiada specjalną powłokę, która zapobiega 
utlenianiu.
• Atest higieniczny PZH, WRAS i ACS.
• Wymienna membrana.
• Optyczna sygnalizacja pęknięcia membrany - wziernik.
• Maksymalne ciśnienie robocze: 10 barów.
• Maksymalna temperatura robocza: 70 °C.
• Ciśnienie wstępne: 4 bary.

• Jakość materiału:
-ASTM/ISO: A181 klasa 60 / S235JRG2.
-EN/ISO: P245N.

Airfix D-E-L Grupa towarowa 2

Typ Pojem-
ność

[l]

Wymiary Przyłącze 
syst.

Waga
[kg]

Numer
katalogowy

Ø
[mm]

W
[mm]

Airfix D-E-L  50  50 450  845 G 1 1/4"  60 1 14702
Airfix D-E-L  80  80 450 1025 G 1 1/4"  70 1 14802
Airfix D-E-L 120 120 450 1280 G 1 1/4"  80 1 14814
Airfix D-E-L 180 180 550 1235 G 1 1/4" 110 1 14820
Airfix D-E-L 240 240 550 1495 G 1 1/4" 130 1 14826
Airfix D-E-L 300 300 550 1835 G 1 1/4" 150 1 14832
Airfix D-E-L 600 600 750 1850 G 1 1/4" 230 1 14862
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AIRFIX D-E-B

Naczynie wzbiorcze do stosowania w instalacjach wody technologicznej.

Membrana została wykonana tak, aby nie wpływać na zmianę zapachu, koloru i  smaku wody. Wewnątrz naczynie Airfix posiada 
specjalną powłokę, która zapobiega utlenianiu.
• Aprobata WRAS i ACS.
• Wymienna membrana.
• Optyczna sygnalizacja pęknięcia membrany - wziernik.
• Pojedyncze przyłącze gwintowane (bez funkcji przepływu).
• Maks. ciśnienie robocze: 10 lub 16 barów.
• Maks. temperatura robocza: 70 °C.
• Ciśnienie wstępne: 4 bary.

• Jakość materiału:
-ASTM/ISO: A181 klasa 60 / S235JRG2.
-EN/ISO: P245N.

Airfix D-E-B wykonanie 10 barów Grupa towarowa 2

Typ Pojem-
ność

[l]

Wymiary Przyłącze 
systemowe

[w.]

Waga
[kg]

Numer
katalogowy

Ø
[mm]

W
[mm]

Airfix D-E-B   50   50  450  830 1 1/2"  49 1 14704
Airfix D-E-B   80   80  450 1010 1 1/2"  57 1 14804
Airfix D-E-B  120  120  450 1265 1 1/2"  68 1 14816
Airfix D-E-B  180  180  550 1255 1 1/2"  99 1 14822
Airfix D-E-B  240  240  550 1515 1 1/2" 117 1 14828
Airfix D-E-B  300  300  550 1855 1 1/2" 140 1 14834
Airfix D-E-B  600  600  750 1840 2" 217 1 14864
Airfix D-E-B  800  800  750 2230 2" 255 1 14882
Airfix D-E-B 1000 1000  750 2730 2" 303 1 14912
Airfix D-E-B 1600 1600 1000 2680 2 1/2" 529 1 14918
Airfix D-E-B 2000 2000 1200 2400 2 1/2" 593 1 14922
Airfix D-E-B 3000 3000 1200 3300 2 1/2" 782 1 14932
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Airfix D-E-B wykonanie 16 barów Grupa towarowa 2

Typ Pojem-
ność

[l]

Wymiary Przyłącze 
systemowe

[w.]

Waga
[kg]

Numer
katalogowy

Ø
[mm]

W
[mm]

Airfix D-E-B   50   50  450  830 1 1/2"  58 1 14703
Airfix D-E-B   80   80  450 1010 1 1/2"  69 1 14803
Airfix D-E-B  120  120  450 1265 1 1/2"  83 1 14815
Airfix D-E-B  180  180  550 1255 1 1/2" 124 1 14821
Airfix D-E-B  240  240  550 1515 1 1/2" 147 1 14827
Airfix D-E-B  300  300  550 1855 1 1/2" 178 1 14833
Airfix D-E-B  600  600  750 1840 2" 282 1 14863
Airfix D-E-B  800  800  750 2230 2" 333 1 14883
Airfix D-E-B 1000 1000  750 2730 2" 398 1 14913
Airfix D-E-B 1600 1600 1000 2680 2 1/2" 587 1 14919
Airfix D-E-B 2000 2000 1200 2400 2 1/2" 657 1 14923
Airfix D-E-B 3000 3000 1200 3300 2 1/2" 864 1 14933


