Productinformatie

Elektrische boiler S 30
Elektrische wandboiler met binnentank van geëmailleerd
staal voor de warmwatervoorziening van een douche of klein
huishouden. De voorraadhoeveelheid van 30 Liter (tot 65 °C te
verwarmen) maakt een mengwaterhoeveelheid van ca. 48 liter
met een temperatuur van 40 °C. Dankzij de hoogwaardige
hardschuimisolatie is de boiler zuinig in gebruik.

Beschrijving
· Elektrische wandmodel boiler met inhoud
van 30 Liter
· Binnentank van geëmailleerd staal
· Apparaat zowel drukvast als drukloos te gebruiken
· PU-Hardschuim isolatie
· Thermostaat met oververhitting beveiliging
· Temperatuur instelbaar tot ca. 65 °C
· Corrosiebescherming door emaillering en
Magnesiumanode
· Beschermingsklasse IP 25
Toepassing
· Warmwatervoorziening voor een douche bijvoorbeeld totale verzorging van wasbak en douche
Toebehoren
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Type
Artikelnummer
Inhoud
Uitvoering
Maximale bedrijfsdruk
Wateraansluiting (buitendraad)
Temperatuurbereik
Hoeveelheid gemengd water 40 °C bij 65 °C
Nominaal vermogen
Spanning
Opwarmtijd ∆t = 45 K 2)
Standby stroomverbruik bij 65 °C
Functie indicator
Binnentank
Stroomaansluiting
ca. Gewicht met water gevuld

564

Technische wijzigingen, wijzigingen van de uitvoering en misverstanden voorbehouden. 08.14 9100-9460-NL GP-PDF

Bovenbouw drukbeveiliging met
drukreduceerventiel
(artikelnr. 40012)

100

IP 25

• = aanwezig of ja 1) Temperatuurverhoging b.v. van 15 °C tot 60 °C 2) Opwarmtijd bij vermogen »Max.« of »Min.«
3) De voorschriften kunnen per regio verschillen. Alleen door een deskundige laten aansluiten

Besteksomschrijving
... Stuk elektrische boiler, drukvaste (gesloten) uitvoering met een binnentank van geëmailleerd staal, inhoud... liter, enkele metertarief aansluiting, Type S 30, met drukbeveiliging
(artikelnr. ...) en kraan (artikelnr. ...) leveren en monteren.
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