
Ohrievače s nepriamym ohrevom

VTH 100 VTH 120 VTH 150
A mm 898 1027 1267
B mm 827 958 1198
C mm 229 229 229
D mm 520 520 520
E mm 230 230 230
F mm 100 100 100

VTH 100 VTH 120 VTH 150
1 Vstup vykurovacej vody cól G¾“
2 Vstup studenej vody cól G¾“
3 Cirkulácia cól G¾“
4 Výstup teplej vody cól G¾“
5 Výstup vykurovacej vody cól G¾“
6 Nátrubok pre montáž prídavného el. telesa
7 Signálka ohrevu
8 Ovládací prvok prevádzkového termostatu 
9 PG priechodka
10 El. príruba HP 2/040 (zvláštne príslušenstvo)

Teplá voda z jedného miesta
Stacionárne ohrievače s nepriamym ohrevom 
od 100 do 150 litrov
Akumulačné tlakové ohrievače vody s nepriamym 
ohrevom umožňujú napojenie niekoľkých odberných 
miest teplej vody na viacerých poschodiach. Vzhľadom 
k ich vysokému výkonu sú efektívne využiteľné hlavne 
pri veľkom odbere teplej vody. Nádrž ohrievačov je vy-
robená z pevného oceľového plechu, ktorého vnútorná 
časť je chránená proti korózii kvalitným smaltom a anó-
dovou ochranou. Ohrev vody výmenníkom tepla siaha-
júcimi až ku dnu nádrže ohrievača zabraňuje vzniku kri-
tických studených zón s choroboplodnými zárodkami. 
Pripojenie ohrievačov na inštalačné rozvody je umiest-
nené v ich hornej časti a umožňuje jednoduché pripo-
jenie k závesným kotlom ústredného kúrenia. Ohrieva-
če sú na prednej strane vybavené teplomerom ktorý 
umožňuje jednoduchú kontrolu teploty vody v priebe-
hu prevádzky. V spodnej časti ohrievača sa nachádza 
nátrubok umožňujúci inštaláciu prídavného elektric-
kého ohrevu s výkonom 2 kW. Vybavenie cirkulačnou 
rúrkou umožňuje pripojenie na cirkulačný obvod.

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
• poistka proti prehriatiu ohrievača
• poistka proti zamrznutiu vody
• možnosť montáže elektrického ohrevu 
 s výkonom 2 kW
• výškovo nastaviteľné nohy na elimináciu 
 nerovnosti povrchu
• jednoduchá inštalácia, obsluha a údržba
• poistný ventil so spätnou klapkou ako príslušenstvo

TECHNICKÉ ÚDAJE VTH 100 VTH 120 VTH 150
Objem l 95 114 150
Spôsob ohrevu cirkulačná voda ÚK
Vyhotovenie tlakový
Pretlak v nádrži MPa 1,0 
Max. vypínacia teplota termostatu °C 80 (- 6)
Typ výmenníka rúrkový
Pretlak vo výmenníku MPa 1,0
Aktívna plocha výmenníka m2 1,0
Tepelný výkon výmenníka *** kW. 20,0
Tepelné straty (podľa EN 60379) kWh/d 1,45 1,62 1,93
Inf. čas ohrevu výmenníkom o 35°C *** 14 min 18 min 23 min
Množstvo ohriatej vody o 35°C *** l/hod 480
Hmotnosť kg 56 62 73
Elektrické krytie IP 24

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

VTH

zvláštne príslušenstvo
2 kW el. príruba HP 2/040
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