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Velikosti zásobníků

CombiVal C 200–2500 MultiVal CRR 500–1000 EnerVal 100–2000

CombiVal CR 200–1000 MultiVal CSRR 500–2000 EnerVal G 1000–6000

CombiVal CSR 300–2000

Velikosti zásobníků

CombiVal E 300–2000 MultiVal ERR 300–500 CombiVal WPE 270

CombiVal ER 200–1000 MultiVal ESRR 500–1000 CombiVal WPER 270

CombiVal ESR 200–400

CombiVal ESSR 500–1000

Změny vyhrazeny

MultiVal CRR / CSRR
■ nerezový ohřívač pro multiva-

lentní ohřev teplé vody
■ 2 nerezové topné vložky,

pevně vevařené pro dohřev
druhým zdrojem např.
solárním okruhem

■ přírubová elektrická
topná vložka na přání

■ vhodné i pro použití
s tepelným čerpadlem:

■ elektrická ochranná anoda
Correx pro dlouhodobou
protikorozní ochranu.

EnerVal / EnerVal G
■ ocelový akumuluční zásobník

tepelné energie pro hydrau-
lické připojení kotle, tepelného
čerpadla či solárního zařízení,

■ až 11 připojovacích hrdel
(u vybraných velikostí)

■ závitová elektrická topná
vložka na přání

■ s možností vzájemného propo-
jení akumulačních zásobníků

■ provedení EnerVal G s 3 hrdly
vhodné pro aplikace s velkým
průtokovým objemem

CombiVal C / CR / CSR
■ nerezový ohřívač teplé vody
■ plochá nerezová topná

vložka z hladké trubky,
pevně vevařená

■ provedení C bez topné vložky
jako zásobníková nádrž pro
kombinaci s nabíjecí stanicí TV

■ 2 výkonové typy
■ přírubová elektrická

topná vložka na přání
■ elektrická ochranná anoda

Correx pro dlouhodobou
protikorozní ochranu

CombiVal E / ER / ESR / ESSR
■ ocelový ohřívač s vnitř-

ním smaltováním
■ topná vložka z hladké

trubky, pevně vevařená
■ provedení E bez topné vložky

jako zásobníková nádrž pro
kombinaci s nabíjecí stanicí TV

■ 3 výkonové typy
■ vestavěná ochranná

hořčíková anoda
■ přírubová elektrická

topná vložka na přání
■ elektrická ochranná anoda

Correx pro dlouhodobou
protikorozní ochranu

MultiVal ERR / ESRR
■ ocelový ohřívač s vnitřním

smaltováním
■ 2 topné vložky pro kombinaci

s druhým zdrojem tepla např.
solárním okruhem nebo
tepelným čerpadlem

■ vestavěná ochranná
hořčíková anoda

■ přírubová elektrická topná
vložka na přání

■ elektrická ochranná anoda
Correx pro dlouhodobou
protikorozní ochranu

CombiVal WPE / WPER
■ kompaktní ohřívač s integro-

vaným tepelným čerpadlem
vzduch/voda

■ zásobníková nádrž s vnitřním
smaltováním

■ vestavěná hořčíková anoda
■ mikroprocesorové řízení

s funkcí odmrazování
■ připraveno pro připojení k foto-

voltaice (SmartGrid-ready)
■ provedení WPER s topnou

vložkou pro připojení druhého
zdroje tepla

■ elektrická topná vložka pro
dohřev o výkonu 2 kW

■ atraktivní červené opláštění

CombiVal • MultiVal • EnerVal
Ohřívače a akumulační zásobníky o objemu 200–6000 l
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