
Lagertanken O er beregnet til anlægsvand, altså en tank som anvendes 
til centralvarmevand. Tanken anvendes som energilager, typisk sammen 
med en brændekedel, men kan lige så vel benyttes sammen med en 
træpillekedel eller en større varmepumpe, hvor der enten ønskes lange 
driftstider, eller hvor anlæggets drift giver høje  behov på bestemte tider 
af døgnet. Tanken er udstyret med flere studse i forskellige størrelser, og 
kan dermed også indgå i mere komplicerede anlæg, f.eks. anlæg med 
flere varmekilder (hybridanlæg). 
O-Tanken anvendes også typisk sammen med andre lagertanke, f.eks. 2 
stk. O-1500 tanke hvor pladsforholdene ikke tillader én større tank, men 
hvor anlægget kræver et større lagervolumen. Tanken leveres med en 
100 mm tyk skumgummi isolering, der er beklædt med en udvendig liner 
i plastmateriale. Den kraftige isolering sikrer et begrænset varmetab og 
den udvendige liner er tillige nem at renholde. Lagertankene type O er 
udstyret med 9 stk. 1½” muffer og 6 stk. ½” muffer. Herudover er der 6 
udvendige klemmer for montage af temperaturfølere.

www.hstarm.dk/find-installatoer

Lagertank type-O VVS. nr BX. nr

800-O 34.6262.890 812036

1000-O 34.6262.190 812079

1500-O 34.6262.290 812078

13 kW 346512.013 192057

11 kW H 34.6798.311 191064

16 kW H 34.6798.316 191065

Data 800-O 1000-O 1500-O
Volumen 760 liter 900 liter 1390 liter 

Højde m/u isolering [mm} 1835/1910 mm 2015/2090 mm 2030/2110 mm
Diameter m/u isolering [mm] 790/990 mm 790/990 mm 100/1200 mm

Kiphøjde (uden isolering) 1900 mm 2100 mm 2150 mm
Vægt tom [kg] 300 kg 320 kg 380 kg 

Temperatursæt/ ydelse 80°C-60°C/22 kW 80°C-60°C/22 kW 80°C-60°C/32,3 kW
▲ t (brugsvand) ▲t 35°C ▲t 35°C ▲t 35°C

 LAGERTANK - O



 LAGERTANK - BS

Data 800-BS 1000-BS

Volumen - centralvarme 800 liter 710 liter 
Volumen - brugsvand 190 liter 190 liter

Højde m/u isolering [mm} 1835/1910 mm 2025/2090 mm
Diameter m/u isolering [mm] 790/990 mm 790/990 mm

Kiphøjde (uden isolering) 1900 mm 2100 mm
Vægt tom [kg] 300 kg 320 kg 

Hedeflade øverste spiral 2 m2 2 m2
Hedeflade nederste spiral 3 m2 3 m2

Lagertanken BS er en kombination af lager for anlægsvand og brugsvand.
Brugsvandstanken er neddykket i anlægsvandet og brugsvandet opvar-
mes gennem brugsvandstankens overflade af anlægsvandet. Brugsvand-
stanken er på hele 180 liter - rigeligt for de fleste installationer, idet det 
store udvendige varmelager omkring beholderen sikrer et kontinuert 
tilskud af energi til tanken. BS er også udstyret med 2 separate spiraler, 
der f.eks. kan anvendes til opkobling sammen med et solaranlæg. Lager-
tanken anvendes ofte sammen med tanke af type O, hvor der er brug for et 
større energilager af anlægsvand. På denne måde kan der også etableres 
mere avancerede strategier for lagring af energien. 
Tanken leveres med en 100 mm tyk skumgummi isolering, der er 
beklædt med en udvendig liner i plastmateriale. Den kraftige isolering
 sikrer et begrænset varmetab og den udvendige liner er tillige nem at 
renholde. Lagertankene type BS er udstyret med 9 stk. 1½” muffer og 
6 stk. ½” muffer. Tilslutning til spiraler: 1” Herudover er der 6 udvendige 
klemmer for montage af temperaturfølere. Brugsvandsbeholderen er 
udstyret med cirkulationsstuds.

www.hstarm.dk/find-installatoer

Lagertank type-O VVS. nr BX. nr

800-BS 34.6262.892 812087

1000-BS 34.6262.192 812088

1500-O 34.6512.011 192056

13 kW 346512.013 192057

11 kW H 34.6798.311 191064

16 kW H 34.6798.316 191065


