Neotherm solvarme
kabinetbeholder
Solvarmebeholder beregnet for opvarmning
af brugsvand og centralvarme i en- og
tofamiliehuse.
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Neotherm Solvarme
kabinetbeholder ERRE
Beskrivelse
Neotherm solvarme kabinetbeholder er et kvalitetsprodukt fra yderst til
inderst der tager sig visuelt elegant ud. Samtidig får du optimal udnyttelse
af solenergien via gennemprøvede komponenter og en intelligent og energieffektiv integreret elektronisk solvarmestyring.

Kabinetbeholder

Neotherm solvarme kabinetbeholder kan leveres som løsning til rent brugsvandsproduktion eller til opvarmning af både brugsvand og centralvarme fra
solfangerne.
Kabinetbeholderen er en specialudviklet solvarmebeholder beregnet for
opvarmning af brugsvand og centralvarme i en- og tofamiliehuse.

Fordele
•

Dækker op til 70% af varmtvandsforbruget

•

Dækker op til 30% af det samlede varmeforbrug ved opvarmning af varmt vand og centralvarme
Hurtig og nem installation – plug-and-play
Enkel og driftssikker teknologi
Kan tilsluttes alle opvarmningsformer
Sikkerhed for fuld udnyttelse af solens energi via prioritering imellem
opvarmning af brugsvand og centralvarme

•
•
•
•
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Neotherm Solvarme
kabinetbeholder ERRE
Neotherm solvamebeholder leveres med lakeret kabinet med aftagelig front
i byggemål 600x600x1900mm og passer derfor perfekt ind sammen med
standard højskabe.
Al teknik er integreret i kabinetbeholderen, så man får en løsning der nemt og
stilfuldt kan integreres i køkken eller bryggers hvor der ellers er trange pladsforhold og hvor der også skal tages hensyn til det estetiske.
Beholderen er en specialkonstrueret beholder på 250 liter med 2 varmespiraler.
Nederste spiral for solvarme og øverste spiral for supplerende opvarmning fra
anden energikilde (gas, olie eller stokerfyr).

Måltegning
600

600

1900

Konstruktion

Øverste spiral er sænket, så den reelt kan levere lige så meget vand som en
traditionel 400 liter solvarmebeholder med top- og bundspiral.
Neotherm solvarmebeholder er indvendigt emaljeret efter DIN 4753 og udstyret med topmonteret anode for beskyttelse mod korrosion, 2 følerkanaler .
ERRE leveres med 50 mm skumisolering og højdeindstillelige fødder.

Komplet styre- og betjeningspanel på dansk

Styre-og betjeningspanel

En informativ og brugervenlig elektronik styrer og overvåger solvarmeanlægget, således at denne automatisk indstiller sig på den optimale og mest energiøkonomiske drift.
Neotherm kabinetbeholder leveres komplet monteret og klar til brug med
solvarmestyringen programmeret efter valgt anlægstype for hurtig og sikker
idrifttagning.
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Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi
tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt
kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk
www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk
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