
Stacionárny ohrievač s dvoma výmenníkmi - objem 200, 300 litrov

Hlavné vlastnos   ohrievačov Q-termo ENERGY:
•  AKCIOVÁ CENA je vrátane mäkkého elas  ckého plášťa zo synte  ckého materiálu 

spolu s kvalitnou ECO polyuretánovou izoláciou s nízkym koefi cientom tepelnej 
vodivos  .

• Ohrievače s dvoma tepelnými výmenníkmi (V2).
• Možnosť napojenia výmenníka na objekty s teplovodným ústredným vykurovaním a/

alebo na alterna  vne zdroje energie (solárne panely, tepelné čerpadlá, atď.).
• Zapojenie na plný tlak vody (do 1 MPa).
• Pripojenie na recirkuláciu teplej úžitkovej vody.
• Externý ukazovateľ teploty s manometrom.
• Nádoba smaltovaná vysoko odolným  tanovým náterom odolným voči poškodeniu so 

špeciálnou receptúrou.
• Objímky pre umiestnenie ďalších tepelných snímačov pre riadenie viacerých tepelných 

zdrojov.
• Ľahko dostupné servisné vstupy a montážne napojenia.

ENERGY 200N V2 ENERGY 300N V2

1. Este  cké PVC vo farbe RAL 9006
2. Vysoko efek  vna tepelná izolácia o šírke 

50mm
3. Teplomer
4. Anódová ochrana (DIN 4753-6)
5. Prídavné elektrické vykurovacie teleso (na 

objednávku)
6. Vodná nádrž z ocele s nízkym obsahom uhlíka
7. Titánový smalt (DIN 4753-3)
8. Revízny otvor príruby s krytom
9. Poistný ven  l 8 bar
10. Spodný výmenník
11. Horný výmenník

Model ENERGY
200N V2

ENERGY
300N V2

Objem [l] 200 300
Vnútorný povrch nádoby smalt smalt
Plocha / objem dolného výmenníka [m²/L] 0,9/5,55 1,2/7,40
Menovitý výkon dolného výmenníka podľa DIN 
4708; 80/60/45°C [kW, m²/h]

29
0,71

53
1,3

Plocha / objem horného výmenníka [m²/L] 0,6/3,70 0,9/5,55
Menovitý výkon horného výmenníka podľa DIN 
4708; 80/60/45°C [kW, m²/h]

18
0,44

21
0,52

Prevádzkový tlak/max. teplota výmenníka [bar,°C] 16/110 16/110
Príkon vykurovacích telies (voliteľný)[kW] 3 3 - 4,5
Prevádzkový tlak/max. teplota nádrže [bar,°C] 10/95 10/95
Tepelné straty [kWh/24 h] 1,5 1,9
Hmotnosť [kg] 82 118
H [mm] - výška / min. svetlá výška 1340/1460 1420/1580
D [mm] - priemer Ø 560 Ø 660
L [mm] - výstup zo spodného výmenníka G1"/202 G1"/215

A [mm] - vstup studenej vody G1"/202 G1"/215

G [mm] - nátrubok pre snímač termostatu G½"/1037 G½"/1104
R [mm] - recirkulácia G¾"/987 G¾"/957
K [mm] - vstup do spodného výmenníka G1"/692 G1"/805
N [mm] - výstup z horného výmenníka G1"/812 G1"/894
M [mm] - vstup do horného výmenníka G1"/1112 G1"/1170

E [mm] - výstup teplej vody G1"/1168 G1"/1182

F [mm] - objímka pre odvzdušňovací ven  l G1"/1340 G1"/1410

O [mm] - inšpekčný otvor (príruba) Ø 110/180
309

Ø 110/180
320

Y [mm] - vypúšťací otvor G1"/30 G1"/30
T [mm] - termometer G½"/1138 G½"/1170

P [mm] - anódová tyč G1¼"/1340 G1¼"/1410

U [mm] - nátrubok pre el. vykurovacie teleso G1½"/752 G1½"/852

Z [mm] - nátrubok pre objímku senzora G½"/302
G½"/752

G½"/320
G½"/852

Objednávací kód QTEENERGY200NV20 QTEENERGY300NV20

AKCIOVÁ CENA (NC bez DPH/ks) 300,- Eur 350,- Eur
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Akcia  QTERMO - SOLAR !!!
Solárne ohrievače Q-termo za akciovú cenu pre MF:

ENERGY 200NV2 - 300,- Eur bez DPH
ENERGY 300NV2 - 350,- Eur bez DPH
Akcia pla   od 11.7. do 10.9.2016 alebo do vypredania zásob.  
Zásobníky v tejto akcii nie je možné kombinovať s  ostatnými 
akciami QTERMO.

• Zdvojená anódová ochrana nádoby - 2 anódovej tyče 
výrazne predlžujú životnosť ohrievača (závislé od 
objemu).

• Kombinovaný poistný ven  l.
• Aretačné nôžky pre op  málne polohovanie.
• Záruka 5 rokov na nádobu ohrievača.
• K ohrievaču je možné dodatočne napojiť elektrické 

vykurovacie telesá sa štandardným ohrevom vo výkone 
3 - 30 kW podľa objemu.


