Informace o výrobku

Zásobníkový ohřívač vody S5 – U
Elektrický zásobník vody (s montáží pod stůl) pro zásobení jednoho
odběrového místa. Rozsah dosahované teploty 35°C – 85°C.
Instalace je možná pouze se speciální armaturou pro beztlakovou
instalaci. Volba teploty ve třech hlavních stupních s plynulou
mezivolbou. Vysoce kvalitní tepelná izolace zaručuje nízkou spotřebu
energie.

POPIS
•
malý elektrický zásobník vody s objemem
5 litrů
•
otevřená, beztlaková instalace
•
montáž pod stůl
•
teplota 30-85°C, v zelené oblasti –
ekonomický provoz
•
polypropylenová vnitřní nádrž na vodu
•
recyklovatelné těsnění bez freonů
•
teplota 35°C – 85°C
•
ochrana proti zamrznutí
•
3-stupňovitá volba maxima teploty
•
přívodní kabel se standardní euro
zástrčkou
POUŽITÍ
•
kuchyňské dřezy, umyvadla
•
hygienické prostory
ROZMĚRY (mm)

TECHNICKÁ DATA
TYP

S5-U

Číslo výrobku

42052

Obsah
Instalace
Vnitřní nádoba
Výkon:
Přívod vody
Teplotní rozpětí

5l
Otevřená (beztlaková)
polypropylen
2,0kW při 230V~
Kov 3/8“

Množství mích. vody o teplotě 40°C, při ohřevu na 65°C

35°C – 85°C
10 litrů

Doba ohřevu Δt = 45°C

cca. 8 minut

Okamžitá spotřeba proudu při 65°C
Váha včetně vodní náplně

ARMATURY PRO OTEVŘENOU INSTALACI

≤ 0,27kWh / 24h
8,5 kg

Značka VDE, schválení
PŘÍSLUŠENSTVÍ - ARMATURY
SNT – kohoutková baterie pro otevřenou instalaci
BDP – páková baterie pro dřez s otočným raménkem délky 220 mm
BUP – páková baterie pro umyvadlo s otočným raménkem 160 mm
EKZ – baterie s vytažitelnou sprškou BLP – baterie s prodlouženou ovládací pákou
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Zásobníkový ohřívač S 5-U
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