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Zásobníkový ohrievač vody S5 - U
Informácie o výrobku

TYP S5-U

Číslo výrobku 42052
Obsah 5 l
Inštalácia Otvorená (beztlaková)
Vnútorná nádoba Polypropylen
Výkon 2,0kW pri 230V~
Prívod vody Kov 3/8“
Teplotné rozpätie 35°C – 85°C
Množstvo vody o teplote 40°C, pri ohreve na 65°C 10 litrov
Doba ohrevu ∆t = 45°C cca. 8 minut
Okamžitá spotreba prúdu pri 65°C ≤ 0,27kWh / 24h
Váha po naplnení prístroja vodou 8,5 kg
Typ ochrany, bezpečnostné značky

POPIS
•	 malý elektrický zásobník vody s objemom  

5 litrov
•	 otvorená, beztlaková inštalácia 
•	 montáž pod stôl 
•	 teplota 30-85 °C, v zelenej oblasti - ekono-

mická prevádzku 
•	 polypropylénová vnútorná nádrž na vodu
•	 recyklovateľné tesnenie bez freónov
•	 teplota 35°C - 85°C
•	 ochrana proti zamrznutiu 
•	 3 - stupňová voľba maximálnej teploty 
•	 prívodný kábel so štandardnou euro zástrč-

kou

POUŽITIE
•	 kuchynské drezy, umývadlá
•	 hygienické priestory

ROZMERY (mm)

ARMATÚRY PRE OTVORENÚ  
INŠTALÁCIU

Elektrický zásobník vody (s montážou pod stôl) pre zásobenie 
jedného odberového miesta. Rozsah dosahovanej teploty  
35°C - 85°C. Inštalácia je možná len so špeciálnou armatúrou 
pre beztlakovú inštaláciu. Voľba teploty v troch hlavných stupňoch 
s plynulou mezivoľbou. Vysoko kvalitná tepelná izolácia zaručuje 
nízku spotrebu energie.

PRÍSLUŠENSTVO - ARMATÚRY
SNT - kohútiková batéria pre otvorenú inštaláciu
BDP - páková batéria pre drez s otočným ramienkom dĺžky 220 mm
BUP - páková batéria pre umývadlo s otočným ramienkom 160 mm
EKZ - batérie s vytiahnuť spŕškou BLP - batérie s predĺženou ovládacou pákou

EKZ BDP

SNT BUP

TEChNICKé dATA
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Zásobníkový ohrievač vody S5 - U
Nákres inštalácie
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Príklad inštalácie s ohrevnou armatúrou


