
Keramický výměník | Ceramic exchanger cena Kč €

55CHX0300 B Keramický výměník OVBC 300
Ceramic exchanger OVBC 300 27 kW 16 859,- 

55CHX0400 B Keramický výměník OVBC 400
Ceramic exchanger OVBC 400 46 kW 19 689,- 

55CHX0600 B Keramický výměník OVBC 600
Ceramic exchanger OVBC 600 85 kW 23 771,- 

55CHX0800 B Keramický výměník OVBC 800
Ceramic exchanger OVBC 800 108 kW 31 834,- 

55CHX1000 B Keramický výměník OVBC 1000
Ceramic exchanger OVBC 1000 145 kW 36 021,- 

jsou navrženy pro použití v nejnáročnějších provozních podmínkách.
Jsou určeny zejména pro bazény a vířivé vany se slanou vodou (úprava
vody elektrolýzou soli). Keramický kompozit zaručuje dlouhodobou
životnost zařízení, provozní spolehlivost a vysoké tepelné výkony.
• Celá teplosměnná plocha (trubkový svazek) je provedena

z keramického kompozitu
• Tepelné výkony keramického výměníku jsou zcela srovnatelené

s klasickými „kovovými“ modely
• Výměník je zcela odolný vůči působení soli a chloridům
• Je vhodný i pro ohřev bazénů s klasickou chlorovou úpravou
• Použití i pro teplená čerpadla a solární systémy
• Plášt je vyroben ze silnostěnného odolného plastu 

are designed for use in extreme operating conditions. They are
designed especially for swimming pools and whirlpool baths with salt
water (water electrolysis of salt). Ceramic composite ensures long-
term durability, dependability and high thermal performance.
• The heat transfer area (tube bundle) is made of ceramic composite
• Ceramic heat exchangers performances are completely comparable

with standard „metal“ models
• The exchanger is completely resistant to salt and chlorides
• It is also suitable for heating of pools with conventional chlorine

treatment
• Useful for application with heat pumps and solar systems
• The shell is made from thick durable plastic

• Keramické výměníky OVBC EVO • Ceramic exchangers OVBC EVO

• Trubkovnice výměníku z jednoho kusu nahradila trubkovnici
sestavovanou a lepenou.

• Turbolizační přepážka pro efektivnější přestup tepla
• Napojení bazénové vody PVC šroubením Ø 50 mm s převlečnou

matkou
• Napojení topné vody 1“ in

• Tubeset of exchanger made by one piece was replaced by assembled
and glued tubeset

• Turbo-isolation counter is for more effective penetration of heat
• Connection of swimming pool water by PVC bolting diameter 

50 mm with cap nut
• Connection of hot water 1“ in

Změny oproti původnímu modelu Changes from the original model

• Maximální provozní tlak: 3 bar
• Maximální teplota topné strany:

80 °C

• Max. working pressure: 3 bar
• Max. working temperature:

80 °C

Technická data Technical data

Keramický výměník OVBC při topné vodě 55 °C (TEPELNÉ ČERP.) Ceramic exchanger OVBC with hot water 55 °C (HEAT PUMP)

Type Hot Water Cold Water³ Power with hot water 55 °C   /   heat pump
Typ 

výměníku Topná voda Ohřívaná voda Výkon při topné vodě 55 °C   /   tepelné čerpadlo

Průtok
m³/h

Tlak. ztráta
kPa

Průtok
m³/h

Tlak. ztráta
kPa Power kW

55CHX0300 2,1 0,8 9,0 3,1 14
55CHX0400 4,0 2,7 15,0 8,7 26
55CHX0600 7,5 10,0 15,0 11,2 49
55CHX1000 7,1 13,0 15,0 13,8 88

Keramický výměník OVBC při topné vodě 80 °C (KOTEL) Ceramic exchanger OVBC with hot water 80 °C (HEATER)

Type Hot Water Cold Water Power with hot water 80 °C   /   heater
Typ 

výměníku Topná voda Ohřívaná voda Výkon při topné vodě 80 °C   /   kotel

Průtok
m³/h

Tlak. ztráta
kPa

Průtok
m³/h

Tlak. ztráta
kPa Power kW

55CHX0300 2,1 0,8 9,0 3,1 27
55CHX0400 4,0 2,7 15,0 8,7 46
55CHX0600 7,5 10,0 15,0 11,2 85
55CHX1000 7,1 13,0 15,0 13,8 145
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