Productinformatie

Elektronische boiler SX 50..120
Elektrische boiler met druk vaste binnen behuizing van titaan
geëmailleerd staal voor de warmwatervoorziening van een complete
woning. De grote watervoorraad van 50 tot 120 Liter (tot 85 °C verwarmd) maakt het mogelijk om grote hoeveelheden gemengd water
te maken voor een hoger waterverbruik. De elektronische regeling
en de dag/nacht meter aansluiting zorgen voor een zuinig gebruik,
omdat het water in het lage stroomtarief opwarmt, bijvoorbeeld
’s nachts. Door middel van een snel opwarm toets kan bij extra
warmwaterverbruik in korte tijd het water opgewarmd worden.

Beschrijving
·· Elektrische wandboiler met een inhoud van 50, 80,
100 of 120 liter, druk vaste uitvoering
·· Stalen binnen behuizing met hoogwaardige titaan
bevattende emaillering
·· Universele aansluiting voor enkel- en economische
dag / nachtmeter aansluiting
·· Elektronische temperatuurregeling met twee
temperatuursensoren
·· Bedieningstoetsen met temperatuuraanduiding,
snel opwarmtoets en gemengd waterverbruik tabel
·· Hoogwaardig RVS verwarmingselement met
Inspectieflens en leegloopstop
·· Marktconforme aansluitmaten met montage
sjabloon en beugel
Toepassing
·· Warmwatervoorziening voor meerdere tappunten
b.v. in woningen en bedrijfsgebouwen
Bedieningstoetsen

• = 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

Toebehoren
SG
Bovenbouwdrukbeveiliging

SGM
Bovenbouwdrukbeveiliging
met drukreduceerventiel

(artikelnr. 40011)

(artikelnr. 40012)
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Type
SX 50
SX 80
SX 100
SX 120
Artikelnummer
43050
43080
43100
43120
InhoudLiter
50
80
100
120
Maximale bedrijfsdruk
MPa (bar)
0,6 (6)
Wateraansluiting (buitendraad)
G ½“
Temperatuur voorkeuze
°C
40 / 60 / 85
85
142
176
217
Hoeveelheid gemengd water 40 °C bij 65 °C Liter
1,0 / 6,0
2,0 / 6,0
Nominaal vermogen
kW 0,75 / 4,5 1,0 / 6,0
1~ / N / PE 230 V AC
2~ / N / PE 400 V AC
V
Spanning
3~ / N / PE 400 V AC 3)
Opwarmtijd ∆t = 45 K 1)min 37 / 220 2) 44 / 264 2) 55 / 330 2) 66 / 198 2)
0,59
0,82
0,99
1,14
Standby stroomverbruik bij 65 °C
kWh / 24h
•/•
Functie display / Temperatuur aanduiding
•/•
Bedieningstoetsen / Snel opwarmtoets
Binnen behuizing
Staal met Titaan-beschermings emaillering
Stroomaansluiting
Vaste aansluiting
71
106
133
162
Gewicht met water gevuld
kg
Keurmerk VDE / Beschermingsklasse
• / IP 24

C

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

Comfortabel en informatief is het moderne display.
De temperatuur kan op 40 °C, 60 °C of 85 °C ingesteld worden. Door de warmwateraanduiding met
gebruikstabel is af te lezen, welke hoeveelheid
gemengd nog te gebruiken is. Ander toetsen: aan-/
uit schakelaar en snel opwarmtoets.
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Typ
A in mm
C in mm
E* in mm

SX 50
613
–
550

G½ A

SX 80
841
–
900

SX 100
993
–
900

SX 120
1153
300
900

Besteksomschrijving

* Montagehoogte wandsteun

... Stuk elektrische boiler, druk vaste (gesloten) uitvoering met geëmailleerde Stalen-binnen behuizing,
inhoud ... liter, dag-nacht / enkele meter uitvoering*, met elektronische regeling en temperatuur
aanduiding, Type SX... met drukbeveiliging (artikelnr. ...) en kraan (artikelnr....) leveren en monteren.
* schrappen wat niet van toepassing is
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