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IDM Hygienik beholder 2.0

Fordelene ved hgl teknologi med intelligent  
styring og opvarmning af frisk vand I hygienik.

IDM varmepumper sparer omkostninger, fordi HGL tekno-
logien med intelligent styring betyder, at mere end 85 % 
af energien tilføres varmekredsløbet ved 35 °C. Den anden 
sektion når en temperatur på 60° C, og indholdet anven-
des til produktion af varmt vand via Hygienik beholderen 
med friskvandsteknologi. Hygienik friskvandsteknologi 
producerer frisk varmt vand på få sekunder.

Vandet i beholderen er kun beregnet til opvarmning.  
Drikkevandet opvarmes altid, når det tappes.  
Dermed forebygges dannelse af mikroorganismer  
som f.eks. legionella og andre bakterier.

Førsteklasses temperaturlagdeling til forbrug  
af frisk vand:
• Beholderen afkøles fra bunden og op 
• Højere temperaturer er stadig tilgængelige i det  

øverste område
• Den perfekte lagdeling kan ses i diagrammet ved linjer-

nes stejle fald
• Meget lav returløbstemperatur i beholderne
• Aftap op til 1.800 l varmt vand ved 45 °C  

(hvis 2.000 l beholderen er fuld ved 60 °C)

Vores friskvandsteknologi sikrer bedre komfort  
og trivsel.

Komfort via hygiejne
Hygienik bufferbeholderen er en lagdelt 2-i-1-beholder: 
Varmt opvarmningsvand er tilgængeligt til opvarmning af 
drikkevandet i den øverste sektion. Den adskilte nederste 
sektion anvender bufferbeholderen til opvarmning ved lave 
temperaturer. Når der tændes for det varme vand i bruseba-
det, håndvasken eller vasken, overfører en pladevarmeveks-
ler i rustfrit stål udvendigt på Hygienik systemet varmeener-
gien fra opvarmningsvandet til drikkevandet i køkken eller 
badeværelse, hurtigt og hygiejnisk.

Fordelene for dig
Du bruger energien fra varmepumpen til varme og varmt 
vand. Der er ingen problemer med legionella, og du kan 
slappe af i bruseeller karbadet. Dermed giver dit energifor-
brug dig bedre livskvalitet.

Ingen mikrober, legionella eller bakterier
I traditionelle varmtvandsbeholdere ligger det varme vand 
længere i beholderen. Slam og snavs samler sig i bunden 
af beholderen og er den ideelle grobund for bakterier. 
Legionella er et eksempel på patogener, der findes i vand. 
De formerer sig hurtigt ved temperaturer mellem 30° C  
og 40° C og kan forårsage legionærsyge.

IDM Hygienik kombibeholder
Vandet opvarmes først, når du skal bruge det. Vandet  
i Hygienik er kun beregnet til opvarmning. Dette betyder, 
at det varme vand, du bruger til at drikke, vaske og skylle 
med, altid er frisk.

Kan tilsluttes til en hvilken som helst varmekilde
HYGIENIK er en beholder til varmt vand og drikkevand,  
der er beregnet til alle eksisterende varmesystemer.  
Hygienik friskvandssystem giver dig Hygienik teknologi  
og bekvem friskvandsteknologi – og med solcellestationen 
(ekstraudstyr) kan du også bruge dit eksisterende solcel-
leanlæg som supplement.

500/825/1.000/1.500/2.000 l

• Høj korrosionsbestandighed og førsteklasses  
hygiejnestandard pga. pladevarmeveksler i rustfrit stål – 
uden ikke-jernholdigt metal 

• Pladsbesparende: En enkelt beholder til varme og  
varmt vand

• Friskvandsteknologi giver hygiejnisk varmt vand og  
en høj grad af bekvemmelighed

• Teknologi med lagdeling i beholderen  
optimerer energiudnyttelse

• Multivalent system til renovering og integrering af solceller

• Optimerede tilslutninger til drift med varmepumper
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IDM Hygenik beholder 2.0

Tekniske data IDM Hygienik 2.0 tanke

Model Enhed 500/25 500/35 825/25 825/35 1000/25 1000/35 1000/50 1500/25

Energiklasse B *

Volumen L 500 825 920 1500

Engangstappemængde ved 45 °C  
(ved Hygienik uden skilleplade) L 480 820 900 1400

NL-tal* 1 6 5 8 6 10 15 6

Maks. driftstryk bar 3

Maks. temperatur °C 95

Mål (HxD) med isolering*** mm 1890 x Ø870 1970 x Ø1022 2170 x Ø1018 ––>

Diameter uden isolering mm 650 790 790 950

Kiphøjde mm 1800 1910 2080 2320

Vægt kg 100 105 115 120 125 130 135 160

Stilstandstab W 114 147 155 198

Stilstandstab W/K 3,26 4,20 4,43 5,66

Tekniske data IDM Hygienik 2.0 tanke

Model Enhed 1500/35 1500/50 1500/70 2000/35 2000/50 2000/70 2000/50 
Max

2000/70 
Max

Energiklasse 1)

Volumen L 1500 2000 2016

Engangstappemængde ved 45 °C  
(ved Hygienik uden skilleplade) L 1400 1800 1800

NL-tal* 12 15 20 12 15 20 15 20

Maks. driftstryk bar 3

Maks. temperatur °C 95

Mål (HxD) med isolering*** mm 2400 x Ø1170 2505 x Ø1340 2350 x Ø1300

Diameter uden isolering mm 950 1100 1100

Kiphøjde mm 2320 2440 2440

Vægt kg 165 170 175 205 210 215 222 222

Stilstandstab W 198 229 229

Stilstandstab W/K 5,66 6,54 6,54

    *  Der er ikke angivet nogen energiklasse, idet beholdere med beholdervolumen >500 L ikke er omfattet af forordning (EU) nr.812/2013 for energimærkning af anlæg til rumopvarmning og 
anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning.

  ** Når hele Hygienik er opvarmet til 60 °C og med hastighedsstyring for pumpe ved pladevarmeveksler.

*** For målskitse, samt dimension og placering af tilslutninger, se installationsvejledning.

IDM friskvandsstation kan enten monteres direkte på Hygienik eller på 
væggen. Konsollen til vægmontering indgår i leverancen.

IDM friskvandsstation sikrer en bekvem tilførsel af hygiejnisk varmt vand 
på få sekunder.

Pladevarmeveksleren i rustfrit stål garanterer lang holdbarhed,  
høj korrosionsbestandighed og førsteklasses hygiejnestandard.

Hvis friskvandsstationen skal betjenes uden Navigator styring,  
kan en UVR 61-3 HEP bruges som styring. 

Desuden kan der efter behov monteres en varmemåler (ekstraudstyr). 

Cirkulationsstationen kan fås som ekstraudstyr til  
varianterne på 25 l og 35 l.

12
45

9
6 

– 
01

.2
0


