
Kompaktní jednotky s výměníky OVB Compact units with heat exchangers OVB

Kompaktní jednotky s výměníky PAHLEN Compact units with heat exchangers PAHLEN

Odvod vody zpět do topného systému,

napojení 3/4“ nebo 1“ in

Outlet of water back to heating system,
connection thread ¾“ or 1“ in

Tepelný výměník OVB

Heat exchanger OVB

Přívod vody z bazénu. Napojení – T-kus 50 mm lepení propojený

s rozebíratelným šroubením (tepelným přechodem) mosaz/plast 1,5“/50 mm.

Inlet of water from the pool. Connection T-piece 50 mm glue in connected
with demountable screwing (heat transmition) brass/plastic 1,5“/50 mm.

Jímka pro teplotní čidlo

termostatu

Tank for heat sensor of the
thermostat

Teplotní čidlo termostatu

Temperature sensor

El. automatiky s proudovým

chráničem, jistícími a spínacími

prvky, které ovládají teplotu

vody, spínání filtračního zaří-

zení s termostatem

El. automatic with jet protec-
tor, switching and safety ele-
ments controlling water
temperature and turning on
the filtration with thermostat

Odvod ohřáté vody do bazénu,
napojení 50 mm lepení, rozebí-

ratelné šroubení mosaz/plast 

(tepelný přechod) 1,5“/50 mm

Outlet of heated water to the
pool. Connection 50 mm glue
in. Demountable screwing
brass/plastic (heat transition)
1,5“/50 mm

Přívod ohřívací vody z topného systému. Oběhové čerpadlo Wilo.

Napojení primárního okruhu 1“ ex

Inlet of heating water from heating system. Circulating pump Wilo.
Connection of primary circle 1“ ex

Compact units

5550070 B
Kompaktní jednotka OVB 20 kW/230 V

Compact unit OVB 20 kW/230 V
17,0 25 354,-

5550130 B
Kompaktní jednotka OVB 38 kW/230 V

Compact unit OVB 38 kW/230 V
19,0 27 933,-

5550180 B
Kompaktní jednotka OVB 53 kW/230 V

Compact unit OVB 53 kW/230 V
21,0 29 656,-

5550250 B
Kompaktní jednotka OVB 73 kW/230 V

Compact unit OVB 73 kW/230 V
26,0 31 398,-

5550300 B
Kompaktní jednotka OVB 88 kW/230 V

Compact unit OVB 88 kW/230 V
28,0 33 979,-

cena Kč €Kompaktní jednotky

Compact units

55511 B
Kompaktní jednotka Hi-Flo 28 kW/230 V

Compact unit Hi-Flo 28 kW/230 V
16,0 26 963,-

55512 B
Kompaktní jednotka Maxi-Flo 40 kW/230 V

Compact unit Maxi-Flo 40 kW/230 V
18,0 30 250,-

55514 B
Kompaktní jednotka Maxi-Flo 75 kW/230 V

Compact unit Maxi-Flo 75 kW/230 V
23,0 37 573,-

cena Kč €Kompaktní jednotky

Pouze na objednání.

Výměníková kompaktní jednotka – sestaveno z:

� Tepelného výměníku (vývody šroubením mosaz/plast 1,5“/50 mm)

� Oběhového čerpadla Wilo (na primárním okruhu 1“)

� Jímky pro teplotní čidlo termostatu

� El. automatiky s proudovým chráničem, jistícími a spínacími prvky,

které ovládají teplotu vody, spínání filtračního zařízení

s termostatem

� Celý komplet je namontován na desce

Upon order only.
Heat exchanger compact unit – composed of:
� Heat exchanger (outlets – socket unions brass/plastic 1,5“/50 mm)
� Circulatory pump Wilo (on primary circuit 1“)
� Tank for heat sensor of the thermostat
� El. automatic with current protector, switching and safety

elements controlling water temperature and turning on the
filtration with thermostat
� The whole set is installed on a panel

Tepelné výměníky – kompaktní jednotky Heat exchangers – compact units
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