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Značka kvality
Európsky zväz výrobcov smaltu (European Enamel Authority 
– EEA) vyznamenal našu firmu značkou kvality za smaltované 
výrobky. Značka kvality EEA poskytuje užívateľovi istotu, že sa 
rozhodol pre výrobok s maximálne možnou kvalitou smaltu. 
Prepožičanie značky kvality je pre našu spoločnosť jednoznač-
ným potvrdením jej úspešnej kvalitatívnej politiky. Vyzname-
nanie EEA je platné pre všetky smaltované zásobníky teplej 
vody značky Tatramat.

Univerzálny záves
Pri konštrukcii ohrievačov vody myslíme aj na Vaše pohodlie 
pri ich inštalácii. Vytvorili sme preto univerzálny záves, vďaka 
ktorému nahradíte svoj predchádzajúci výrobok našim výrob-
kom a to bez ohľadu na to akej bol značky. Jeho univerzálnosť 
spočíva v rozstupoch pre závesné skrutky, vďaka tomu nie je 
potrebné vŕtanie nových otvorov do stien, jednoducho použi-
jete tie, ktoré tam už máte.
 
Záruka
Na vnútornú smaltovanú nádrž elektrických ohrievačov (30-
200 litrov), kombinovaných ohrievačov, ohrievačov s nepria-
mym ohrevom, solárnych ohrievačov a tepelných čerpadiel 
na prípravu teplej vody poskytujeme záruku 5 rokov, na ostat-
né súčasti výrobku 2 roky. Na plynové ohrievače (kompletný 
výrobok) a na malé elektrické ohrievače (5-15 litrov, komplet-
ný výrobok) poskytujeme záruku 2 roky.

Pripojenie k fotovoltickému systému
Všetky naše elektrické ohrievače vody sú vhodné i na pripo-
jenie k fotovoltickému systému. Tento musí obsahovať vhod-
ný menič napätia zabezpečujúci napájanie ohrievačov podľa 
technickej špecifikácie a napojenie musí zodpovedať platnej 
legislatíve.
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Jednoduchou inštaláciou
Univerzálny záves zabezpečuje bezproblémovú výmenu 
ohrievača vody značky Tatramat až za 98% ohrievačov na 
trhu. Starý ohrievač vody jednoducho zvesíte zo steny a nový 
zavesíte na jeho miesto bez toho, aby ste potrebovali vŕtať 
nové otvory či meniť závesné skrutky. Dlhodobo rovnaké pri-
pájacie rozmery G ½” pre nástenné a G 1” pre stacionárne 
ohrievače vody zaručia pripojenie na vodovodnú sieť bez po-
treby dodatočnej rekonštrukcie. 

Vysokou bezpečnosťou
Našim produktom boli udelené certifikáty VDE, ktoré je mož-
né získať až po splnení najprísnejších európskych kritérií z 
hľadiska bezpečnosti. Vysoký stupeň elektrického krytia IP 24-
25 potvrdzuje bezpečnosť prevádzky ohrievačov vody značky 
Tatramat. Tie disponujú okrem bezpečnostného termostatu 
a resetovateľnej tepelnej poistky, ktoré zabezpečujú ochranu 
pred prehriatím, aj ochranou proti mrazu. 
 
Vynikajúcou kvalitou a dlhou životnosťou
Vnútorné nádrže sú smaltované vysokokvalitným smaltom, 
ktorý bol ocenený prestížnym certifikátom EEA ako prvý v 
strednej a východnej Európe. Ten spolu s nadmerne veľkou 
horčíkovou anódou zabezpečuje maximálnu odolnosť voči 
korózii. Pri výrobe ohrievačov vody značky Tatramat sa vyu-
žívajú najmodernejšie technologické procesy, realizuje sa sto-
percentná kontrola tesnosti, smaltu, elektrickej bezpečnosti i 
koncového produktu.  

Vysokým komfortom a spokojnosťou zákazníka
Ohrievače vody značky Tatramat šetria Vaše peniaze. Vďaka 
minimálnym tepelným stratám, ktoré sú zabezpečené hru-
bou dvojzložkovou polyuretánovou izoláciou, neuniká ener-
gia do okolia, ale je využitá na to, na čo je určená, teda na 
ohrev či udržanie teploty vody. V našich ohrievačoch vody je 
vďaka modernému konceptu vtoku zabezpečené optimálne 
vrstvenie vody. Nedochádza teda k premiešavaniu už ohriatej 
a vtekajúcej studenej vody. To umožňuje odpustiť z ohrieva-
ča vody vysoké množstvo teplej vody bez nutnosti dohrevu. 
Ohrievače vody sú vybavené signalizáciou ohrevu a ich na-
stavenie je pomocou otáčavého gombíka alebo tlačidiel úplne 
jednoduché. Spoločnosť poskytuje zákazníkom aktívnu tech-
nickú podporu a poradenstvo, zabezpečuje spoľahlivý a vždy 
dostupný servis po celom Slovensku.

Spojením dlhoročných skúseností s výrobou ohrievačov vody, 
zodpovedného prístupu a najmodernejších technológií vo vý-
robnom procese dosahujú ohrievače vody značky Tatramat 
vysokú úspornosť, dlhú životnosť a nadštandardný komfort, 
vďaka čomu sa presadili nielen na domácom trhu, ale aj na 
trhoch v Európe. 

Tam, kde sa rozhoduje o kvalite a výkone, neexis-
tuje žiaden kompromis. Ohrievače vody Tatramat 
Vám svojím vyhotovením ponúkajú ideálne spo-
jenie týchto vlastností. Vďaka najnovšiemu know-
-how, zodpovednému prístupu a najmodernejším 
technológiám využívaným nie len pri výrobe, ale 
i samotnom vývoji sa naše produkty vyznačujú:

Ideálne riešenie 
ohrevu vody
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Tepelné straty
Pri výbere ohrievača vody je dôležité zohľadniť jeho tepelné 
straty. Je to veličina, popisujúca energiu, ktorú je potrebné do-
dať, aby sa voda v ohrievači vody udržala na stálej teplote po-
čas 24 hodín. Čím je táto hodnota menšia, tým menej energie 
je potrebné dodať, ohrievač vody je úspornejší a tým pádom 
šetrnejší k peňaženke zákazníka. Tepelné straty by sa mali pre 
daný typ ohrievača vody merať podľa jednotných EU noriem, 
inak merané tepelné straty strácajú výpovednú hodnotu. Pre 
elektrické zásobníkové ohrievače vody je táto norma EN 60379, 
pre ohrievače vody s nepriamym ohrevom je platná EN 12897.

Tepelná izolácia
S tepelnými stratami úzko súvisí tepelná izolácia, ktorá zamedzuje 
úniku tepla do okolia. Dôležitým ukazovateľom pre tepelnú izolá-
ciu je jej hrúbka a materiál. V súčasnosti patrí medzi materiály s 
najlepšími izolačnými vlastnosťami tvrdá PU pena. Spravidla platí, 
že čím je tepelná izolácia hrubšia, tým sú tepelné straty nižšie.

V dnešnej modernej spoločnosti je dostupnosť teplej 
vody v domácnosti, na pracovisku alebo všade tam, kde 
človek pracuje či oddychuje, jednou zo základných a ne-
odmysliteľných potrieb človeka. Nepomáha ľudstvu len 
zlepšovať hygienu či pripravovať pokrmy, ale poskytu-
je nám i prostriedok pre relaxáciu a oddych. Produkty 
Tatramat ako zariadenia pre ohrev vody s dlhoročnou 
tradíciou napomáhajú tomu, aby bola teplá voda do-
stupná všade tam, kde je to potrebné.

Ako si vybrať správny a kvalitný 
zásobníkový ohrievač vody? 
Čo je potrebné zohľadniť pri výbe-
re ohrievača vody?

Výber 
ohrievača vody

Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40°C
Tento údaj popisuje, koľko vody s teplotou 40°C je možné pri 
určitom nastavení termostatu (väčšinou 60°C) z ohrievača vody 
vypustiť bez toho, aby bola voda dohrievaná. Voda s teplotou 
40°C je najčastejšie využívaná pri sprchovaní či kúpaní. Na jedno 
osprchovanie sa štandardne udáva spotreba teplej 40°C vody 
od 30 - 50 litrov. Vďaka tomuto údaju je možné si vybrať správny 
objem ohrievača vody a vyhnúť sa tak zbytočnému prehrievaniu 
veľkého objemu vody, čo opäť pomáha ušetriť financie.

Objem ohrievača vody
Pri stanovení objemu ohrievača vody je potrebné zohľadniť 
počet osôb, ktoré ho budú využívať, samotné využitie a vzdia-
lenosť ohrievača vody od odberného či odberných miest.

• počet osôb - je potrebné rátať 30 - 50 l vody s teplotou 
40°C pre osprchovanie jednej osoby. 

• využitie - v prípade, že sa v domácnosti používa vaňa, musí 
byť zohľadnený jej objem v litroch vody s teplotou 40°C.

• vzdialenosť od odberného miesta - v prípade dlhých vo-
dovodných vedení je potrebné zohľadniť tepelnú stratu 
potrubia.

Pri zvážení týchto odporúčaní a po odhade terajšej i budúcej 
situácie v domácnosti, do ktorej ohrievač kupujete, sa pravde-
podobne nedopustíte omylu, ak budete vychádzať z nasledu-
júcej tabuľky: 
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TATRAMAT Iné ohrievače

TYP EOV 80 TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

Hrúbka izolácie [mm] 48 mm 14 mm 18 mm 27 mm 32 mm

Tepelné straty [kWh/deň] 0,79 1,80 1,52 1,43 1,10

Náklady straty / deň 0,13 € 0,29 € 0,24 € 0,23 € 0,18 €

Náklady straty / rok 47,45 € 105,85 € 87,60 € 83,95 € 65,70 €

S ohrievačom TATRAMAT EOV môžete ušetriť až:

58,40 € 40,15 € 36,50 € 18,25 €
V porovnaní 

s typom 1
V porovnaní

s typom 2
V porovnaní 

s typom 3
V porovnaní 

s typom 4

* Vychádza sa z nameraných údajov pri porovnávaní 5 zariadení – elektrických ohrievačov vody EOV a 4 konkurenčných ohrievačov – merania boli 
realizované nezávislou nemeckou inštitúciou TÜV Rheinland.

Porovnanie ceny tepelných strát*
Elektrické ohrievače vody generácie X3 značky Tatramat majú najnižšie tepelné straty a tým aj najnižšie náklady v 
porovnaní s konkurenčnými ohrievačmi:

Doba ohrevu vody o 50 ºC pre jednu osobu ohrievacím telesom s príkonom 2 kW

spotreba teplej vody (l) nízka stredná vysoká

použitá sadzba elektrickej energie denná
24 hod

nočná
8 hod

denná
24 hod

nočná
8 hod

denná
24 hod

nočná
8 hod

počet osôb v domácnosti
vrátane detí

1 30 50 30 50 50 80

2 30 50 50 80 80 120

3 50 80 80 120 100 150

4 50 100 100 150 150 200

5 80 100 120 200 200 300

6 100 120 150 200 200 300

objem nádrže (l) 5 10 15 30 50 80 100 120 150 200

doba ohrevu 0
hod

9
min

0 
hod
18

min

0
hod
27

min

0
hod
53

min

1
hod
29

min

2
hod
22

min

2
hod
58

min

3
hod
33

min

4
hod
27

min

5
hod
56

min

spotreba vody na rôzne činnosti pre jednu osobu (l) 40 ºC 60 ºC

umývanie rúk 1,5 0,9

sprchovanie 30 18

kúpeľ 130 78

varenie 1,7 1

bežné upratovanie 3 1,8

Pri väčšom počte osôb doporučujeme obrátiť sa na projektanta.
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Typy ohrievačov 
a spôsoby ohrevu 
vody

Elektrický ohrievač vody
Voda je ohrievaná elektrickým ohrievacím telesom.

Kombinovaný ohrievač vody
Takýto ohrievač vody obsahuje el. ohrievacie teleso a výmen-
ník tepla, ktorý je možné napojiť napríklad na vodu ústred-
ného kúrenia alebo iný zdroj tepla (krbovú vložku, kotol na 
tuhé palivo, atď.). Vtedy je možné počas vykurovacieho obdo-
bia ohrievať vodu pri kúrení a v letných mesiacoch pomocou 
elektrickej energie. Tatramat ponúka dva typy kombinova-
ných ohrievačov vody:

• s dvojplášťovým výmenníkom - napojiteľný na vykurovací 
systém sprava i zľava, nie je potrebné čerpadlo vo vykurova-
com systéme (systém samotiaže).

• s rúrkovým výmenníkom - vyšší výkon, varianty s napojiteľ-
ným výmenníkom sprava alebo zľava, potrebné čerpadlo vo 
vykurovacom systéme.

Ohrievač vody s nepriamym ohrevom
Voda je ohrievaná pomocou výmenníka v ohrievači vody, kto-
rý je napojený na vykurovací systém alebo iný zdroj tepla (kr-
bovú vložku, kotol na tuhé palivo, atď.). U takýchto ohrievačov 
vody prebieha ohrev iba s využitím vykurovacieho systému. 
V prípade potreby je možné takýto ohrievač vody vybaviť el. 
ohrievacím telesom.

Solárny ohrievač vody
Solárne ohrievače vody Tatramat sú vybavené výmenníkom 
tepla, ktorý je určený pre napojenie na solárny systém, el. 
ohrievacím telesom, ktoré je možné využiť na dohrev pomo-
cou el. energie. Typy VTS 200 - 500/3 sú ešte vybavené ďalším 
výmenníkom tepla, ktorý možno pripojiť na vykurovací sys-
tém alebo iný zdroj tepla (krbovú vložku, kotol na tuhé palivo, 
atď.) a vodu v prípade potreby dohrievať zvoleným systémom.

Tepelné čerpadlo pre ohrev vody
Najnovší stav vedy a techniky umožňuje ohrev vody pomocou 
tepelného čerpadla. Pri takomto ohrievači vody je voda ohrie-
vaná výmenníkom tepla, v ktorom prúdi chladivo z chladiace-
ho okruhu tepelného čerpadla. Toto mení svoje skupenstvo a 
pridaním minimálneho množstva el. energie dosahuje potreb-
ný výkon na ohrev vody. Táto technológia umožňuje ohrev 
vody s výkonom viac ako trojnásobne väčším ako je spotreba 
el. energie a je tak aktuálne najúspornejší a najefektívnejší typ 
prípravy teplej vody. Napr: pri priemernej spotrebe 520 W je 
voda ohrievaná priemerným výkonom 1680 W (TEC 220 TM).

Individuálne a centrálne zásobovanie teplou 
vodou
Dôležité je zamyslieť sa nad typom ohrevu. Po zvážení všet-
kých argumentov spomínaných na predchádzajúcich strán-
kach je možné zvoliť si individuálne, alebo centrálne zásobo-
vanie teplou vodou.

• Individuálne zásobovanie teplou vodou
 V prípade príliš dlhých vzdialeností k odberným miestam či 

pri zvýšenom počte odberných miest s malým a nie veľmi 
častým odberom je vhodné zvoliť tento typ zásobovania. In-
štaluje sa viacero ohrievačov vody s potrebným objemom 
čo najbližšie k odberným miestam. 

 Napr.: Kúpeľňa elektrický ohrievač vody s objemom 50 l, 
kuchyňa elektrický ohrievač vody s objemom 10 l, WC elek-
trický ohrievač vody s objemom 5 l. 

• Centrálne zásobovanie teplou vodou
 V prípade vyššieho počtu odberných miest s vyššou spot-

rebou teplej vody je vhodné využiť tento typ zásobovania. 
Inštaluje sa jeden ohrievač vody s potrebným objemom a 
teplá voda je rozvádzaná do celého objektu. 

 Napr.: V technickej miestnosti je pripojený 200 l kombino-
vaný ohrievač vody. Tento zásobuje teplou vodou kúpeľne, 
dve kuchyne a dve umývadlá na toaletách. 

Beztlakové ohrievače vody 
Špeciálnym typom ohrievačov vody sú beztlakové ohrievače 
vody. Tieto sa pripájajú priamo na beztlakovú zmiešavaciu 
batériu (u produktov značky Tatramat je takáto batéria súčas-
ťou balenia). Tá je potom pripojená na prívod studenej vody. 
Batéria teda zabraňuje prenikaniu tlaku do ohrievača vody.
Otvorením kohútika teplej vody na batérii sa vpustí studená 
voda do spodnej časti beztlakového ohrievača vody a vytla-
čí už ohriatu, teplú vodu, ktorá sa nachádza vo vrchnej časti 
ohrievača vody. Z armatúry tak prúdi teplá voda.
Tento typ je jednoduchší na inštaláciu a využíva sa najmä pri 
individuálnom zásobovaní teplou vodou pre odberné miesta, 
kde nie je potrebný vysoký odber teplej vody.

V súčasnej dobe je možné prispôsobiť si ohrievač vody 
dispozícii svojho obydlia či prevádzky. Je možné si vy-
brať z viacerých druhov ohrevu vody:
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Elektrické akumulačné beztlakové ohrievače vody sú určené 
na prípravu teplej vody všade tam, kde sú nutné časté odbery 
teplej vody v menšom objeme. 

Ohrievače EO 5 P a EO 5 N sú beztlakové ohrievače vody 
s plastovou nádržou s prevádzkovým tlakom 0 MPa pre jedno 
odberné miesto. Sú napojiteľné iba na špeciálnu beztlakovú 
zmiešavaciu batériu dodávanú ako príslušenstvo. 

Inštalácia ohrievačov na rozvod vody je jednoduchá a na uve-
denie do prevádzky stačí iba pripojenie do elektrickej zásuvky.

10

Malé elektrické ohrievače EO 5

Úspornosť a nízka 
energetická náročnosť
• tepelná polystyrénová izolácia

Viacstupňová ochrana
• bezpečnostný termostat 
• tepelná bezpečnostná poistka proti prehriatiu 

s funkciou resetu
• poistka proti zamrznutiu vody

Jednoduchá inštalácia, 
ovládanie a údržba
• možnosť inštalácie nad umývadlo (EO 5 N) 

alebo pod umývadlo (EO 5 P)
• uvedenie do prevádzky pripojením do elektrickej 

zásuvky
• možnosť nastavenia optimálnej teploty ohrevu

Užívateľský komfort
• krátke doby ohrevu
• signalizácia ohrevu
• beztlaková zmiešavacia batéria ako príslušenstvo

Malé elektrické závesné  
beztlakové ohrievače vody  
v objeme 5 litrov

Inštalácia ohrievačov na rozvod 
vody je jednoduchá a na 

uvedenie do prevádzky stačí iba 
pripojenie do elektrickej zásuvky.

Súčasťou dodávky je beztlaková zmiešavacia batéria 
s ohybnými pripojovacími hadičkami (EO 5 P) alebo 
s pripojovacími rúrkami (EO 5 N) (viď kapitola 
Príslušenstvo).
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EO 5 P

EO 5 N
s montážou
nad umývadlo

EO 5 P
s montážou
pod umývadlo

EO 5

TYP EO 5 P EO 5 N

Objednávacie čísla 227883 227884

Menovitý objem (l) 5

Spôsob ohrevu elektrický

Vyhotovenie beztlakový

Menovitý pretlak v nádrži (MPa) 0

Elektrické pripojenie 1/N/PE ~ 230 V

Príkon (kW) 2

Max. vypínacia teplota termostatu (°C) 85 ± 3

Inf. čas el. ohrevu z 15° na 65°C (min) 9

Tepelné straty (kWh/24h) 0,29

Hmotnosť (kg) 3

Elektrické krytie IP 24

Trieda energetickej účinnosti* A

Technické údaje

1. Vtoková rúrka
2. Výtoková rúrka
3. Otočný regulátor teploty
4. Ohrievacie teleso
5. Závesná konzola

EO 5 N

* údaje zodpovedajú oficiálnym platným požiadavkám pre zariadenia 
pre prípravu teplej vody (Smernica EU č. 812/2013) ako aj aktuálnym 
skúšobným požiadavkám EN 50440 pre ohrievače vody
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Ohrievač EO 944 P je beztlakový ohrievač vody s plastovou 
nádržou s prevádzkovým tlakom 0 MPa pre jedno odberné 
miesto. Je napojiteľný iba na špeciálnu beztlakovú zmiešavaciu 
batériu dodávanú ako príslušenstvo. 

Inštalácia ohrievača na rozvod vody je jednoduchá a na uve-
denie do prevádzky stačí iba pripojenie do elektrickej zásuvky. 
Ohrievač disponuje zrkadlom umiestneným na čelnej strane. 
V spojení s moderným dizajnom je vhodný do každého inte-
riéru.

Úspornosť a nízka 
energetická náročnosť
• tepelná polystyrénová izolácia

Viacstupňová ochrana
• bezpečnostný termostat 
• tepelná bezpečnostná poistka proti  

prehriatiu s funkciou resetu
• poistka proti zamrznutiu vody

Jednoduchá inštalácia, 
ovládanie a údržba
• možnosť inštalácie nad umývadlo
• uvedenie do prevádzky pripojením do elektrickej 

zásuvky
• možnosť nastavenia optimálnej teploty ohrevu

Užívateľský komfort
• krátke doby ohrevu
• signalizácia ohrevu
• beztlaková zmiešavacia batéria ako príslušenstvo
• zrkadlo na čelnej strane ohrievača

Malé elektrické ohrievače EO 944 P

Malé elektrické závesné 
beztlakové ohrievače vody 
v objeme 10 litrov

Ohrievač disponuje zrkadlom 
umiestneným na čelnej strane. 

V spojení s moderným dizajnom 
je vhodný do každého interiéru.

Súčasťou dodávky je beztlaková zmiešavacia batéria
s pripojovacími rúrkami (viď kapitola Príslušenstvo).
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EO 944 P

TYP EO 944 P

Objednávacie číslo 230311

Menovitý objem (l) 10

Spôsob ohrevu elektrický

Vyhotovenie beztlakový

Menovitý pretlak v nádrži (MPa) 0

Elektrické pripojenie 1/N/PE ~ 230 V

Príkon (kW) 2

Max. vypínacia teplota termostatu (°C) 85 ± 3

Inf. čas el. ohrevu z 15° na 65°C (min) 18

Tepelné straty (kWh/24h) 0,31

Hmotnosť (kg) 5,6

Elektrické krytie IP 24

Trieda energetickej účinnosti* A

Technické údaje

EO 944 P
s montážou
nad umývadlo

1. Vtoková rúrka
2. Výtoková rúrka
3. Otočný regulátor teploty
4. Ohrievacie teleso
5. Závesná konzola

* údaje zodpovedajú oficiálnym platným požiadavkám pre zariadenia 
pre prípravu teplej vody (Smernica EU č. 812/2013) ako aj aktuálnym 
skúšobným požiadavkám EN 50440 pre ohrievače vody



14

Elektrické akumulačné tlakové ohrievače vody sú určené na 
prípravu teplej vody všade tam, kde sú potrebné časté menšie 
odbery teplej vody. 

Ohrievače EO 10 N a EO 10 P sú tlakové ohrievače vody 
s prevádzkovým tlakom 0,6 MPa pre jedno alebo viacero od-
berných miest teplej vody. Ich vnútorná nádrž je z oceľového 
plechu, ktorého vnútorný povrch je chránený proti korózii kva-
litným smaltom a anódovou ochranou. 

V prípade napojenia na špeciálnu beztlakovú zmiešavaciu ba-
tériu môžu byť prevádzkované aj ako beztlakové ohrievače 
s prevádzkovým tlakom 0 MPa pre jedno odberné miesto. In-
štalácia poistného ventila potom nie je potrebná.

Úspornosť a nízka 
energetická náročnosť
• tepelná polystyrénová izolácia

Viacstupňová ochrana
• bezpečnostný termostat 
• tepelná bezpečnostná poistka proti 

prehriatiu s funkciou resetu
• poistka proti zamrznutiu vody

Jednoduchá inštalácia, 
ovládanie a údržba
• možnosť inštalácie nad umývadlo (EO 10 N) 

alebo pod umývadlo (EO 10 P)
• možnosť prevádzkovať ako beztlakový ohrievač 

(pripojením na špeciálnu beztlakovú batériu)
• možnosť nastavenia optimálnej teploty ohrevu

Užívateľský komfort
• krátke doby ohrevu
• signalizácia ohrevu

Dlhá životnosť
• špeciálny smalt CoPro – obojstranné smaltovanie
• anódová ochrana proti korózii

Malé elektrické ohrievače EO 10

Malé elektrické závesné  
tlakové ohrievače vody 
v objeme 10 litrov

Ohrievače vody sú určené na 
prípravu teplej vody všade tam, 
kde sú potrebné časté menšie 

odbery teplej vody. 
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TYP EO 10 P EO 10 N

Objednávacie čísla 229492 229495

Menovitý objem (l) 10

Spôsob ohrevu elektrický

Vyhotovenie tlakový (beztlakový)

Menovitý pretlak v nádrži (MPa) 0,6

Elektrické pripojenie 1/N/PE ~ 230 V

Príkon (kW) 2

Max. vypínacia teplota termostatu (°C) 82 ± 3

Inf. čas el. ohrevu z 15° na 65°C (min) 18

Tepelné straty (kWh/24h) 0,36 0,34

Hmotnosť (kg) 8,2

Elektrické krytie IP 24

Trieda energetickej účinnosti* A

EO 10

Technické údaje

EO 10 N
s montážou
nad umývadlo

EO 10 P
s montážou
pod umývadlo

1. Vtoková rúrka
2. Výtoková rúrka
3. Otočný regulátor teploty
4. Ohrievacie teleso
5. Závesná konzola

EO 10 P EO 10 N

* údaje zodpovedajú oficiálnym platným požiadavkám pre zariadenia 
pre prípravu teplej vody (Smernica EU č. 812/2013) ako aj aktuálnym 
skúšobným požiadavkám EN 50440 pre ohrievače vody
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Ohrievač EO 10 klasik je zásobníkový nástenný tlakový elek-
trický ohrievač vody. Vnútorný kotol ohrievača je smaltovaný 
špeciálnym vysokokvalitným smaltom a následne vypálený pri 
konštantnej teplote 850 °C.

Voda je ohrievaná medeným ohrievacím telesom s výkonom 
1,5 kW (230 V). Pomocou otáčavého regulátora teploty je mož-
né plynulé nastavenie teploty od 30°C - 65°C. Zásobníky sú vy-
bavené horčíkovou anódou, ktorá zabezpečuje vyššiu ochranu 
proti korózii. 

Ohrievače sú určené pre vertikálnu montáž na stenu a dispo-
nujú vývodmi nahor. Sú určené na montáž pod umývadlo.

Úspornosť a nízka 
energetická náročnosť
• tepelná polystyrénová izolácia

Viacstupňová ochrana
• bezpečnostný termostat 
• tepelná bezpečnostná poistka proti 

prehriatiu s funkciou resetu
• poistka proti zamrznutiu vody
• možnosť obmedziť teplotu

Jednoduchá inštalácia, 
ovládanie a údržba
• kompaktné rozmery (menšie ako EO 10 P)
• možnosť nastavenia optimálnej teploty ohrevu

Užívateľský komfort
• krátke doby ohrevu
• signalizácia ohrevu
• výsek pre kábel

Dlhá životnosť
• špeciálny smalt CoPro – obojstranné smaltovanie
• anódová ochrana proti korózii

Malé elektrické ohrievače EO 10 klasik

Malé elektrické závesné  
tlakové ohrievače vody 
v objeme 10 litrov

Ohrievače vody sú určené na 
prípravu teplej vody všade tam, 
kde sú potrebné časté menšie 

odbery teplej vody. 

Moderný dizajn
• dizajn od špičkových dizajnérov
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TYP EO 10 klasik

Objednávacie čísla 233220

Menovitý objem (l) 10

Spôsob ohrevu elektrický

Vyhotovenie tlakový

Menovitý pretlak v nádrži (MPa) 0,6

Elektrické pripojenie 1/N/PE ~ 230 V

Príkon (kW) 1,5

Max. vypínacia teplota termostatu (°C) 63 ± 3

Inf. čas el. ohrevu z 15° na 65°C (min) 25

Tepelné straty (kWh/24h) 0,48

Hmotnosť (kg) 7,2

Elektrické krytie IP 24

Trieda energetickej účinnosti* A

EO 10 klasik

Technické údaje

EO 10 klasik
s montážou
pod umývadlo
- beztlaková prípojka

EO 10 klasik
s montážou
pod umývadlo
- tlaková prípojka

43
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80

270

32
0

140

1. Vtoková rúrka
2. Výtoková rúrka
3. Otočný regulátor teploty
4. Závesná konzola

EO 10 klasik

* údaje zodpovedajú oficiálnym platným požiadavkám pre zariadenia 
pre prípravu teplej vody (Smernica EU č. 812/2013) ako aj aktuálnym 
skúšobným požiadavkám EN 50440 pre ohrievače vody
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Ohrievač EO 15 P je zásobníkový nástenný tlakový elektrický 
ohrievač vody. Vnútorný kotol ohrievača je smaltovaný špeci-
álnym vysokokvalitným smaltom a následne vypálený pri kon-
štantnej teplote 850 °C.

Voda je ohrievaná medeným ohrievacím telesom s výkonom 
1,5 kW (230 V). Pomocou otáčavého regulátora teploty je mož-
né plynulé nastavenie teploty od 30°C - 65°C. Zásobníky sú vy-
bavené horčíkovou anódou, ktorá zabezpečuje vyššiu ochranu 
proti korózii. 

Ohrievače sú určené pre vertikálnu montáž na stenu a dispo-
nujú vývodmi nahor. Sú určené na montáž pod umývadlo.

Úspornosť a nízka 
energetická náročnosť
• tepelná polystyrénová izolácia

Viacstupňová ochrana
• bezpečnostný termostat 
• tepelná bezpečnostná poistka proti 

prehriatiu s funkciou resetu
• poistka proti zamrznutiu vody
• možnosť obmedziť teplotu

Jednoduchá inštalácia, 
ovládanie a údržba
• kompaktné rozmery
• možnosť nastavenia optimálnej teploty ohrevu

Užívateľský komfort
• krátke doby ohrevu
• signalizácia ohrevu
• výsek pre kábel

Dlhá životnosť
• špeciálny smalt CoPro – obojstranné smaltovanie
• anódová ochrana proti korózii

Malé elektrické ohrievače EO 15 P

Malé elektrické závesné  
tlakové ohrievače vody 
v objeme 15 litrov

Vnútorný kotol ohrievača 
je smaltovaný špeciálnym 
vysokokvalitným smaltom.

Moderný dizajn
• dizajn od špičkových dizajnérov
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TYP EO 15 P

Objednávacie čísla 234336

Menovitý objem (l) 15

Spôsob ohrevu elektrický

Vyhotovenie tlakový

Menovitý pretlak v nádrži (MPa) 0,6

Elektrické pripojenie 1/N/PE ~ 220‐ 240 V

Príkon (kW) 1,5

Max. vypínacia teplota termostatu (°C) 63 ± 3

Inf. čas el. ohrevu z 15° na 65°C (min) 25

Tepelné straty (kWh/24h) 0,49

Hmotnosť (kg) 9

Elektrické krytie IP 24

Trieda energetickej účinnosti* A

EO 15 P

Technické údaje

EO 15 P
s montážou
pod umývadlo
- tlaková prípojka
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1. Vtoková rúrka
2. Výtoková rúrka
3. Otočný regulátor teploty
4. Závesná konzola

EO 15 P

* údaje zodpovedajú oficiálnym platným požiadavkám pre zariadenia 
pre prípravu teplej vody (Smernica EU č. 812/2013) ako aj aktuálnym 
skúšobným požiadavkám EN 50440 pre ohrievače vody
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Nástenný tlakový zásobníkový ohrievač vody so smaltovanou 
oceľovou nádržou v hranatom prevedení. Jeho nerezová prí-
ruba s ohrievacím telesom je vybavená antikoróznou horčíko-
vou ochranou. 

Prístroj je riadený elektronickou reguláciou. Elektronika dispo-
nuje tromi ECO-programami zabezpečujúcimi úsporu energie 
a ďalšími funkciami ako sú: protimrazová ochrana, obmedze-
nie maximálnej teploty a rýchloohrev. Pomocou elektroniky je 
možné teplotu nastavovať plynule od 7 až do 85°C. Ohrievač je 
určený pre zvislú inštaláciu.

Úspornosť a nízka 
energetická náročnosť
• tepelná polyuretánová izolácia
• elektronická regulácia

Viacstupňová ochrana
• poistka proti zamrznutiu vody
• poistka proti prehriatiu ohrievača s funkciou resetu
• funkcia obmedzenia maximálnej teploty
• bezpečné blokovanie tlačidiel pre zamedzenie 

nežiaducej obsluhy (detská poistka)
• krytie IP25

Jednoduchá inštalácia, 
ovládanie a údržba
• univerzálny záves
• možnosť inštalácie nad vaňu
• najmodernejší dizajn s intuitívnym ovládaním
• možnosť nastavenia optimálnej teploty ohrevu

Dlhá životnosť
• nerezová príruba s nerezovým ohrievacím telesom
• špeciálny smalt CoPro – obojstranné smaltovanie
• anódová ochrana proti korózii

Inteligentná elektronika 
najnovšej generácie
• trojstupňová funkcia úspory energie
• funkcia ECO Comfort
• funkcia ECO Plus
• funkcia ECO Dynamic

Užívateľský komfort
• funkcia rýchloohrevu pre obzvlášť rýchly ohrev
• možnosť voľby prevádzkového režimu 

(jednorazový ohrev, jednookruhový alebo 
dvojokruhový prevádzkový režim)

• funkcia spätného riadenia pre efektívne 
využitie nízkej tarify

• podsvietený displej

Elektrické ohrievače EO EL

Elektrické závesné ohrievače vody 
s rýchloohrevom a ECO 
programami od 30 do 150 litrov

ECO Comfort (nastavenie z výroby)
Tento režim úspory energie vám vždy ponúka maximálne množstvo teplej 
vody, a tým najvyšší komfort. V režime úspory energie ECO  Comfort sa 
požadovaná teplota po týždni automaticky znižuje z 85 °C na 60 °C.

ECO Plus (pri prevádzkovom režime jednookruhového zásobníka)
V režime ECO Plus zariadenie automaticky ohrieva vodu na predvolenú 
teplotu 60 °C až po tom, čo ste odobrali 40 % objemu zásobníka.

ECO Dynamic (pri prevádzkovom režime jednookruhového zásobníka)
Tento režim úspory energie vám ponúka maximálnu energetickú efektivitu 
vďaka inteligentnému dynamickému prispôsobeniu vášmu odberovému 
správaniu. Po zvolení režimu ECO Dynamic zariadenie po dobu jedného 
týždňa vyhodnocuje vaše odberové časy a množstvá. V nasledujúcom 
týždni máte v okamihu odberu k dispozícii potrebné množstvo zmiešanej 
vody.Zariadenie pozoruje vaše používateľské správanie a automaticky 
prispôsobuje doby ohrevu. Tento režim úspory energie je optimálny vtedy, 
keď v priebehu týždňa potrebujete teplú vodu zakaždým v rovnakom čase. 
Ak sa vaše odberové zvyklosti zmenia, v nasledujúcom týždni máte teplú 
vodu k dispozícii v zmenených časoch. Požadovaná teplota sa okamžite 
nastavuje na 60 °C. 
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TYP EO 30 EL EO 50 EL EO 80 EL EO 100 EL EO 120 EL EO 150 EL

Objednávacie čísla 231160 231161 231162 231163 231651 231164

Menovitý objem (l) 30 50 80 100 120 150

Spôsob ohrevu elektrický

Vyhotovenie tlakový

Menovitý pretlak v nádrži (MPa) 0,6

Elektrické pripojenie 1/N/PE ~ 230 V

Príkon (kW) 2/3

Množstvo 40°C zmiešanej vody (l)* 53 100 141 187 223 288

Inf. čas el. ohrevu z 15° na 65°C s príkonom 3kW (min) 32 53 85 106 128 160

Tepelné straty (kWh/24h) 0,52 0,69 0,72 0.84 0,91 1,21

Hmotnosť (kg) 19 25 31 35 41 49

Elektrické krytie IP 25

Trieda energetickej účinnosti** B B B C C C

TYP EO 30 EL EO 50 EL EO 80 EL EO 100 EL EO 120 EL EO 150 EL

A (mm) 380 380 475 475 475 475

B (mm) 696 951 893 1 045 1 200 1 435

C (mm) 80 80 85 85 85 85

D (mm) 445 705 592 735 870 1 090

E (mm) 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

F (mm) 20 20 0 0 0 0 

G univerzálny záves (viď kapitola Príslušenstvo)

1. Vtoková rúrka
2. Výtoková rúrka
3. Indikátor teploty 
4. Elektronické ovládanie
5. Anóda
6. Ohrievacie teleso
7. Univerzálny záves (viď kapitola Príslušenstvo)

EO EL

Rozmery

Technické údaje

* teplota studenej vody 10°C, teplota ohriatej vody 65°C
** údaje zodpovedajú oficiálnym platným požiadavkám pre zariadenia pre prípravu teplej vody (Smernica EU č. 812/2013) ako aj aktuálnym skúšobným požiadavkám 

EN 50440 pre ohrievače vody
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Produktový rad EOV Trend tvoria zásobníkové nástenné elek-
trické ohrievače vody v okrúhlom vyhotovení. Vnútorný kotol 
ohrievača je smaltovaný špeciálnym vysokokvalitným smal-
tom a následne vypálený pri konštantnej teplote 850 °C.

Voda je ohrievaná ohrievacím telesom s výkonom 1,8 kW. Po-
mocou otáčavého regulátora teploty je možné plynulé nasta-
venie teploty od 7°C - 75°C.

Zásobníky sú vybavené horčíkovou anódou, ktorej veľkosť spĺ-
ňa prísne požiadavky nemeckej normy DIN 4753.

Pre pohodlnú kontrolu aktuálnej teploty vody slúži indikátor 
teploty, umiestený na prednej strane vonkajšieho plášťa.

Ohrievače sú určené pre vertikálnu montáž na stenu.

Úspornosť a nízka 
energetická náročnosť
• 28 mm hrubá tepelná izolácia
• dvojzložková tvrdá PU pena najvyššej kvality

Viacstupňová ochrana
• bezpečnostný termostat
• poistka proti zamrznutiu vody
• poistka proti prehriatiu ohrievača s funkciou resetu
• poistný ventil so spätnou klapkou ako príslušenstvo
• elektrické krytie IP 24

Jednoduchá inštalácia, 
ovládanie a údržba
• ergonomicky tvarované úchyty
• ľahká manipulácia
• jednoduché ovládanie pomocou otáčavého gombíka
• ovládanie z prednej strany
• od 80 l 100% kompatibilita pri výmene za staršie 

produkty EOV 82 – 202 

Dlhá životnosť
• špeciálny smalt CoPro – obojstranné smaltovanie
• anódová ochrana proti korózii
• 100% testované vo výrobnom procese
• skúška simulujúca min. 10 rokov prevádzky

Užívateľský komfort
• vysoké množstvo zmiešanej teplej vody
• vizuálna kontrola teploty vody

Elektrické ohrievače EOV Trend

Elektrické závesné ohrievače
vody v zvislom prevedení
od 50 do 200 litrov

Elektrické ohrievače vody EOV
Trend predstavujú ideálne 

riešenie z hľadiska pomeru ceny 
a kvality.
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EOV Trend

* teplota studenej vody 10°C, teplota ohriatej vody 65°C
** údaje zodpovedajú oficiálnym platným požiadavkám pre zariadenia pre prípravu teplej vody (Smernica EU č. 812/2013) ako aj aktuálnym skúšobným požiadavkám 

EN 50440 pre ohrievače vody

* merané s nádstavcom výtokovej rúry

TYP EOV 50 Trend EOV 80 Trend EOV 100 Trend EOV 120 Trend EOV 150 Trend EOV 200 Trend

Objednávacie čísla 234167 234168 234169 234170 234171 234172

Menovitý objem (l) 50 80 100 120 150 192

El. pripojenie 1/N/PE ~ 230V

Max. prevádzkový tlak (MPa) 0,6

Príkon (kW) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Tepelné straty (kWh/24h) 0,96 1,216 1,469 1,725 2,045 2,503

Množstvo 40°C zmiešanej vody* (l) 82 125 168 219 270 347

Doba el. ohrevu z 15°C na 65°C (min) 109 158 198 238 296 395

Hmotnosť (bez vody) (kg) 19 24 28 32 39 50

Hmotnosť (naplneného vodou) (kg) 69 104 128 152 189 250

Hrúbka PU izolácie (mm) 28 28 28 28 28 28

Stupeň el. krytia IP 24

Trieda energetickej účinnosti** C

TYP EOV 50 Trend EOV 80 Trend EOV 100 Trend EOV 120 Trend EOV 150 Trend EOV 200 Trend

A (mm) 609 810 964 1 117 1 349 1 704

B (mm) * 450 520 790 825 1 060 1 360

C (mm) 101 232 116 234 231 236

Rozmery

Technické údaje

1. Vtoková rúrka
2. Výtoková rúrka
3. Indikátor teploty
4. Otočný regulátor teploty
5. Anóda
6. Ohrievacie teleso
7. Univerzálny záves (viď kapitola Príslušenstvo)
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Produktovú radu EOV tvoria zásobníkové nástenné elektrické 
ohrievače vody v okrúhlom vyhotovení. Sú jedinečné svojou 
kvalitou, dizajnom vyhotoveným špičkovými dizajnérmi, i 
svojimi prevádzkovými vlastnosťami. 

Vďaka najmodernejším technológiám, postupom a know-how 
využitým pri vývoji týchto ohrievačov vody bolo možné ex-
trémne znížiť spotrebu el. energie v pohotovostnom režime, 
teda znížiť tepelné straty. 

Zariadenia EOV 30 až 200 spĺňajú náročné kritériá normy 
EN 50440, smernice o efektivite a spotrebe energie zariadení 
pre ohrev vody. Tým potvrdzujú svoju úspornosť a nízku pre-
vádzkovú energetickú náročnosť.

Úspornosť a nízka 
energetická náročnosť
• 48 mm tepelná polyuretánová izolácia

Viacstupňová ochrana
• bezpečnostný termostat
• poistka proti zamrznutiu vody
• poistka proti prehriatiu ohrievača s funkciou resetu
• poistný ventil so spätnou klapkou ako príslušenstvo
• krytie IP25

Jednoduchá inštalácia, 
ovládanie a údržba
• univerzálny záves
• ergonomicky tvarované úchyty
• možnosť inštalácie nad vaňu
• vonkajšie ovládanie prevádzkového termostatu
• možnosť nastavenia optimálnej teploty ohrevu

Dlhá životnosť
• nerezová príruba s nerezovým ohrievacím telesom
• špeciálny smalt CoPro – obojstranné smaltovanie
• anódová ochrana proti korózii

Moderný dizajn
• dizajn od špičkových dizajnérov

Užívateľský komfort
• vysoké množstvo zmiešanej teplej vody
• krátke doby ohrevu
• vizuálna kontrola teploty vody

Elektrické ohrievače EOV

Elektrické závesné ohrievače vody
v zvislom prevedení od 30 do 200 
litrov

Vďaka najmodernejším 
technológiám, postupom a know 

how využitým pri vývoji týchto 
ohrievačov vody bolo možné 
extrémne znížiť spotrebu el. 

energie v pohotovostnom režime, 
teda znížiť tepelné straty. 
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* teplota studenej vody 10°C, teplota ohriatej vody 65°C
** údaje zodpovedajú oficiálnym platným požiadavkám pre zariadenia pre prípravu teplej vody (Smernica EU č. 812/2013) ako aj aktuálnym skúšobným požiadavkám 

EN 50440 pre ohrievače vody

TYP EOV 30 EOV 50 EOV 80 EOV 100 EOV 120 EOV 150 EOV 200

Objednávacie čísla 232103 232104 232105 232106 232107 232108 232109

Menovitý objem (l) 30 50 80 100 120 150 192

El. pripojenie 1/N/PE ~ 230V

Max. prevádzkový tlak (MPa) 0,6

Príkon (kW) 2 2 2 2 2 2 2

Tepelné straty (kWh/24h) 0,534 0,726 0,793 0,976 1,149 1,327 1,61

Množstvo 40°C zmiešanej vody* (l) 52,2 99 142 186 224 288 376

Doba el. ohrevu z 15°C na 60°C (min) 48 80 127 159 192 240 320

Hmotnosť (bez vody) (kg) 16,4 21,4 28,2 33,6 39,1 46,2 56,3

Hmotnosť (naplneného vodou) (kg) 46,4 71,4 108,2 133,6 159,1 196,2 256,3

Hrúbka PU izolácie (mm) 43 43 48 48 48 48 48

Stupeň el. krytia IP 25

Trieda energetickej účinnosti** C

TYP EOV 30 EOV 50 EOV 80 EOV 100 EOV 120 EOV 150 EOV 200

A (mm) 642 897 871 1 025 1 178 1 410 1 715

B (mm) 530 590 520 790 825 1 060 1 360

C (mm) 112 307 351 235 353 350 355

D (mm) 85,5 85,5 95 95 95 95 95

E (mm)  univerzálny záves (viď kapitola Príslušenstvo)

F (mm) 405 405 510 510 510 510 510

EOV

Rozmery

Technické údaje

1. Vtoková rúrka
2. Výtoková rúrka
3. Indikátor teploty
4. Otočný regulátor teploty
5. Anóda
6. Ohrievacie teleso
7. Univerzálny záves (viď kapitola Príslušenstvo)
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Produktovú radu ELOV tvoria zásobníkové nástenné elektrické 
ohrievače vody v okrúhlom vyhotovení. Sú jedinečné svojou 
kvalitou, dizajnom vyhotoveným špičkovými dizajnérmi, i 
svojimi prevádzkovými vlastnosťami. 

Vďaka najmodernejším technológiám, postupom a know-how 
využitým pri vývoji týchto ohrievačov vody bolo možné ex-
trémne znížiť spotrebu el. energie v pohotovostnom režime, 
teda znížiť tepelné straty. 

Zariadenia ELOV 30 až 200 spĺňajú náročné kritériá normy 
EN 50440, smernice o efektivite a spotrebe energie zariadení 
pre ohrev vody. Tým potvrdzujú svoju úspornosť a nízku pre-
vádzkovú energetickú náročnosť. Ohrievače sa vyrábajú pre 
pripojenie vody z ľavej strany.

Úspornosť a nízka 
energetická náročnosť
• 48 mm tepelná polyuretánová izolácia

Viacstupňová ochrana
• bezpečnostný termostat
• poistka proti zamrznutiu vody
• poistka proti prehriatiu ohrievača s funkciou resetu
• poistný ventil so spätnou klapkou ako príslušenstvo
• krytie IP25

Jednoduchá inštalácia, 
ovládanie a údržba
• ergonomicky tvarované úchyty
• možnosť inštalácie nad vaňu
• vonkajšie ovládanie prevádzkového termostatu
• možnosť nastavenia optimálnej teploty ohrevu

Dlhá životnosť
• nerezová príruba s nerezovým ohrievacím telesom
• špeciálny smalt CoPro – obojstranné smaltovanie
• anódová ochrana proti korózii

Moderný dizajn
• dizajn od špičkových dizajnérov

Užívateľský komfort
• vysoké množstvo zmiešanej teplej vody
• krátke doby ohrevu
• vizuálna kontrola teploty vody

Elektrické ohrievače ELOV

Elektrické závesné ohrievače vody
v ležatom prevedení od 30 do 200 
litrov

Vďaka najmodernejším 
technológiám, postupom a know 

how využitým pri vývoji týchto 
ohrievačov vody bolo možné 
extrémne znížiť spotrebu el. 

energie v pohotovostnom režime, 
teda znížiť tepelné straty. 
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* teplota studenej vody 10°C, teplota ohriatej vody 65°C
** údaje zodpovedajú oficiálnym platným požiadavkám pre zariadenia pre prípravu teplej vody (Smernica EU č. 812/2013) ako aj aktuálnym skúšobným požiadavkám 

EN 50440 pre ohrievače vody

TYP ELOV 30 ELOV 50 ELOV 80 ELOV 100 ELOV 120 ELOV 150 ELOV 200

Objednávacie čísla 232719 232720 232721 232722 232723 232724 232725

Menovitý objem (l) 30 50 80 100 120 150 192

El. pripojenie 1/N/PE ~ 220‐240V

Max. prevádzkový tlak (MPa) 0,6

Príkon (kW) 2 2 2 2 2 2 2

Tepelné straty (kWh/24h) 0,754 0,962 1,112 1,246 1,391 1,569 1,66

Množstvo 40°C zmiešanej vody* (l) 53,7 86,3 122,8 152,7 180,9 219,9 288,5

Doba el. ohrevu z 15°C na 60°C (min) 60 80 135 170 192 255 320

Hmotnosť (bez vody) (kg) 18,4 23,4 31,1 35,1 41,1 48,4 58,8

Hmotnosť (naplneného vodou) (kg) 48,4 73,4 111,1 135,1 161,1 198,4 258,8

Hrúbka PU izolácie (mm) 46 46 51 51 51 51 51

Stupeň el. krytia IP 25

Trieda energetickej účinnosti** C

TYP ELOV 30 ELOV 50 ELOV 80 ELOV 100 ELOV 120 ELOV 150 ELOV 200

A (mm) 642 897 871 1 025 1 178 1 410 1 715

B (mm) 330 580 520 670 830 1 060 1 350

C (mm) 412 412 517 517 517 517 517

ELOV

Rozmery

Technické údaje

1. Vtoková rúrka
2. Výtoková rúrka
3. Ohrievacie teleso
4. Anóda
5. Indikátor teploty
6. Otočný regulátor teploty
7. Univerzálny záves (viď kapitola Príslušenstvo)

ELOV 30-50

ELOV 80-200
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Produktovú radu OVK tvoria zásobníkové nástenné kombi-
nované ohrievače vody v okrúhlom vyhotovení. Sú jedinečné 
svojou kvalitou, dizajnom vyhotoveným špičkovými dizajnér-
mi, i svojimi prevádzkovými vlastnosťami. Vodu je možné 
ohrievať celonerezovým ohrievacím telesom a rúrkovým vý-
menníkom tepla. 

Ohrievače sa vyrábajú pre pripojenie výmenníka tepla z pra-
vej (OVK P) alebo z ľavej (OVK L) strany. Súčasťou inštalácie 
musí byť čerpadlo ústredného kúrenia, ktoré nie je súčasťou 
dodávky.

Úspornosť a nízka 
energetická náročnosť
• 48 mm tepelná polyuretánová izolácia

Viacstupňová ochrana
• bezpečnostný termostat
• poistka proti zamrznutiu vody
• poistka proti prehriatiu ohrievača s funkciou resetu
• poistný ventil so spätnou klapkou ako príslušenstvo
• krytie IP25

Jednoduchá inštalácia, 
ovládanie a údržba
• univerzálny záves
• ergonomicky tvarované úchyty
• možnosť inštalácie nad vaňu
• samostatná jímka pre snímač externého zdroja tepla
• vonkajšie nastavenie optimálnej teploty ohrevu 

prevádzkovým termostatom

Dlhá životnosť
• nerezová príruba s nerezovým ohrievacím telesom
• špeciálny smalt CoPro – obojstranné smaltovanie
• anódová ochrana proti korózii

Užívateľský komfort
• vysoké množstvo zmiešanej teplej vody
• krátke doby ohrevu
• vizuálna kontrola teploty vody
• možnosť napojenia na cirkuláciu

Moderný dizajn
• dizajn od špičkových dizajnérov

Kombinované ohrievače OVK

Kombinované závesné ohrievače 
vody s rúrkovým výmenníkom 
tepla v zvislom prevedení 
od 80 do 200 litrov

Ohrievače sa vyrábajú pre 
pripojenie výmenníka tepla 

z pravej alebo z ľavej strany.
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1. Vtoková rúrka
2. Výtoková rúrka
3. Cirkulácia
4. Ohrievacie teleso
5. Anóda
6. Indikátor teploty
7. Otočný regulátor teploty
8. Univerzálny záves (viď kapitola Príslušenstvo)
9. Vstup vykurovacej vody
10. Výstup vykurovacej vody

OVK

Rozmery

* teplota studenej vody 10°C, teplota ohriatej vody 65°C
** údaje zodpovedajú oficiálnym platným požiadavkám pre zariadenia pre prípravu teplej vody (Smernica EU č. 812/2013) ako aj aktuálnym skúšobným požiadavkám 

EN 50440 pre ohrievače vody

TYP OVK 80 L / OVK 80 P OVK 120 L / OVK 120 P OVK 150 L / OVK 150 P OVK 200 L / OVK 200 P

Objednávacie čísla 232811 / 232812 232813 / 232814 232815 / 232816 232817 / 232818

Menovitý objem (l) 79 120 151 191

El. pripojenie 1/N/PE ~ 230V

Max. prevádzkový tlak (MPa) 0,6

Max. prevádzkový tlak vo výmenníku tepla (MPa) 0,6

Príkon (kW) 2 2 2 2

Tepelné straty (kWh/24h) 0,89 1,19 1,426 1,803

Množstvo 40°C zmiešanej vody* (l) 128 209 278 395

Doba el. ohrevu z 15°C na 65°C s príkonom 2kW (min) 128 192 240 328

Aktívna plocha výmenníka (m2) 0,6 

Výkon výmenníka tepla (kW) 10,3 10,7 11,1 11,6

Doba ohrevu z 15°C na 65°C s výmenníkom tepla (min) 18 30 39,2 55

Hmotnosť (bez vody) (kg) 37,2 48,1 55,2 65,3

Hmotnosť (naplneného vodou) (kg) 113,2 165,1 203,2 261,3

Hrúbka PU izolácie (mm) 48 48 48 48

Stupeň el. krytia IP 25

Trieda energetickej účinnosti** B B C C

Technické údaje

TYP OVK 80 L / OVK 80 P OVK 120 L / OVK 120 P OVK 150 L / OVK 150 P OVK 200 L / OVK 200 P

A (mm) 871 1 178 1 410 1 715

B (mm) 523 825 1 064 1 364

C (mm) 348 353 346 351

D (mm) 660 752 907 1 112

E (mm) univerzálny záves (viď kapitola Príslušenstvo)
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Produktovú radu LOVK tvoria zásobníkové nástenné kombi-
nované ohrievače vody v okrúhlom vyhotovení. Sú jedinečné 
svojou kvalitou, dizajnom vyhotoveným špičkovými dizajnér-
mi, i svojimi prevádzkovými vlastnosťami. Vodu je možné 
ohrievať celonerezovým ohrievacím telesom a rúrkovým vý-
menníkom tepla. Ohrievače sa vyrábajú pre pripojenie vody 
z ľavej strany.

Súčasťou inštalácie musí byť čerpadlo ústredného kúrenia, 
ktoré nie je súčasťou dodávky.

Úspornosť a nízka 
energetická náročnosť
• 48 mm tepelná polyuretánová izolácia

Viacstupňová ochrana
• bezpečnostný termostat
• poistka proti zamrznutiu vody
• poistka proti prehriatiu ohrievača s funkciou resetu
• poistný ventil so spätnou klapkou ako príslušenstvo
• krytie IP25

Jednoduchá inštalácia, 
ovládanie a údržba
• zvislé alebo ležaté vyhotovenie
• ergonomicky tvarované úchyty
• možnosť inštalácie nad vaňu
• samostatná jímka pre snímač externého zdroja tepla
• vonkajšie nastavenie optimálnej teploty ohrevu 

prevádzkovým termostatom

Dlhá životnosť
• nerezová príruba s nerezovým ohrievacím telesom
• špeciálny smalt CoPro – obojstranné smaltovanie
• anódová ochrana proti korózii

Užívateľský komfort
• vysoké množstvo zmiešanej teplej vody
• krátke doby ohrevu
• vizuálna kontrola teploty vody
• možnosť napojenia na cirkuláciu

Moderný dizajn
• dizajn od špičkových dizajnérov

Kombinované ohrievače LOVK

Kombinované závesné ohrievače 
vody s rúrkovým výmenníkom 
tepla v ležatom prevedení 
od 80 do 200 litrov
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TYP LOVK 80 LOVK 120 LOVK 150 LOVK 200

A (mm) 871 1 178 1 410 1 715

B (mm) 520 830 1 060 1 350

C (mm) 390 497 729 1 034

LOVK

Rozmery

TYP LOVK 80 LOVK 120 LOVK 150 LOVK 200

Objednávacie čísla 232819 232821 232823 232825

Menovitý objem (l) 79 120 151 191

El. pripojenie 1/N/PE ~ 230V

Max. prevádzkový tlak (MPa) 0,6

Max. prevádzkový tlak vo výmenníku tepla (MPa) 0,6

Príkon (kW) 2 2 2 2

Tepelné straty (kWh/24h) 1,298 1,691 1,973 2,31

Množstvo 40°C zmiešanej vody* (l) 137 181 270 313

Doba el. ohrevu z 15°C na 65°C s  príkonom 2kW (min) 133 205 258 347

Aktívna plocha výmenníka (m2) 0,6

Výkon výmenníka tepla (kW) 10,3 10,7 11,1 11,6

Doba ohrevu z 15°C na 65°C s výmenníkom tepla (min) 18 30 39 55

Hmotnosť (bez vody) (kg) 42,2 54,1 61,2 72,5

Hmotnosť (naplneného vodou) (kg) 118,2 171,1 209,2 268,5

Hrúbka PU izolácie (mm) 48 48 48 48

Stupeň el. krytia IP 25

Trieda energetickej účinnosti** C

Technické údaje

* teplota studenej vody 10°C, teplota ohriatej vody 65°C
** údaje zodpovedajú oficiálnym platným požiadavkám pre zariadenia pre prípravu teplej vody (Smernica EU č. 812/2013) ako aj aktuálnym skúšobným požiadavkám 

EN 50440 pre ohrievače vody

1. Vtoková rúrka
2. Výtoková rúrka
3. Cirkulácia 
4. Ohrievacie teleso
5. Anóda
6. Indikátor teploty
7. Otočný regulátor teploty
8. Závesná konzola
9. Vstup vykurovacej vody
10.Výstup vykurovacej vody
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Produktovú radu OVK D tvoria zásobníkové nástenné kombi-
nované ohrievače vody v okrúhlom vyhotovení. Sú jedinečné 
svojou kvalitou, dizajnom vyhotoveným špičkovými dizajnér-
mi, i svojimi prevádzkovými vlastnosťami. Vodu je možné 
ohrievať celonerezovým ohrievacím telesom a dvojplášťovým 
výmenníkom tepla. 

Ohrievače sa vyrábajú univerzálne pre pripojenie na systém 
ústredného kúrenia alebo iný zdroj tepla z pravej alebo z ľavej 
strany. Výmenník funguje na princípe samotiaže, preto nie je 
potrebná inštalácia čerpadla ústredného kúrenia.

Úspornosť a nízka 
energetická náročnosť
• tepelná polyuretánová izolácia

Viacstupňová ochrana
• bezpečnostný termostat
• poistka proti zamrznutiu vody
• poistka proti prehriatiu ohrievača s funkciou resetu
• poistný ventil so spätnou klapkou ako príslušenstvo
• krytie IP25

Jednoduchá inštalácia, 
ovládanie a údržba
• univerzálny záves
• ergonomicky tvarované úchyty
• možnosť inštalácie nad vaňu
• samostatná jímka pre snímač externého zdroja tepla
• vonkajšie nastavenie optimálnej teploty ohrevu 

prevádzkovým termostatom
• systém samotiaže

Dlhá životnosť
• nerezová príruba s nerezovým ohrievacím telesom
• špeciálny smalt CoPro – obojstranné smaltovanie
• anódová ochrana proti korózii

Užívateľský komfort
• vysoké množstvo zmiešanej teplej vody
• krátke doby ohrevu
• vizuálna kontrola teploty vody
• možnosť napojenia na cirkuláciu

Moderný dizajn
• dizajn od špičkových dizajnérov

Kombinované ohrievače OVK D

Kombinované závesné ohrievače 
vody s dvojplášťovým 
výmenníkom tepla v zvislom
prevedení 120 alebo 150 litrov

Výmenník funguje na princípe 
samotiaže, preto nie je potrebná 
inštalácia čerpadla ústredného 

kúrenia.
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* teplota studenej vody 10°C, teplota ohriatej vody 65°C
** údaje zodpovedajú oficiálnym platným požiadavkám pre zariadenia pre prípravu teplej vody (Smernica EU č. 812/2013) ako aj aktuálnym skúšobným požiadavkám 

EN 50440 pre ohrievače vody

TYP OVK 120 D OVK 150 D

A (mm) 1 150 1 380

B (mm) 780 1 015

C (mm) 370 365

D (mm) 838 1 048

E (mm) univerzálny záves (viď kapitola Príslušenstvo)

OVK D

Rozmery

TYP OVK 120 D OVK 150 D

Objednávacie čísla 232807 232808

Menovitý objem (l) 125 155

El. pripojenie 1/N/PE ~ 230V

Max. prevádzkový tlak (MPa) 0,6

Max. prevádzkový tlak vo výmenníku tepla (MPa) 0,4

Príkon (kW) 2 2

Tepelné straty (kWh/24h) 1,40 1,64

Množstvo 40°C zmiešanej vody* (l) 226 270

Doba el. ohrevu z 15°C na 65°C s príkonom 2kW (min) 213 267

Aktívna plocha výmenníka (m2) 0,6

Výkon výmenníka tepla (kW) 7 7,8

Doba el. ohrevu z 15°C na 65°C s výmenníkom tepla (min) 38 54

Hmotnosť (bez vody) (kg) 59,3 66,4

Hmotnosť (naplneného vodou) (kg) 179,3 216,4

Hrúbka PU izolácie (mm) 40,5 40,5

Stupeň el. krytia IP 25

Trieda energetickej účinnosti** C

Technické údaje

1. Vtoková rúrka 
2. Výtoková rúrka
3. Cirkulácia
4. Ohrievacie teleso
5. Anóda
6. Indikátor teploty
7. Otočný regulátor teploty
8. Univerzálny záves (viď kapitola Príslušenstvo)
9. Vstup vykurovacej vody
10. Výstup vykurovacej vody
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Produktovú radu OVK D tvoria zásobníkové nástenné kombi-
nované ohrievače vody v okrúhlom vyhotovení. Sú jedinečné 
svojou kvalitou, dizajnom vyhotoveným špičkovými dizajnér-
mi, i svojimi prevádzkovými vlastnosťami. 

Vodu je možné ohrievať celonerezovým ohrievacím telesom a 
dvojplášťovým výmenníkom tepla. 

Výmenník funguje na princípe samotiaže, preto nie je potreb-
ná inštalácia čerpadla ústredného kúrenia. Ohrievače sa vyrá-
bajú pre pripojenie vody z ľavej strany.

Úspornosť a nízka 
energetická náročnosť
• tepelná polyuretánová izolácia

Viacstupňová ochrana
• bezpečnostný termostat
• poistka proti zamrznutiu vody
• poistka proti prehriatiu ohrievača s funkciou resetu
• poistný ventil so spätnou klapkou ako príslušenstvo
• krytie IP25

Jednoduchá inštalácia, 
ovládanie a údržba
• ergonomicky tvarované úchyty
• možnosť inštalácie nad vaňu
• samostatná jímka pre snímač externého zdroja tepla
• vonkajšie nastavenie optimálnej teploty ohrevu 

prevádzkovým termostatom
• systém samotiaže

Dlhá životnosť
• nerezová príruba s nerezovým ohrievacím telesom
• špeciálny smalt CoPro – obojstranné smaltovanie
• anódová ochrana proti korózii

Užívateľský komfort
• vysoké množstvo zmiešanej teplej vody
• krátke doby ohrevu
• vizuálna kontrola teploty vody
• možnosť napojenia na cirkuláciu

Moderný dizajn
• dizajn od špičkových dizajnérov

Kombinované ohrievače LOVK D

Kombinované závesné ohrievače 
vody s dvojplášťovým 
výmenníkom tepla v ležatom 
prevedení 120 alebo 150 litrov

Výmenník funguje na princípe 
samotiaže, preto nie je potrebná 
inštalácia čerpadla ústredného 

kúrenia.
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LOVK 120 D LOVK 150 D

A (mm) 1 150 1 380

B (mm) 750 950

C (mm) 506 737

TYP LOVK 120 D LOVK 150 D

Objednávacie čísla 232809 232810

Menovitý objem (l) 125 155

El. pripojenie 1/N/PE ~ 230V

Max. prevádzkový tlak (MPa) 0,6

Max. prevádzkový tlak vo výmenníku tepla (MPa) 0,4

Príkon (kW) 2 2

Tepelné straty (kWh/24h) 1,63 1,78

Množstvo 40°C zmiešanej vody* (l) 221 281

Doba el. ohrevu z 15°C na 65°C s príkonom 2kW (min) 213 267

Aktívna plocha výmenníka (m2) 0,6

Výkon výmenníka tepla (kW) 7 7,8

Doba el. ohrevu z 15°C na 65°C s výmenníkom tepla (min) 38 54

Hmotnosť (bez vody) (kg) 62,5 69,6

Hmotnosť (naplneného vodou) (kg) 182,5 219,6

Hrúbka PU izolácie (mm) 40,5 40,5

Stupeň el. krytia IP 25

Trieda energetickej účinnosti** C

Rozmery

Technické údaje

LOVK D

* teplota studenej vody 10°C, teplota ohriatej vody 65°C
** údaje zodpovedajú oficiálnym platným požiadavkám pre zariadenia pre prípravu teplej vody (Smernica EU č. 812/2013) ako aj aktuálnym skúšobným požiadavkám 

EN 50440 pre ohrievače vody

1. Vtoková rúrka
2. Výtoková rúrka
3. Cirkulácia 
4. Ohrievacie teleso
5. Anóda
6. Indikátor teploty 
7. Otočný regulátor teploty
8. Závesná konzola
9. Vstup vykurovacej vody
10.Výstup vykurovacej vody
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Plynové akumulačné tlakové ohrievače sú vhodné všade 
tam, kde je požadovaný väčší odber teplej vody na viacerých 
miestach súčasne. Povrch vnútornej nádrže je chránený kvalit-
ným smaltom a anódovou ochranou proti korózii. 

Ohrievač má teplotne riadené zariadenie kontroly spalín na 
regulátore ťahu, poloautomatickú plynovú armatúru s piezo-
zapaľovačom a termoelektrickou kontrolou plameňa, vysoko-
účinný atmosférický horák s predmiešaním.

Užívateľský komfort
• vizuálna kontrola teploty vody
• možnosť inštalácie niekoľkých odberných miest 

teplej vody
• možnosť pripojenia na komínovú prípojku alebo 

komín s prirodzeným odťahom
• možnosť prestavby na propán-bután

Dlhá životnosť
• kvalitný smalt
• anódová ochrana proti korózii

Plynové ohrievače HK K

Plynové akumulačné tlakové 
ohrievače vody od 80 do 120 l
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TYP HK 80 K HK 100 K HK 120 K

Objednávacie čísla 227600 227601 227602

Menovitý objem (l) 80 94 118

Spôsob ohrevu plynový

Kategória II2H3+

Typ B11BS

Použité palivo zemný plyn

Zaťaženie horáka (kW) 6,2 6,2 6,5

Výkon horáka (kW) 5,3 5,3 5,6

Nominálna spotreba plynu (m3/hod) 0,65 0,65 0,7

Nastaviteľná teplota vody (°C) 40 – 80

Menovitý pretlak v nádrži (MPa) 0,5

Inf. čas ohrevu o Δt=45°C (min) 55 85 75

Množstvo tečúcej vody (l/min) 2,5 2,5 3,3

Hmotnosť (kg) 28 32 36

TYP HK 80 K HK 100 K HK 120 K

A (mm) 591 676 826

B (mm) 775 860 1 010

C (mm) 898 983 1 133

D (mm) 550 635 785

E (mm) 275 275 275

H (mm) 939 1 024 1 174

Prípojky vody (cól) R½ R½ R½ 

Plynová jednotka (cól) G⅜ G⅜ G⅜

Rozmery

Technické údaje

HK K
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Beztlaková páková batéria s ohybnými 
pripojovacími hadičkami

Súčasť dodávky pri EO 5 P

Príruba HP3/150 s 3 kW elektrickým ohrievacím telesom 

Objednávacie číslo: 230645

Univerzálny záves

Pri konštrukcii ohrievačov vody myslíme aj na Vaše pohodlie pri ich in-
štalácii. Vytvorili sme preto univerzálny záves, vďaka ktorému nahradí-
te svoj predchádzajúci výrobok našim výrobkom a to bez ohľadu na to 
akej bol značky. Jeho univerzálnosť spočíva v rozstupoch pre závesné 
skrutky, vďaka tomu nie je potrebné vŕtanie nových otvorov do stien, 
jednoducho použijete tie, ktoré tam už máte.

Súčasť dodávky pri EO EL, EOV, OVK a OVK D

Beztlaková páková batéria s pripojovacími 
rúrkami

Súčasť dodávky pri EO 5 N, EO 944 P

Príruba HP 2/040 s 2 kW elektrickým ohrievacím telesom

Objednávacie číslo: 230646

Príslušenstvo

TYP 1 Objem 30 - 50 l

A (mm) 184
B (mm) 265
C-D (mm) 300 - 360

TYP 2 Objem 80 - 200 l

A-B (mm) 265 - 300
C-D (mm) 350 - 360
E-F (mm) 415 - 450

TYP 1

TYP 2
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Ponukový cenník
Ohrievače vody Tatramat (platný od 1. apríla 2020)

Číslo Typ výrobku Popis Cena 
bez DPH

Cena 
s DPH*

Malolitrážne elektrické ohrievače vody

227883 EO 5 P Malý elektrický závesný beztlakový ohrievač vody 144,90 € 174,00 €

227884 EO 5 N Malý elektrický závesný beztlakový ohrievač vody 144,90 € 174,00 €

230311 EO 944 P Malý elektrický závesný beztlakový ohrievač vody 169,20 € 204,00 €

229492 EO 10 P Malý elektrický závesný tlakový ohrievač vody 199,17 € 239,00 €

229495 EO 10 N Malý elektrický závesný tlakový ohrievač vody 199,17 € 239,00 €

233220 EO 10 klasik Malý elektrický závesný tlakový ohrievač vody 137,70 € 166,00 €

234336 EO 15 P Malý elektrický závesný tlakový ohrievač vody 179,10 € 215,00 €

Elektrické závesné ohrievače vody

232103 EOV 30 Elektrický závesný ohrievač vody 250,20 € 301,00 €

232104 EOV 50 Elektrický závesný ohrievač vody 261,00 € 314,00 €

232105 EOV 80 Elektrický závesný ohrievač vody 281,70 € 339,00 €

232106 EOV 100 Elektrický závesný ohrievač vody 306,00 € 368,00 €

232107 EOV 120 Elektrický závesný ohrievač vody 322,20 € 387,00 €

232108 EOV 150 Elektrický závesný ohrievač vody 350,10 € 421,00 €

232109 EOV 200 Elektrický závesný ohrievač vody 431,10 € 518,00 €

231160 EO 30 EL Elektrický závesný ohrievač vody s rýchloohrevom a elektronickou reguláciou 382,50 € 459,00 €

231161 EO 50 EL Elektrický závesný ohrievač vody s rýchloohrevom a elektronickou reguláciou 394,20 € 474,00 €

231162 EO 80 EL Elektrický závesný ohrievač vody s rýchloohrevom a elektronickou reguláciou 407,70 € 490,00 €

231163 EO 100 EL Elektrický závesný ohrievač vody s rýchloohrevom a elektronickou reguláciou 427,50 € 513,00 €

231651 EO 120 EL Elektrický závesný ohrievač vody s rýchloohrevom a elektronickou reguláciou 441,90 € 531,00 €

231164 EO 150 EL Elektrický závesný ohrievač vody s rýchloohrevom a elektronickou reguláciou 464,40 € 558,00 €

232719 ELOV 30 Elektrický závesný ohrievač vody 292,50 € 351,00 €

232720 ELOV 50 Elektrický závesný ohrievač vody 305,10 € 367,00 €

232721 ELOV 80 Elektrický závesný ohrievač vody 353,70 € 425,00 €

232722 ELOV 100 Elektrický závesný ohrievač vody 367,20 € 441,00 €

232723 ELOV 120 Elektrický závesný ohrievač vody 385,20 € 463,00 €

232724 ELOV 150 Elektrický závesný ohrievač vody 414,00 € 497,00 €

232725 ELOV 200 Elektrický závesný ohrievač vody 487,80 € 586,00 €

Kombinované závesné ohrievače vody     

232811 OVK 80 L Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 320,40 € 385,00 €

232812 OVK 80 P Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 320,40 € 385,00 €

232813 OVK 120 L Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 344,70 € 414,00 €

232814 OVK 120 P Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 344,70 € 414,00 €

232815 OVK 150 L Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 372,60 € 448,00 €

232816 OVK 150 P Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 372,60 € 448,00 €

232817 OVK 200 L Kombinovaný závesný ohrievač vody s dvojplášťovým výmenníkom tepla 423,00 € 508,00 €

232818 OVK 200 P Kombinovaný závesný ohrievač vody s dvojplášťovým výmenníkom tepla 423,00 € 508,00 €

232817 OVK 200 L Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 391,67 € 470,00 €

232818 OVK 200 P Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 391,67 € 470,00 €

232807 OVK 120 D Kombinovaný závesný ohrievač vody s dvojplášťovým výmenníkom tepla 434,70 € 522,00 €

232808 OVK 150 D Kombinovaný závesný ohrievač vody s dvojplášťovým výmenníkom tepla 469,80 € 564,00 €

* Doporučená predajná cena v EUR s 20% DPH



40

* Doporučená predajná cena v EUR s 20% DPH

Číslo Typ výrobku Popis Cena 
bez DPH

Cena 
s DPH*

Kombinované závesné ohrievače vody
232819 LOVK 80 Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 430,20 € 517,00 €

232821 LOVK 120 Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 466,20 € 560,00 €

232823 LOVK 150 Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 496,80 € 597,00 €

232825 LOVK 200 Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 542,70 € 652,00 €

232809 LOVK 120 D Kombinovaný závesný ohrievač vody s dvojplášťovým výmenníkom tepla 442,80 € 532,00 €

232810 LOVK 150 D Kombinovaný závesný ohrievač vody s dvojplášťovým výmenníkom tepla 479,70 € 576,00 €

Plynové závesné ohrievače vody

227600 HK 80 K Plynový ohrievač vody 497,70 € 598,00 €

227601 HK 100 K Plynový ohrievač vody 522,00 € 627,00 €

227602 HK 120 K Plynový ohrievač vody 545,40 € 655,00 €

Príslušenstvo

230645 HP 3/150 Elektrické ohrievacie teleso 3 kW s prírubou HP 3/150 82,80 € 100,00 €

230646 HP 2/040 Elektrické ohrievacie teleso 2 kW HP 2/040 43,20 € 52,00 €

328557 BE.1840.AA1 Beztlaková páková batéria s ohybnými pripojovacími hadičkami pre EO 5 P 57,10 € 69,00 €

328558 BE.1845.AA1 Beztlaková páková batéria s pripojovacími rúrkami pre EO 5 N, EO 944 P 70,42 € 85,00 €
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Produktové náhrady
Zoznam produktových náhrad pod značkou
za ukončené modely značky Tatramat (platný od 1. apríla 2020)

Číslo Typ výrobku Popis Číslo Produktová
náhrada

Cena bez 
DPH

Cena 
s DPH *

Stacionárne ohrievače vody s nepriamym ohrevom

225062 VTI 100 Stacionárny ohrievač vody s nepriamym 
ohrevom, 100 l, bočný vývod

200156 SB-VTI 100 574,20 € 690,00 €

225064 VTI 150 Stacionárny ohrievač vody s nepriamym 
ohrevom, 150 l, bočný vývod

200157 SB-VTI 150 619,20 € 744,00 €

225066 VTI 200 Stacionárny ohrievač vody s nepriamym 
ohrevom, 200 l, bočný vývod

200158 SB-VTI 200 769,50 € 924,00 €

225073 VTI 300 Stacionárny ohrievač vody s nepriamym 
ohrevom, 300 l, bočný vývod

200159 SB-VTI 300 1 007,10 € 1 209,00 €

224992 VTI 400 Stacionárny ohrievač vody s nepriamym 
ohrevom, 400 l, bočný vývod

200160 SB-VTI 400 1 315,80 € 1 579,00 €

224995 VTI 500 Stacionárny ohrievač vody s nepriamym 
ohrevom, 500 l, bočný vývod

200161 SB-VTI 500 1 408,50 € 1 691,00 €

231988 VTH 100 Stacionárny ohrievač vody s nepriamym 
ohrevom, 100 l, horný vývod

200153 SB-VTH 100 522,00 € 627,00 €

231989 VTH 120 Stacionárny ohrievač vody s nepriamym 
ohrevom, 120 l, horný vývod

200154 SB-VTH 120 547,20 € 657,00 €

231990 VTH 150 Stacionárny ohrievač vody s nepriamym 
ohrevom, 150 l, horný vývod

200155 SB-VTH 150 597,60 € 718,00 €

Stacionárne solárne ohrievače vody

225068 VTS 200/3 Solárny stacionárny ohrievač vody, 200 l, 
dva výmenníky tepla, bez el. ohrevu

200162 SB-VTS 200/3 743,40 € 893,00 €

225072 VTS 300/3 Solárny stacionárny ohrievač vody, 300 l, 
dva výmenníky tepla, bez el. ohrevu

200163 SB-VTS 300/3 981,90 € 1 179,00 €

224994 VTS 400/3 Solárny stacionárny ohrievač vody, 400 l, 
dva výmenníky tepla, bez el. ohrevu

200164 SB-VTS 400/3 1 375,20 € 1 651,00 €

224997 VTS 500/3 Solárny stacionárny ohrievač vody, 500 l, 
dva výmenníky tepla, bez el. ohrevu

200165 SB-VTS 500/3 1 533,60 € 1 841,00 €

Tepelné čerpadlá pre ohrev vody

233233 TEC 220 TM Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody, 
220 l

238633 SHP-A 220 Plus 2 109,60 € 2 532,00 €

233234 TEC 300 TM Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody, 
300 l

238634 SHP-A 300 Plus 2 241,90 € 2 691,00 €

235161 TEC 300 TM SOL Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody, 
300 l, so solárnym výmenníkom tepla

238635 SHP-A 300 X Plus 2 514,60 € 3 018,00 €

*Doporučená predajná cena v EUR s 20% DPH
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Poznámky
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* Do programu sa môžu prihlásiť iba odborné firmy a odborní remeselníci, ktorí majú oprávnenie 
na inštaláciu elektrických zariadení.

Zapojte sa do vernostného 
programu Tatramat+.
Stiahnite si našu aplikáciu, získajte 
body za nainštalované zariadenia
a odmeňte sa poukážkami od

        *



STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.
Hlavná 1
058 01 Poprad

Váš predajca:

Predajné a servisné miesta nájdete na našej webovej stránke www.tatramat.sk 
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 Tatramat - ohrievače vody
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