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Varmtvandsbeholdere til central- og fjernvarme
Vølund QM Quattro er en veldesignet og økono-
miskløsning på det varme vand.
Beholderen er forsynet med specielt udviklet var-
mespiral,som giver højeffektiv opvarmning af
brugsvandet. Det betyder, at der altid er masser af
varmt vand til rådighed.
Vølund QM Quattro er totalisoleret med miljø-

• Højeffektiv spiral
  –altid rigeligt varmt brugsvand.
• Indvendig emaljering mod korrosion.
• Lang levetid.
• Økonomisk i anskaffelse.
• Høj driftsikkerhed.



venligt PU-skum, så varmetabet er minimalt. Det
giver god driftsøkonomi. Varmtvandsbeholderen er
emaljeret og forsynet med anode, som beskytter
mod korrosion og sikrer lang levetid.
Vølund QM Quattro er let at montere og vedlige-
holde. Beholderne leveres i 4 størrelser, 60, 100,
150 og 200 liter (200 l – rekvirer special brochure).

 

• Tidløst design.
• Miljøvenlig totalisolering mod varmetab.
• 5 års garanti mod gennemtæring.
• Fordelagtig lagdeling
• 20 % større ydelse

 

Tekniske data

Anvendelsesmuligheder
Vølund QM Quattro varmtvandsbeholdere
kan anvendes til både fjernvarme- og cen-
tralvarmeinstallationer samt i huse med
naturgas.

Høj effektivitet
Vølund QM Quattro er den første beholder,
hvor fjernvarme- eller centralvarmevandet
føres direkte ind i den øverste del af behol-
deren. Kombineret med koldtvandsindgang
uden
turbulens giver det effektiv lagdeling og der-
med høj virkningsgrad, som giver hurtigere
opvarmning af vandet.

Emaljering
Vølund QM Quattro er emaljeret med emal-
je,som ved temperaturer på ca 800 °C er
smeltet sammen til en hård og uigen-
nemtrængelig overflade. Den knaldhårde
overflade afviser kalk og anden belægning
selv efter mange års brug. Resultatet er bed-
re hygiejne og længere levetid. Dette kombi-
neret med anode gør beholderen korrosi-
onssikker.

Totalisolering
Vølund varmtvandsbeholdere er totalisole-



ret med vandbaseret PU-skum, hvilket bety-
der at varmetabet er minimalt.

Varmespiral
Den store emaljerede stålspiral består af rør,
som er dimensioneret til at give en maksimal
afkøling af fjernvarme- eller centralvarme-
vandet ved et minimalt tryktab.

Stort sortiment
Vølunds QM Quattro Varmtvandssbeholdere
leveres med hvidt stålkabinet i 60, 100, 150
og 200 liter udførelse (200 l – rekvirer speci-
al brochure). 100 og 150 liter leveres også
uden kabinet. 100 liter med kabinet leveres
også i en model med rør op.

Udstyr
1. Tilgang (koldt vand) 3/4”
2. Afgang (varmt vand) 3/4”
3. Prop. (alt. afgang varmt vand) 3/4”
4. Fremløb,(spiral)
3/4”Retur QM60
5. Retur, (spiral)
1/2”Fremløb QM60 3/4”
6. Følerlomme Ø 12
7. Anode 3/4”
12. Inspektions/rensedæksel Ø 84
13. Overkogstermostat
15. Emaljering
16. Isolering PU-skum (freonfrit)
17. Varmespiral 1/2”
QM60 3/4”
18. Varmespiral 3/4”
19. OBS! Udlufter monteres ved
centralvarme

Ekstra udstyr
Se prisliste
• Termostat-brugsvandsprioritering



 

• Stativ
• Stativ med dækskærm (sokkel)
• Sikkerhedsgruppe


