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1) Výrobok: Oddeľovací medzivýmenník – pre TČ radu
IVAR.HP ATEC, ITEC 

2) Typ: IVAR.TER-OV 

3) Charakteristika použitia:

Oddeľovací medzivýmenník slúži k ochrane tepelného čerpadla vzduch/voda Atec, iTec, 
proti poškodeniu mrazom, v prípade výpadku elektrickej energie. Inštaláciou oddeľovacieho 
medzivýmenníku dôjde k rozdeleniu vykurovacej sústavy na časť naplnenú 
propylénglykolom, s antikoróznymi prísadami a na časť naplnenú vykurovacou vodou. 
Potrubie situované vonku a kondenzátor tepelného čerpadla je naplnený nemrznúcou 
kvapalinou na báze propylénglykolu, a tým je zabezpečená ochrana proti zamrznutiu, pri 
prerušení napájania obehového čerpadla.  

4) Tabuľka s objednávacím kódom:

Kód Typ Špecifikácia 
IHP086L0767 IVAR.TER-OV Oddeľovací medzivýmenník pre TČ radu IVAR.HP ATEC, ITEC 5-6 kW 
IHP086L0768 IVAR.TER-OV Oddeľovací medzivýmenník pre TČ radu IVAR.HP ATEC, ITEC 9-16 kW 
IHP086L0769 IVAR.TER-OV Oddeľovací medzivýmenník pre TČ radu IVAR.HP ATEC 18 kW 
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5) Technické charakteristiky:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis k systémovému riešeniu: 65 – oddeľovací medzivýmenník,  112 – expanzná nádoba,  100 – 
poistný ventil, 92 – magnetický odlučovač častíc s filtrom, 32 – obehové čerpadlo s relé sadou 
IHP086U0937 pre spínanie a vypínanie čerpadla typu ON/OFF signálom 3-10 V. 
 
 

6) Upozornenie: 
 

 Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momentne a 
bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri 
výrobkoch uvedených v tomto technickom liste. 

 Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzujeme právo vykonávať technické zmeny 
alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.  

 Informácie uvedené v tomto technickom vyhotovení nezbavujú užívateľa povinnosti 
dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy. 

 Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, 
rozhlasového vysielania, reprodukcia fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie 
v zariadení na spracovanie údajov zostávajú vyhradené. 

 Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť. 
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