SKRU OP FOR
FORVENTNINGERNE
Fjernvarmeunits til ethvert behov

GENNEMTESTET KOMFORT
TIL BÅDE KW OG MW
Vil du være garant for, at dine kunder ikke bare får en driftssikker, men også en
af de mest energieffektive løsninger på markedet, skal der stå Redan på unitten.
Vi har fjernvarmeunits til alle boligtyper og behov – fra små enfamiliehuse til
store etageejendomme med mange lejligheder. Fællesnævneren for dem alle
er, at de er designet med økonomisk drift for øje og bl.a. byder på et meget lavt
varmetab. Flere units er desuden forberedt til lavtemperaturdrift – uden at gå
på kompromis med komforten.
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Undgå gulvafløb
med AVE trykudligner

Akva Lux II
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HOT
FACTS
• Super effektiv pladevarmeveksler baseret på
nyeste teknologi
• Veksler er kold i tomgang, så tilkalkning
reduceres markant
• Præcis brugsvandsregulator med energisparefunktion sikrer høj komfort
• Lavt energiforbrug og god fjernvarmeøkonomi
• Fuldisoleret vandvarmer med lavt varmetab
(iht. DS 452)

Vil du vide mere?

Perfekt brugsvandsregulering
under alle forhold med PTC2 + P

Download datablad og prisliste på produktet
på www.redan.danfoss.dk eller download
Redans App.

Akva Lux II
Fuldisoleret vandvarmer med
markedets laveste varmetab

Akva Lux II XBS
Fuldisoleret vandvarmer med
rustfri stålloddet veksler

Akva Les II
Fuldisoleret vandvarmer til
lavtemperaturområder

Akva Les II XBS
Fuldisoleret vandvarmer til lavtemperaturområder, med rustfri stålloddet veksler

Akva Lux II med isoleringsfront
Fuldisoleret vandvarmer med
markedets laveste varmetab

Akva Lux II XBS med isoleringsfront
Fuldisoleret vandvarmer med rustfri
stålloddet veksler

Akva Les II med isoleringsfront
Fuldisoleret vandvarmer til
lavtemperaturområder

Akva Les II XBS med isoleringsfront
Fuldisoleret vandvarmer til lavtemperaturområder, med rustfri stålloddet veksler

VANDVARMERE
TIL ENFAMILIEBOLIGER

Uanset om du skal løse en opgave i en enfamiliebolig eller i mindre ejendomme med 2-4 lejligheder, finder du den
perfekte gennemstrømningsvandvarmer i Redans vandvarmersortiment. Vandvarmerne har høj ydeevne og lavt
energiforbrug – og lever naturligvis op til fremtidens energikrav. Blandt andet er varmetabet meget lavt, fordi
pladevarmeveksleren er kold, når der ikke tappes vand i boligen. XBS løsningerne er med rustfri stålloddet veksler
til områder med særlige materialekrav.

₅

Akva Therm 35
med isoleret stålkappe
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HOT
FACTS
• Super effektiv pladevarmeveksler baseret
på nyeste teknologi
• Selvvirkende eller automatisk regulering af
varmtvandstemperaturen sikrer høj komfort
og god økonomi
• Energieffektiv pumpe til brugsvandscirkulation
• Fuldisolerede units med lavt varmetab
(iht. DS 452)
• Minimal risiko for legionella og bakteriedannelse

Vil du vide mere?
Download datablad og prisliste på produktet
på www.redan.danfoss.dk eller download
Redans App.
Nem og servicevenlig installation

Akva Therm 22 /
Akva Therm 22 XBS
Fuldisoleret vandvarmer til
5-25 lejligheder

Akva Therm 28 /
Akva Therm 28 XBS
Fuldisoleret vandvarmer til
25-58 lejligheder

Akva Therm 35 /
Akva Therm 35 XBS
Fuldisoleret vandvarmer til
58-110 lejligheder

Akva Therm 22 /
Akva Therm 22 XBS med kappe
Fuldisoleret vandvarmer til
5-25 lejligheder

Akva Therm 28 /
Akva Therm 28 XBS med kappe
Fuldisoleret vandvarmer til
25-58 lejligheder

Akva Therm 35 /
Akva Therm 35 XBS med kappe
Fuldisoleret vandvarmer til
58-110 lejligheder

VANDVARMERE
TIL FLERFAMILIEBOLIGER
Skal der store mængder varmt vand til, f.eks. i en etageejendom med mange lejligheder, kan du regne med Redan.
Vores standard vandvarmere til flerfamilieboliger har kapacitet til at forsyne op til 110 lejligheder og er lige så
energieffektive, som de er driftssikre. Vandvarmerne er udviklet til anvendelse på fjernvarmenettet og leveres
monteringsklare lige til at hænge op på væggen. XBS løsningerne er med rustfri stålloddet veksler til områder
med særlige materialekrav.
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Akva Therm LV

8

HOT
FACTS
• Udviklet til hospitaler, restauranter, sportscentre,
erhverv og beboelsesejendomme
• Kan forsynes fra fjernvarmenettet, lavtemperaturkedler,
kondenserende kedler, solvarme, procesopvarmning
eller spildevandsopvarmning
• Høj virkningsgrad og præcis regulering af brugsvandstemperaturen med indbygget Danfoss ECL automatik
for optimal udnyttelse af energi
• Rør, veksler og beholder i rustfri stål

Vil du vide mere?
Download datablad og prisliste på produktet
på www.redan.danfoss.dk eller download
Redans App.

Akva Therm LV
Varmtvandsbeholder med
ladeveksler til varmt brugsvand

9
Beholderfødder, stilleskruer
til Akva Therm LV

VARMTVANDSBEHOLDER
MED LADEVEKSLER
Med Redans kompakte ladevekslersystem får du en optimal kombination af varmtvandsbeholderen og
gennemstrømningsvandvarmeren. Løsningen er specielt velegnet til at levere varmt brugsvand til større
bygninger, hvor der er behov for en konstant brugsvandstemperatur – også under spidsbelastning.
Vores program indeholder 12 standardapplikationer til forsyning af 12- 69 lejligheder – med mulighed
for at lave individuelle løsninger, hvis dit behov ligger uden for vores standardløsninger.

Akva Lux II TDv
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HOT
FACTS
• F uldisoleret unit til direkte anlæg
• K
 undetilpassede løsninger, specielt udviklet
til større projekter
• Velegnet til skakt installationer i etagebyggeri
• M
 ulighed for tilslutning af fordelerrør
•	Unik reguleringteknologi med energisparefunktion
sikrer høj komfort og lavt energiforbrug
• Leveres med eller uden AVE trykudligner
• L avt energiforbrug og god fjernvarmeøkonomi

Vil du vide mere?

Velegnet til skaktinstallation
i etagebyggeri

Download datablad og prisliste på produktet
på www.redan.danfoss.dk eller download
Redans App.

Akva Lux II TDv med isoleringsfront
Fuldisoleret unit for varme og varmt vand til
direkte anlæg, med AVE trykudligner

Akva Lux II TDv
Fuldisoleret unit for varme og varmt vand til
direkte anlæg, med AVE trykudligner

11

UNIT DIREKTE ANLÆG
TIL ENFAMILIEBOLIGER
Med Redans seneste unit til direkte fjernvarme, Akva Lux II TDv, får du en fleksibel løsning, som er meget velegnet til
skaktinstallation i etagebyggeri, men også til enfamilieboliger. Unitten kan leveres individuelt tilpasset den enkelte
anlægsapplikation og er forberedt for sammenbygning med Danfoss Redan fordelerrør, påbygget under unit, til
anvendelse på vand- og varmeanlæg med skjulte rørinstallationer. TDv unitten leveres med eller uden en AVE trykudligner, som kan optage vandudvidelsen i installationen.

Akva Lux II TDe
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HOT
FACTS
• F uldisoleret unit til direkte anlæg
• K
 undetilpassede løsninger, specielt udviklet
til større projekter og bymodeller
• M
 ulighed for tilslutning af fordelerunit til gulvvarme
•	Unik reguleringteknologi med energisparefunktion
sikrer høj komfort og lavt energiforbrug
• Mulighed for rørtilslutning opad
• L avt energiforbrug og god fjernvarmeøkonomi
• Super effektiv pladevarmeveksler

Vil du vide mere?
Download datablad og prisliste på produktet
på www.redan.danfoss.dk eller download
Redans App.

Forberedt for sammenbygning med
Danfosss Redan fordelermodul

Akva Lux II TDe med isoleringsfront
Fuldisoleret unit for varme og varmt vand
til direkte anlæg

Akva Lux II TDe
Fuldisoleret unit for varme og varmt vand
til direkte anlæg
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UNIT DIREKTE ANLÆG
TIL ENFAMILIEBOLIGER
Redans fuldisolerede Akva Lux II TDe til enfamilieboliger er det oplagte valg, når der skal findes en løsning, der afviger
fra de eksisterende standardløsninger til direkte fjernvarme. TDe dækker behovet for både vand og varme til såvel
store som små enfamilieboliger og er velegnet til større projekter, hvor der stilles specielle krav fra bygherres side til
bestykning, pris og kvalitet. TDe unitten er fuldisoleret iht. DS 452 og er forberedt for sammenbygning med Danfoss
Redans fordelermodul GI. Ønskes rørføring opad klares dette nemt ved tilkøb af en monteringsplade og ekstra rørsæt.

Akva Lux II Se
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Perfekt brugsvandsregulering
under alle forhold med PTC2 + P

HOT
FACTS
• Fuldisoleret fjernvarmeunit til direkte anlæg
• K
 undetilpassede løsninger, specielt udviklet
til større projekter og bymodeller
• 	Kan leveres med vejrkompensering iht. DS 469
• Mulighed for rørtilslutning opad
• M
 ulighed for tilslutning af fordelerunit til gulvvarme
• L avt energiforbrug og god fjernvarmeøkonomi
• Super effektiv pladevarmeveksler

Vil du vide mere?
Download datablad og prisliste på produktet
på www.redan.danfoss.dk eller download
Redans App.
Komplementer installationen med
et fuldisoleret Redan Fordelermodul

Akva Lux II Se med isoleringsfront
Fuldisoleret unit til varme og varmt vand
til direkte anlæg, med blandesløjfe

Akva Lux II Se
Fuldisoleret unit til varme og varmt vand
til direkte anlæg, med blandsløjfe

1₅

UNIT DIREKTE ANLÆG
TIL ENFAMILIEBOLIGER
Skal der findes en løsning, der afviger fra de eksisterende standardløsninger til direkte fjernvarme med blandesløjfe,
tilbyder Redan Akva Lux II Se til enfamilieboliger. Se dækker behovet for både vand og varme til såvel store som små
enfamilieboliger og er velegnet til større projekter, hvor der stilles specielle krav fra bygherres side til bestykning og
typisk til projekter, hvor både pris og kvalitet har afgørende betydning. Se unitten er fuldisoleret iht. DS 452 og
evt. udstyret med vejrkompensering iht. DS 469.

Reguleringsudstyr, forberedt for WebAccess, der sikrer
den bedst mulige fjernvarmeøkonomi og komfort

S 22 med isoleret stålkappe
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HOT
FACTS
• Super effektiv pladevarmeveksler baseret på
nyeste teknologi
• Energieffektiv pumpe til brugsvandscirkulation
og varme
• Leveres med vejrkompensering iht. DS 469
• Høj virkningsgrad og præcis regulering af varmen
med indbygget Danfoss ECL automatik for optimal
udnyttelse af energi
• Rørtilslutning op eller ned

Vil du vide mere?
Download datablad og prisliste på produktet
på www.redan.danfoss.dk eller download
Redans App.

Skal du levere både varme og varmt vand til større byggerier som etageejendomme eller skoler og institutioner,
opfylder Redans fjernvarmeunits med blandesløjfe kravene. Vores standardserie til direkte anlæg til flerfamilieboliger
har løsninger op til hhv. 15, 28 og 60 lejligheder, men kan naturligvis tilpasses individuelle behov, både mht. antal
lejligheder og rørisolering. Men også når det gælder den elektroniske styring af brugsvand og varme. I flere varianter
kan rørtilslutning ske fleksibelt op eller ned.

SW 335/342
Fjernvarmeunit for varme og varmt vand til direkte
anlæg med blandesløjfe, til større bygninger samt
store boligblokke med op til 60 lejligheder

S 22 med kappe
Fjernvarmeunit for varme og varmt vand til direkte anlæg
med blandesløjfe, til mindre bygninger samt boligblokke
med op til 15 lejligheder. Isoleret iht. DS 452

SW 328
Fjernvarmeunit for varme og varmt vand til direkte anlæg med
blandesløjfe, til større bygninger samt større boligblokke med
op til 28 lejligheder. Isoleret iht. DS 452

S 22
Fjernvarmeunit for varme og varmt vand til direkte anlæg
med blandesløjfe, til mindre bygninger samt boligblokke
med op til 15 lejligheder. Isoleret iht. DS 452

UNITS DIREKTE ANLÆG
TIL FLERFAMILIEBOLIGER
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HOS REDAN GÅR
FUNKTIONALITET
OG DESIGN
HÅND I HÅND
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Afdækningsplade fåes som tilbehør til VXe, VXe Solo, Se og TDe

19

Hvid kappe fåes som tilbehør til VXi, VXi Solo, VXe, VXe Solo, Se og TDe

Akva Lux II VXe
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HOT
FACTS
• Fuldisolerede fjernvarmeunits til indirekte anlæg
• Kan optionelt leveres med isoleret ekspansionsbeholder i samme design, som vist ovenfor
• Kundetilpassede løsninger, specielt udviklet
til større projekter og bymodeller
• Mulighed for rørtilslutning opad
• Leveres med vejrkompensering iht. DS 469
• Mulighed for tilslutning af fordelerunit til gulvvarme
• Lavt energiforbrug og god fjernvarmeøkonomi
• Super effektive pladevarmevekslere

Vil du vide mere?
VXe fjernvarmeunits tilpasset
den ønskede fjernvarmeløsning

Download datablad og prisliste på produktet
på www.redan.danfoss.dk eller download
Redans App.

Akva Lux II VXe
Fuldisoleret unit til varme og varmt vand,
til indirekte anlæg

Akva Lux II VXi
Fuldisoleret unit for varme og varmt vand,
til indirekte anlæg. Rør op og ned

Akva Lux II VXe med isoleringsfront
Fuldisoleret unit til varme og varmt vand,
til indirekte anlæg

Akva Lux II VXi med isoleringsfront
Fuldisoleret unit for varme og varmt vand,
til indirekte anlæg. Rør op og ned

UNITS INDIREKTE ANLÆG
TIL ENFAMILIEBOLIGER
Til indirekte fjernvarme tilbyder Redan to standardunits til enfamilieboliger. Disse varianter dækker behovet for
både vand og varme i den store villa med mange beboere og i mindre ejendomme med 2-4 lejligheder og er velegnet
til såvel to-strengs-anlæg som gulvvarme. Alle units er fuldisolerede og udstyret med vejrkompensering til varme,
så de lever op til kravene i DS 452 og DS 469. Akva Lux II VXi leveres med rørføring op og ned som standard.
Ønskes rørføring opad for Akva Lux II VXe klares dette nemt ved tilkøb af en monteringsplade og ekstra rørsæt.
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Bestykket med kvalitetskomponenter fra A-Z

VX 22 med isoleret stålkappe
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HOT
FACTS
• Super effektive pladevarmevekslere baseret på
nyeste teknologi
• Vejrkompensering iht. DS 469
• Høj virkningsgrad og præcis regulering af vandog varmetemperaturen med indbygget Danfoss ECL
automatik for optimal udnyttelse af energi
• Leveres med elektronisk regulator til styring
af varmekredsen og brugsvandskredsen

Vil du vide mere?
Download datablad og prisliste på produktet
på www.redan.danfoss.dk eller download
Redans App.

Redans fjernvarmeunits til indirekte anlæg er skabt til at forsyne etageejendomme og større bebyggelser med varme
og varmt vand. Vores standardserie til flerfamilieboliger dækker behovene i ejendomme med op til hhv. 15, 20 og 50
lejligheder, men har du specielle ønsker, tilpasser vi løsningen i henhold til dine behov, både mht. antal lejligheder og
rørisolering, men også når det gælder den elektroniske styring af vand- og varmekreds. Disse units leveres som alle vore
andre units monteringsklare lige til at hænge op og i flere varianter kan rørtilslutning ske fleksibelt op eller ned.

HW 335/342
Fjernvarmeunit til varme og varmt vand til indirekte
anlæg, til større bygninger samt store boligblokke
med op til 50 lejligheder

VX 22 med kappe
Fjernvarmeunit for varme og varmt vand til indirekte
anlæg, til mindre bygninger samt boligblokke med
op til 15 lejligheder. Isoleret iht. DS 452

HW 328
Fjernvarmeunit for varme og varmt vand til indirekte
anlæg, til større bygninger samt større boligblokke
med op til 20 lejligheder. Isoleret iht. DS 452

VX 22
Fjernvarmeunit for varme og varmt vand til indirekte
anlæg, til mindre bygninger samt boligblokke med op
til 15 lejligheder. Isoleret iht. DS 452

UNITS INDIREKTE ANLÆG
TIL FLERFAMILIEBOLIGER
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VXe Solo
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HOT
FACTS
• Fuldisolerede fjernvarmeunits til indirekte anlæg
• K
 undetilpassede løsninger, specielt udviklet
til større projekter og bymodeller
• Forberedt for tilslutning til varmtvandsbeholder
• M
 ulighed for rørtilslutning opad
• M
 ulighed for tilslutning af fordelerunit til gulvvarme
• Lavt

energiforbrug og god fjernvarmeøkonomi
• Super effektiv pladevarmeveksler

Vil du vide mere?
Download datablad og prisliste på produktet
på www.redan.danfoss.dk eller download
Redans App.

VXe Solo tilpasset de tekniske
bestemmelser for HOFOR

VXe Solo
Fuldisoleret unit til varme til indirekte anlæg,
med udtag for varmtvandsbeholder

VXi Solo
Fuldisoleret unit for varme til indirekte anlæg, med
udtag for varmtvandsbeholder. Rør op og ned

VXe Solo med isoleringsfront
Fuldisoleret unit til varme til indirekte anlæg,
med udtag for varmtvandsbeholder

VXi Solo med isoleringsfront
Fuldisoleret unit for varme til indirekte anlæg, med
udtag for varmtvandsbeholder. Rør op og ned

UNITS INDIREKTE ANLÆG MED UDTAG
FOR BEHOLDER TIL ENFAMILIEBOLIGER
I de områder, hvor fjernvarmeforsyningen kræver, at det er en beholder, der leverer det varme vand, tilbyder Redan to
komplette løsninger til enfamilieboliger, - VXi Solo med rør op og ned og VXe Solo, som er specielt velegnet til projekter,
hvor der stilles specielle krav til bestykning fra bygherres side. VXe Solo tilbyder naturligvis også mulighed for rørføring
opad vha. en monteringsplade og ekstra rørsæt. Begge løsninger leveres monteringsklare lige til at hænge op og kan
naturligvis tilpasses lokale tekniske bestemmelser.

2₅

VX Solo 22 med isoleret stålkappe
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HOT
FACTS
• Super effektiv pladevarmeveksler baseret på
nyeste teknologi
• Energieffektiv pumpe til varme
• Vejrkompensering iht. DS 469
• Forberedt for tilslutning til varmtvandsbeholder
• Høj virkningsgrad og præcis regulering af vandog varmetemperaturen med indbygget Danfoss ECL
automatik for optimal udnyttelse af energi

Vil du vide mere?
Download datablad og prisliste på produktet
på www.redan.danfoss.dk eller download
Redans App.
Unit med udtag til beholder

Uanset om opgaven skal løses i en etageejendom med få eller mange lejligheder i områder, hvor fjernvarmeforsyningen
kræver, at det er en beholder, der leverer det varme vand, kan Redan naturligvis også være med. Med en Redan løsning
er du garanteret en driftsikker varmeløsning, der som standard er udstyret med vejrkompensering. Vores fjernvarmeunits
med udtag til beholder leveres som alle vores andre units monteringsklare lige til at hænge op og har du specielle ønsker,
tilpasser vi løsningen i henhold til dine behov.

H 235/335 - 242/342
Fjernvarmeunit for varme til indirekte anlæg, med
udtag for varmtvandsbeholder, til større bygninger
samt store boligblokke

VX Solo 22 med kappe
Fjernvarmeunit for varme til indirekte anlæg, med
udtag for varmtvandsbeholder, til mindre bygninger
samt små boligblokke. Isoleret iht. DS 452

H 228/328
Fjernvarmeunit for varme til indirekte anlæg, med udtag
for varmtvandsbeholder, til større bygninger samt større
boligblokke. Isoleret iht. DS 452

VX Solo 22
Fjernvarmeunit for varme til indirekte anlæg, med udtag
for varmtvandsbeholder, til mindre bygninger samt små
boligblokke. Isoleret iht. DS 452

UNITS INDIREKTE ANLÆG MED UDTAG
FOR BEHOLDER TIL FLERFAMILIEBOLIGER
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Nem adgang for
indregulering

Comfort A
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HOT
FACTS
• Kompakt fjernvarmeanlæg med beholder,
til direkte og indirekte fjernvarme
• Gulvstillede eller væghængte varianter
med 70 eller 120 liters beholder
• Energiklasse A beholder med højeffektivt
varmelegeme
• Lavt energiforbrug og god fjernvarmeøkonomi
• Fuldisoleret beholderløsning

Vil du vide mere?

Nem montage af teknikdel
på skinnesystem

Download datablad og prisliste på produktet
på www.redan.danfoss.dk eller download
Redans App.

Comfort A
gulvstillet beholderløsning, med 70 eller
120 L beholder, med kappe

Comfort A
gulvstillet beholderløsning med 70 eller
120 L beholder

Comfort A
væghængt beholderløsning med 70 eller
120 L beholder
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ENERGIRIGTIGE BEHOLDERLØSNINGER
TIL ENFAMILIEBOLIGER
Både til direkte og indirekte fjernvarme, til vægmontage eller til montage på gulv er Redans fuldisolerede Comfort A
beholderløsninger den perfekte og energirigtige løsning. Øverst energiklasse A beholderen med højeffektivt varmelegeme, der sikrer husstanden rigeligt varmt vand; nederst den fuldisolerede teknikdel, servicevenligt trukket frem i
unitten for at give god plads til husinstallationen, og udstyret med vejrkompensering for sammen med energiklasse A
beholderen at sikre den bedst tænkelige fjernvarmeøkonomi.

Comfort Ac til lav indbygningshøjde
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HOT
FACTS
• Kompakt fjernvarmeanlæg med beholder, til direkte
og indirekte fjernvarme
• Væghængt med 70 eller 120 liters beholder
• Energiklasse A beholder med højeffektivt varmelegeme
• Forberedt for sammenbygning med REDAN
fordelerunit
• Nem og overskuelig installation af samlet løsning
indenfor normal loftshøjde
• Lavt energiforbrug og god fjernvarmeøkonomi
• Fuldisoleret beholderløsning

Vil du vide mere?
Download datablad og prisliste på produktet
på www.redan.danfoss.dk eller download
Redans App.

Nem og overskuelig installation af samlet
løsning indenfor normal loftshøjder

Comfort Ac
væghængt beholderløsning med 70 eller
120 L beholder og DRe fordelermodul

Comfort Ac
væghængt beholderløsning med 70 eller
120 L beholder
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ENERGIRIGTIGE BEHOLDERLØSNINGER
TIL ENFAMILIEBOLIGER
Til energirigtig opvarmning er Redans kompakte, fuldisolerede Comfort Ac den perfekte og komplette løsning. Comfort
Ac produceres som væghængt løsning. Øverst beholderen, der sikrer husstanden rigeligt varmt vand; derunder den fuldisolerede teknikdel, og nederst kan Redans DRe fordelerunit monteres, hvormed en komplet løsning for både radiator- og
gulvvarme opnås. Vejrkompensering iht. DS 469 samt energiklasse A beholderen sikrer den bedst tænkelige fjernvarmeøkonomi og en totalhøjde for den komplette løsning, som holder sig indenfor normal loftshøjde, sikrer let montage.

DRe
fordelermodul
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HOT
FACTS
• Fordelermodul til anvendelse på vand- og
varmeanlæg med skjulte rørinstallationer
• Leveres individuelt tilpasset den enkelte
anlægsapplikation
• Passer direkte på Redans seneste standard fjernvarmeunits til enfamilieboliger
• DRe-Skakt fordelermodul er specielt velegnet til
montage i installationsskakte i etageboliger

Vil du vide mere?
Download datablad og prisliste på produktet
på www.redan.danfoss.dk eller download
Redans App.
Akva Lux II TDe med
DRe Skakt fordelermodul

Til anvendelse på vand- og varmeanlæg med skjulte rørinstallationer er Redans fordelermoduler med fordelerrørsarrangement det kloge valg. Fordelermodulerne er fuldisolerede præfabrikerede løsninger, der passer direkte på Redans seneste
standard fjernvarmeunits til enfamilieboliger og individuelt tilpassede den enkelte anlægsapplikation. Kompakte løsninger,
som, afhængigt af antallet af kredse, let kan placeres i et 60 eller 80 cm standard skabsmodul. For nem og yderst fleksibel
montage i installationsskakte i etagebyggeri, - både ved bygningsfornyelse og nybyggeri, har Redan senest udviklet DRe-Skakt.

DRe-Skakt
Fuldisoleret fordelermodul til fordelere for
gulvvarmekreds, til anvendelse i installationsskakte

DRe-GI
Fuldisoleret fordelermodul til fordelere for
gulvvarmekreds inklusiv shunt med pumpe
og termostat for gulvvarme

DRe-G
Fuldisoleret fordelermodul til fordelere
for gulvvarmekreds

FORDELERMODULER
TIL REDAN UNITS
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Fuldsvejste
units

Red Frame
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HOT
FACTS
• Fjernevarmeunits til store bebyggelser
og boligblokke
• Højtydende vekslere i rustfrit stål
• Kompakt konstruktion
• Individuel dimensionering og tilslutningsmuligheder
• Forberedt til isolering efter kundens ønske
• Danfoss ECL automatik til styring af
brugsvandskreds og varmekreds

Vil du vide mere?

Elektronisk forbundet
fra fabrik Plug & Play

Download datablad og prisliste på produktet
på www.redan.danfoss.dk eller download
Redans App.

Er en gulvstillet fjernvarmeunit den bedste løsning til din næste opgave, kan du trygt læne dig op ad Redan. Og det
gælder uanset, om den skal levere varmt brugsvand, varme eller en kombination af begge. Vores Red Frame-serie er
baseret på et standardiseret, modulopbygget rammesæt og indeholder alle de komponenter, der normalt kræves for
at opnå optimal regulering af brugsvands- og rumtemperaturen. Red Frame kan isoleres efter de gældende regler.
Har du mere specifikke ønsker, fx i forhold til fysiske mål eller bestykning, laver vi kundetilpassede løsninger.

Red Frame
Type DSP 1, MIDI Gulvstillet unit til varme med svejste rør og loddet pladevarmeveksler

Red Frame
Gulvstillet unit til varme og varmt vand - med
svejste rør og boltede pladevarmevekslere

Red Frame
Gulvstillet unit opbygget på modulramme

KUNDETILPASSEDE
MODULUNITS RED FRAME

3₅
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Enfamilieshuse
(villaer)

Flerfamiliehuse
(storfamilier)

Rækkehuse
(fra 1-4 rækkehuse)

TRÆF NEMT
DET RIGTIGE VALG
I oversigten til højre har vi samlet alle vores fjernvarmeunits og kategoriseret dem efter, hvilke
boligtyper de passer til. Det gør det forhåbentlig nemmere for dig at træffe det rigtige valg
næste gang – uanset om det er en enfamiliebolig eller et større projekt, du står overfor.

Etageejendomme
(fra 1-4 etager)

Større bygninger
/ boligblokke

Èn unit pr. hus/bebyggelse /

SIDE
Kategori
Vandvarmere

Akva Lux II

4

Akva Les II

4

Akva Therm 22

6

Akva Therm 28

6

Akva Therm 35

6

Akva Therm LV

8

Red Frame - brugsvandsunit
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Akva Lux II TDv

10

Direkte vand og varme

Akva Lux II TDe

12

Akva Lux II Se

14

S 22

16

SW 328

16

SW 335/342

16

Comfort A VSe / GSe

28

Comfort A VSc

30

DRe Fordelermodul

32

DRe Skakt Fordelermodul

32

Red Frame - unit med blandesløjfe

34

Akva Lux II VXe

20

Indirekte vand og varme

Akva Lux II VXi

20

VX 22

22

HW 328

22

HW 335/342

22

Comfort A VVXe & GVXe

28

Indirekte varme

Comfort A VVXc

30

Red Frame - til vand og varme
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VXe Solo

24

VXi Solo

24

VX Solo 22

26

H 228/328

26

H 235/335 - 242/342

26

Red Frame - til varme
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Enfamilieshuse
(villaer)

Flerfamiliehuse
(storfamilier)

Èn unit pr. lejlighed

Rækkehuse
(fra 1-4 rækkehuse)

Etageejendomme
(fra 1-4 lejligheder)

Større bygninger
/ boligblokke
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REDAN-APP
DIT NYE VÆRKTØJ
I LOMMEFORMAT
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Tid er penge. Det er ikke en nyhed. Det er til gengæld Redans nye app – og med den i lommen
har du adgang til en verden af muligheder, der letter dine arbejdsgange og sparer både tid og
penge for hele din organisation. Samtidig med at du yder endnu bedre service til dine kunder.
Hurtig adgang til historik på de enkelte units, hurtig indberetning af reklamation på stedet og
hurtigt valg af reservedele er bare et par af de fordele, du får med, når du henter den nye app.
Løser du en opgave hurtigere, kommer du hurtigere videre til den næste. Og det er præcis vores
mål: At gøre det så nemt som muligt for dig at være kunde hos REDAN.

WEB version
www.redan.danfoss.dk
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DANFOSS REDAN A/S
Hårupvænget 11
DK-8600 Silkeborg
—
Tel. +45 87 43 89 43
Fax. +45 87 43 89 44
—
redan.danfoss.dk
redan@danfoss.com

REDAN ACADEMY
KOM ET SKRIDT FORAN
Vil du gerne blive endnu klogere på fjernvarme og
fjernvarmeunits? Så er Redan Academy noget for dig.
Vi afholder løbende kurser for VVS-installatører, grossister og
ansatte på fjernvarmeværker – med både praktisk og teoretisk
indhold. Redan Academy-kurser skræddersyes fra gang til gang
i forhold til kursisterne og indeholder f.eks. generel viden om
fjernvarme, træning i indregulering, fejlfinding, dimensionering
og præsentation af Redans produkter og anvendelse.

DANFOSS REDAN A/S
Danfoss Redan har siden 1971 været førende inden for
produktion af moderne fjernvarmeunits, varmevekslere
og automatik til fjernvarme – både til private hjem og til
større fjernvarmeinstallationer. Det konstante fokus på
effektivitet og kvalitet har gjort Danfoss Redan navnet

kendt langt uden for landets grænser, og rundt omkring i
verden er flere end 600.000 boliger i dag forsynet med vandvarmere og fjernvarmeunits fra den danskejede virksomhed.
Danfoss Redan beskæftiger ca. 100 medarbejdere.

