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SHW

Ook groot in kwaliteit.

De staande boilers SHW met 200, 300 en 400 liter inhoud

beschikken over voldoende vermogensreserve om een

volledig huis te bedienen. De gesloten warmwaterboiler

bestaat uit staal met een speciale emaillering aan de

binnenzijde. Voor bijkomende corrosiebescherming

zorgt een corrosiewerende staaf met signaalindicatie-

element. De SHW is daardoor geschikt voor een

willekeurig aantal aftappunten. Het reservoir is reeds

standaard voorzien van een thermometer, signaalanode

en variabele koudwatertoevoerbuis. Zijn temperatuur

kan traploos worden geregeld. De zeer doeltreffende

isolatie zorgt ervoor dat de boiler slechts weinig warmte

uitstraalt. Doordat dergelijke toestellen ook met het

goedkope nachttarief kunnen werken, zijn de staande

SHW-boilers perfect geschikt als centrale en efficiënte

warmwater-oplossing voor gezinnen en commerciële

toepassingen. Alle staande boilers kunnen bij renovatie

probleemloos worden geïnstalleerd.

De belangrijkste kenmerken

Boiler van 200, 300, 400 liter (afhankelijk van het

toestel)

Universele flens 2,0 - 6,0 kW (afhankelijk van het

toestel en het aansluittype)

Knop voor snelopwarming

Stroomverbruik stand-by 1,5 - 2,25 kWh per dag

(afhankelijk van het toestel)

Werking met goedkoop nachttarief mogelijk

Traploos instelbare temperatuurregelaar van ca. 35 °

C tot 82 °C

Afzonderlijk verwisselbare koperen

verwarmingselementen

Signaalanode
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Type

Type SHW 200 S

Bestelnr. 182120

Nominale inhoud 200  l

Hoogte 1578  mm

Breedte 630  mm

Diepte 730  mm

Technische gegevens

Aansluitvermogen ~ 230 V 2-4  kW

Aansluitvermogen ~ 400 V 2-6  kW

Elektrische aansluiting 1/N/PE, 3/N/PE

Nominale spanning 230/400  V

Frequentie 50/60  Hz

Wateraansluiting G 1 A

Gewicht 65  kg

Stroomverbruik stand-by/24 u 1,50  kWh

Kleur zuiver wit/basaltgrijs

Beschermingsgraad (IP) IP24

SHW 300 S

182121

300  l

1593  mm

700  mm

815  mm

2-4  kW

2-6  kW

1/N/PE, 3/N/PE

230/400  V

50/60  Hz

G 1 A

77  kg

1,90  kWh

zuiver wit/basaltgrijs

IP24

SHW 400 S

182122

400  l

1763  mm

750  mm

865  mm

2-4  kW

2-6  kW

1/N/PE, 3/N/PE

230/400  V

50/60  Hz

G 1 A

90  kg

2,25  kWh

zuiver wit/basaltgrijs

IP24
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Installatie-informatie

Installatie van apparaten die niet stekkerklaar zijn, moet worden

uitgevoerd door de betreffende netbeheerder of door een geregistreerd

installatiebedrijf. Dit bedrijf kan u tevens behulpzaam zijn bij het

verkrijgen van toestemming van de netbeheerder voor de installatie van

het apparaat.


