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STD 315-1 Plus
ZÁSOBNÍKY PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY Č. PRODUKTU: 204784

Kombinace teplé vody s vysokou účinností

S námi můžete využívat vodu ohřívanou pomocí ekologické energie obzvláště

komfortně.Za tímto účelem jednoduše zkombinujte své ekologické tepelné

čerpadlo s tímto zásobníkem pro přípravu teplé vody.Tím se zároveň zvyšuje

energetická účinnost.Podle směrnic ErP dosahuje přístroj třídy B.

Dlouhodobé a všestranné použití

Pozoruhodná účinnost je však jen jednou z výhod, které na vás čekají.Díky

integrované ochraně proti korozi se můžete těšit na dlouhou životnost

zásobníku.Ať už bydlíte v rodinném domě nebo dvougeneračním domku, přístroj

je vhodný pro použití v obou typech budov.

Nejdůležitější znaky

Zásobníky pro přípravu teplé vody pro kombinaci s tepelnými čerpadly vytápění

Účinný provoz díky nízkým tepelným ztrátám

Integrovaná ochrana proti korozi

Výběr mezi variantami 300, 400 nebo 500 litrů v závislosti na požadavcích na
teplou vodu.

STD 180-1 Plus
Č. produktu: 205874

STD 420-1 Plus
Č. produktu: 204785

STD 520-1 Plus
Č. produktu: 204786
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Typ STD 180-1 Plus STD 315-1 Plus STD 420-1 Plus

Číslo obj. 205874 204784 204785

Technická data

Třída energetické účinnosti B B B

Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C 1,30 kWh 1,70 kWh 1,80 kWh

jmenovitý objem 314 l 418 l

Plocha - výměník nahoře 2,00 m² 2,00 m² 2,60 m²

Výška 1210 mm 1619 mm 1799 mm

Průměr s tepelnou izolací 650 mm 730 mm

Transportní výška včetně naklonění 1 379 mm 1 750 mm 1 946 mm

Hmotnost 111 kg 139 kg
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Typ STD 520-1 Plus

Číslo obj. 204786

Technická data

Třída energetické účinnosti B

Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C 1,90 kWh

jmenovitý objem 522 l

Plocha - výměník nahoře 3,20 m²

Výška 1904 mm

Průměr s tepelnou izolací 780 mm

Transportní výška včetně naklonění 2 063 mm

Hmotnost 182 kg
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Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: 800 123 133

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám

poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k

instalaci zařízení.


