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Solární akumulační tlakové ohřívače vody zabezpečují ohřev 
teplé vody progresívním způsobem. Vzhledem ke svému vy-
sokému výkonu jsou efektivně využitelné všude tam, kde je 
požadovaný větší odběr teplé vody na více místech současně. 

Trojvalentní ohřívač vybavený solárním výměníkem tepla, vý-
měníkem tepla pro ústřední topení a elektrickým ohřívacím 
tělesem (zvláštní příslušenství). Nádrž ohřívačů je vyrobená 
z pevného ocelového plechu a  jeho vnitřní část je chráněna 
proti korozi kvalitním smaltem a anodovou ochranou. 

Ohřívače mají otvor pro namontování snímače termostatu 
kotle ústředního topení a  v  přední části čistící přírubu pod 
plastovým krytem.

Nadstandardní provedení
• velké plochy výměníků
• nadměrně dimenzované ochranné anody
• plechový plášť

Solární ohřívače VTS

Solární stacionární 
ohřívače vody 
od 200 do 500 litrů

Solární akumulační tlakové 
ohřívače vody zabezpečují 

ohřev teplé vody progresivním 
způsobem. 

Dlouhá životnost
• speciální smalt CoPro – oboustranné smaltování
• anodová ochrana proti korozi

Úspornost a nízká 
energetická náročnost
• silná tepelná polyuretanová izolace

Vícestupňová ochrana
• pojistka proti zamrznutí vody
• tepelná bezpečnostní pojistka proti přehřátí s funkcí resetu

Jednoduchá instalace, 
ovládání a údržba
•  jednoduché připojení k systému vytápění
•  výškově nastavitelné nohy na eliminaci 

nerovnosti povrchu
• čistící příruba pod plastovým krytem

Uživatelský komfort
• vizuální kontrola teploty vody
• možnost napojení na cirkulaci 
• možnost nastavení optimálního provozu

prostřednictvím termostatu kotle ústředního topení 
nebo regulace solárního systému

Elektrická příruba HP 3/150 s  topným tělesem 3 kW
je volitelným příslušenstvím (viz kapitola Příslušenství).
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VTS 300/3, VTS 400/3, VTS 500/3VTS 200/3

TYP VTS 200/3 VTS 300/3 VTS 400/3 VTS 500/3

objednací čísla 225068 225072 224994 224997

objem (l) 200 304 422 207

způsob ohřevu elektrický */solární/cirkulační voda ÚT

provedení tlakové

přetlak v nádrži (MPa) 0,6 1,0

Inf. čas el. ohřevu z 15°C na 60°C (min)* 180 270 300 330

typ horního výměníku - ÚT trubkový

přetlak ve výměníku (MPa) 0,6 1,0

aktivní plocha výměníku (m2) 0,6 0,7 1,0

tlaková ztráta výměníku** (kPa) 12 5

objem kapaliny výměníku (l) 3 5 6,2

typ dolního výměníku - solár trubkový

přetlak ve výměníku - solár (MPa) 0,6 1,0

aktivní plocha výměníku - solár (m2) 0,92 1,5 1,9 2,25

tlaková ztráta výměníku** (kPa)   8 11 13 10

objem kapaliny výměníku - solár (l) 5,8 9,5 11,1 13,1

výkon výměníku tepla - solár (kW) 22,5 48,4 53,7 65,3

hmotnost (kg) 98 130 195 225

elektrické krytí IP 24

třída energetické účinnosti*** C C C -

VTS

TYP 200/3 300/3 400/3 500/3

A (mm) 1574 1 552 1 543 1 813

B (mm) 1 205 1 216 1 200 1 400

C (mm) 932 943 1 000 1 100

D (mm) 550 650 750 750

E (mm) 837 848 905 1 005

F (mm) 742 753 810 910

G (mm) 220 253 260 260

H (mm) 102 129 110 110

I (mm) 280 310 295 295

J (mm) 600 700 800 800

Rozměry

Technické údaje

1. Studená voda (G1")
2. Teplá voda (G1")
3. Výměník tepla - solár - vstup (G1")
4. Výměník tepla - solár - výstup (G1")
5. Cirkulace (G¾")
6. Trubka pro senzor solárního ohřevu (ø9)
7. Výměník tepla - vstup

(200 l - G¾", 300, 400, 500 l -G1")
8. Výměník tepla - výstup 

(200 l - G¾", 300, 400, 500 l -G1")
9. Trubka pro senzor výměníku ÚT (ø9)
10. Elektrické ohřívací těleso* (G5⁄4")
11. Čistící otvor (ø115)
12. Ochranná anoda
13. Teploměr

* el. topným tělesem v části nad ním (zvláštní příslušenství)
** teplota topné vody 80°C, teplota studené vody 10°C, teplota ohřáté vody 45°C, při průtoku topného média 1m3/h.
***  údaje odpovídají oficiálním a od září 2015 platným požadavkům pro zařízení na přípravu teplé vody (Směrnice EU č. 812/2013) jako i aktuálním zkušebním 

požadavkům EN 50440 pro ohřívače vody


