
Ohrievače s nepriamym ohrevom VTI

Rýchly, kompaktný a hospodárny

Stacionárne ohrievače s nepriamym ohrevom 

od 100 do 500 litrov

Akumulačné tlakové ohrievače s nepriamym ohrevom 

vody sú efektívne využiteľné hlavne pri veľkom odbe-

re teplej vody, pričom na nich môže byť napojených 

niekoľko odberných miest teplej vody na viacerých po-

schodiach. Vysoký komfort prípravy teplej vody je za-

bezpečený rýchlym a rovnomerným ohrevom veľkými 

výhrevnými plochami výmenníkov. Nádrž ohrievačov 

je vyrobená z oceľového plechu, ktorý je smaltovaný 

pri teplote 850 ºC, čím spolu s anódovou ochranou 

dosahuje vysokú odolnosť voči korózii. Ohrev vody 

tepelnými výmenníkmi siahajúcimi až ku dnu nádrže 

ohrievača zabraňuje vzniku kritických studených zón 

s choroboplodnými zárodkami. Vývody z výmenníkov 

tepla sú umiestnené v zadnej časti a vývod teplej vody 

v hornej časti ohrievačov, čo umožňuje ich jednoduché 

pripojenie k stacionárnym kotlom ústredného kúrenia. 

Ohrievače majú otvor určený pre montáž snímača ter-

mostatu a v prednej časti čistiacu prírubu pod plasto-

vým krytom, kde je možné naviac inštalovať prírubu 

s elektrickým ohrievacím telesom s príkonom 3 kW.

Prednosti:
• úsporná prevádzka vďaka tepelnej polyuretánovej 

 izolácii

• rýchla a zdravotne nezávadná príprava teplej vody

• vizuálna kontrola teploty vody

• možnosť nastavenia optimálnej prevádzky prostred-

 níctvom termostatu kotla ústredného kúrenia

• možnosť pripojenia na cirkulačný obvod

• výškovo nastaviteľné nohy na elimináciu nerovnosti

 povrchu

• jednoduchá inštalácia, obsluha a údržba

TECHNICKÉ ÚDAJE VTI 100 VTI 150 VTI 200 VTI 300 VTI 400 VTI 500

Objem l 100 150 200 300 400 500
Spôsob ohrevu cirkulačná voda ÚK  (možnosť inštalácie elektrického ohrievacieho telesa 3 kW)
Vyhotovenie tlakový
Pretlak v nádrži MPa 0,6 1,0
Typ výmenníka rúrkový
Pretlak vo výmenníku MPa 0,6 1,0
Aktívna plocha výmenníka m2 0,92 1,12 1,33 1,5 1,9 2,25
Objem kvapaliny výmenníka l 6 7,5 8,7 9,5 11,1 13,1
Tepelný výkon výmenníka ** kW 28 34 40 48,4 53,7 65,3
Množstvo osprchovaní/kúpeľov* 5,2/1,4 6,9/1,8 9,2/2,5
Množstvo ohriatej vody o 35°C ** l/hod. 686 833 980 - - -
Hmotnosť kg 64 79 94 120 185 210
Elektrické krytie*** IP 24

* 1 osprchovanie cca 40 litrov vody o teplote 40°C, 1 kúpeľ cca150 litrov o teplote 40°C

** teplota vykurovacej vody 80°C, teplota studenej vody 10° C, teplota ohriatej vody 45°C, pri prietoku vykurovacieho média 1m3/h.

*** v prípade namontovaného prídavného 3 kW ohrievacieho telesa

VTI

20


