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Termix BVX er en sammenbygget unit 
indeholdende et komplet varme- 
system med varmtvandsbeholder til 
brugsvandsopvarmning og 
varmeveksler til rumopvarmning. 
 
Unitten leveres med selvvirkende 
termostatiske ventiler, som sikrer den 
optimale driftsøkonomi for anlægget. 
 
Emaljeret beholder og spiral samt 
magnesiumanode, sikrer at unitten kan 
anvendes til brugsvandsinstallationer 
uanset rørtype. 
 
100 liters varmtvands-beholder. 
 
Mål: 182 x 54 x 64,5 cm. (h x b x d) 
 
Veldimensioneret varmeveksler i 
syrefast rustfri stål, som sikrer en 
effektiv afkøling af fjernvarmevandet. 
Varmeveksleren kan som standard 
leveres i fire størrelser. 
 
Unitten leveres med ECL Danfoss 
vejrkompensering. 
 
Vi tilbyder selvfølgelig også at bortkøre 
det eksisterende anlæg. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BVX 1 unit Kbh. 25 KW. 
 

Leveret og monteret kr. 39.995,- 
VVS nr. 37 5521 110 

 
Unitten tilsluttes eksisterende vand-, 
afløbs- og varmeinstallationer, samt 
lovlig el-installation. 
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Fjernvarmeløsning 
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Skift dit fjernvarmeanlæg ud og spar på energien! 

 
Vælg dansk produceret vekslerløsning fra Gemina Termix, når oliefyret skal erstattes 
af fjernvarme, eller hvis det eksisterende fyr skal skiftes. 
 

Termix produceres til den miljøbevidste forbruger, der både har brug for energi til 
varmt brugsvand og husets radiatorer. 
 

Du får som følgende fordele: 

 Varmt vand i rigelige mængder 

 Maksimal komfort 

 Driftøkonomi i topklasse 

 Energirigtig A-pumpe 

 Pladsbesparende løsning 

 Kan indbygges i 60 cm. skab 
 

Tilbuddet omfatter:  

 Demontering af eksisterende anlæg, samt bortkørsel 

 Levering og opsætning af Termix VX-1 Kbh. 25 KW veksler med ECL 
vejrkompensering 

 Tilslutning til varmtvandsbeholder 

 Fuldisoleret isoleringskappe 

 Trykprøvning og indregulering af anlæg 
 
Leveret og monteret kr. 28.995,-  
VVS nr. 37 6991 155 

 

 

 

 

 

 

 



Varmtvandsbeholder 
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Tilbud 1: 60 liters fjernvarmebeholder 

Mål: H:87,5 B:39 D:39 cm. 

VVS nr. 37 1982 006 

Leveret og monteret kr. 9.295,- 
 

Tilbud 2: 110 liters fjernvarmebeholder 

Mål: H: 103 B: 46 D: 46 cm. 

VVS nr. 37 1982 011 

Leveret og monteret 10.495,- 
 

Tilbud 3: 160 liters fjernvarmebeholder 

Mål: H: 140 B: 46 D: 46 cm. 

VVS nr. 37 1982 016 

Leveret og monteret kr. 11.995,- 

 

Fjernvarmebeholder fra 

Metro Therm er specielt 

beregnet til opvarmning af 

brugsvand til køkken, 

håndvask og brusebade i 

enfamiliehuse. 

Brugsvandet opvarmes af en rørspiral, der 

er placeret direkte i brugsvandet og således 

giver den bedst mulige udnyttelse af den 

tilførte varme. Beholderen er støbt ind i en 

effektiv miljøvenlig varmeisolering, der 

sikrer et minimalt varmetab. Det udvendige 

kabinet er behandlet med slagfast lak, der 

giver en rengøringsvenlig overflade. 

Beholderen er til ophæng på væg eller 

fritstående på stativ. 

Beholderen leveres med 

sikkerhedsaggregat og tilsluttes på 

eksisterende rørinstallationer.  
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