
List s technickými údaji

SHC 10
MALÉ OHŘÍVAČE VODY Č. PRODUKTU: 233747

Objevte blízkost příjemně teplé vody

Tento malý zásobník vám přináší nejlepší vlastnosti.Přístroj například zásobuje ve

vaší domácnosti několik umyvadel, ale přitom spotřebovává málo energie.Můžete

jej pohodlně kombinovat se všemi komerčně dostupnými tlakovými armaturami.

Úspora energie a vody

Vzhledem k tomu, že váš odborník umístí zásobník přímo pod umyvadlo, má teplá

voda velmi krátkou cestu.Dostane se k vám tedy tak teplá, jak si přejete, a neztrácí

přitom energii.Další výhodou je kvalitní tepelná izolace.

Nejdůležitější znaky

Rychlá dostupnost teplé vody bez zpoždění

Připojení elektrického napájení do standardních zásuvek

Vhodné pojistné ventily k dostání jako příslušenství

Přívodní kabel se zástrčkou Schuko

SHC 15
Č. produktu: 234337
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Typ SHC 10 SHC 15

Číslo obj. 233747 234337

Technická data

Jmenovitý výkon 2 1,5 kW 1.5 kW

Síťová přípojka 1/N/PE 1/N/PE

Jmenovité napětí 220-240 V 220-240 V

Jištění 2 10 A 10 A

Frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz

Třída energetické účinnosti A A

Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C 0,48 kWh 0,49 kWh

jmenovitý objem 10 l 15 l

Množství smíšené vody 40 °C 15,3 l 23 l

Množství smíšené vody 40 °C (15 °C/60 °C) 15,3 l 23 l

Rozsah nastavení teplot 30 - 65 °C 30 - 65 °C

Provedení Malý zásobník Malý zásobník

Konstrukce Uzavřený Uzavřený

Způsob montáže Montáž pod
odběrné místo

Montáž pod
odběrné místo

S armaturou - -

Materiál vnitřní nádrže Ocel smaltovaná Ocel smaltovaná

Barva bílá bílá

Délka kabelu 1 m 1 m

Obsluha Ruční Ruční

Omezovač teploty • •
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Stupeň krytí (IP) IP24 D IP24 D

Výška 430 mm 452 mm

Šířka 280 mm 320 mm

Hloubka 270 mm 318 mm

Hmotnost 7,20 kg 9,00 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.


