
PLUS fjernvarme
beholder

Den nye PLUS fjernvarmebeholdere er 
ingeniørkunst af bedste skuffe. Beholderen 
har en 1,7 gange længere fjernvarmespiral 
end en almindelig fjernvarmebeholder, 
hvilket øger effekten til opvarmning af 
større mængder vand, fx til karbad. Den 
øgede effekt betyder også, at flowet kan 
reduceres væsentligt, så man får en langt 
bedre afkøling af returvandet til fjernvar-
meværket. 

25 % mindre varmetab
Beholderen er forbedret på alle områder og 
lever naturligvis fuldt op til Energistyrelsens 
nye krav til PLUS fjernvarmebeholdere. Den 
er blandt andet isoleret med dobbelt så tyk 
PUR-isolering, hvilket giver op mod 25 % 
mindre varmetab. 

METRO THERMs nye PLUS beholder er en stærk 
varmtvandsbeholder, som giver lynhurtigt 
varmt vand og er super energieffektiv.

METRO THERM A/S   ·   RUNDINSVEJ 55   ·   3200 HELSINGE   ·   TELEFON 48 77 00 00   ·   WWW.METROTHERM.DK

Kort sagt - et snusfornuftigt valg,  
der lever fuldt op til Energistyrelsens 
nye krav til PLUS fjernvarmebeholdere.

25% MINDRE VARMETAB MED 
DOBBELT SÅ TYK PUR-ISOLERING

ØGET VARMEEFFEKT OG BEDRE 
AFKØLING MED OP TIL 1,7 GANGE 
LÆNGERE SPIRAL

PLUS 
Fjernvarme-

beholderen fås til 
70 eller 100 liter 

brugsvand.



PLUS Fjernvarmebeholder

Fordele installatør Fordele forbruger

Hurtig adgang til teknisk support

Har du brug for hjælp, er vi altid til at komme i kontakt med. Du 
ringer blot 48 77 00 99, så sidder en af vores teknikere klar til at 
rådgive dig.

Nem at installere 

Det er nemt at udskifte en gammel fjernvarmebeholder med PLUS 
beholderen. Og herefter fungerer det bare. 

10 års reservedelsgaranti

METRO THERM garanterer, at du altid kan få reservedele til alle vo-
res modeller. Du finder dem nemt og hurtigt hos alle grossister.

Lynhurtig opvarmning af vand

PLUS fjernvarmebeholderen leverer varmt vand - også større mæng-
der - dobbelt så hurtigt som en almindelig fjernvarmebeholder. 

Suveræn isolering

Den særlige PUR-isolering er dobbelt så tyk i PLUS beholderen. Det 
giver dig op til 25 % mindre varmetab og bedre energieffektivitet.

5 års garanti mod gennemtæring

En udskiftelig anode er indsat for at hindre korrosion og bakterieud-
vikling i beholderen. Det betyder, at du får en driftsikker beholder i 
mange år frem. 
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TYPE PLUS 70

METRO nr. 120701090 

VVS nr. 371970070 

Liter 70

Hedeflade m²  1,1

Spiral   3/8”

Vægt, kg  69

Mål HXBXD:  1030x460x460 mm

Max. driftstryk spiral, bar 16

Max. driftstryk beholder, bar 10

Isoleringstykkelse PUR:  60 mm

Ved temperatursæt 60/30-10/45

 Ydelse, kW (tryktab, kPa)  8,6 (11)

 Varmetab dT 45oC (kWh/24h)  0,76

 Flow på spiral, l/h 248

TYPE PLUS 100

METRO nr. 121001090 

VVS nr. 371970100 

Liter 100

Hedeflade m²  1,73

Spiral   3/8”

Vægt, kg  91

Mål HXBXD:  1400x460x460 mm

Max. driftstryk spiral, bar 16

Max. driftstryk beholder, bar 10

Isoleringstykkelse PUR:  60 mm

Ved temperatursæt 60/30-10/45

 Ydelse, kW (tryktab, kPa)  14,9 (53)

 Varmetab dT 45oC (kWh/24h)  1,01

 Flow på spiral, l/h 430

PLUS 70 PLUS 100
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Forhandler:


