
LIST S ÚDAJI O PRODUKTU

SHW

Ukažte velkorysost i v kvalitě.

Stacionární zásobníky SHW o obsahu 200,
300 a 400 litrů mají dostatek výkonových
rezerv k tomu, aby se vypořádaly s celým
domem. Tlakový zásobník teplé vody je
vyroben z oceli s vnitřním speciálním
emailem. O další antikorozní ochranu se
postará antikorozní prut se signalizačním
zobrazovacím prvkem. Díky tomu je
zařízení SHW vhodné pro libovolné
množství odběrných míst. Zásobník je již
sériově dodáván s teploměrem, signalizační
anodou a variabilním přítokem studené
vody. Jeho teplotu můžete plynule
nastavovat. Vysoce účinná izolace zaručuje,
že zásobník sálá do okolí minimální
množství tepla. Spolu s možností
provozovat přístroj na výhodný noční proud
je stacionární zásobník SHW přesvědčivý i
jako centrální a hospodárné řešení pro
domácnosti a dílny. Všechny stacionární
zásobníky lze bez potíží při modernizaci
přezbrojit.

Nejdůležitější znaky
Zásobník na 200, 300, 400 litrů (podle
přístroje)

Univerzální příruba 2,0 - 6,0 kW (závisí
na přístroji a způsobu připojení)

Tlačítko rychlého ohřevu

Tepelná ztráta 1,5 - 2,25 kWh za den
(podle přístroje)

Možnost výhodného provozu na noční
proud

Regulátor k plynulému nastavení teploty
cca. 35 °C až 82 °C
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Jednotlivě  výměnné měděné topné
těleso

Signalizační anoda
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Typ

Typ SHW 200 S

Objedn. č. 182120

Jmenovitý objem 200  l

Výška 1.570  mm

Šířka 630  mm

Hloubka 730  mm

technické údaje
Příkon ~ 230 V 2-4  kW

Příkon ~ 400 V 2-6  kW

Elektrické připojení 1/N/PE, 3/N/PE

Jmenovité napětí 230/400  V

Vodovodní přípojka G 1

Hmotnost 65  kg

Tepelná ztráta / 24 h 1,50  kWh

Barva Čistá bílá /
čedičová šeď

Elektrické krytí IP24

SHW 300 S

182121

300  l

1.585  mm

700  mm

815  mm

2-4  kW

2-6  kW

1/N/PE, 3/N/PE

230/400  V

G 1

77  kg

1,90  kWh

Čistá bílá /
čedičová šeď

IP24

SHW 400 S

182122

400  l

1.755  mm

750  mm

865  mm

2-4  kW

2-6  kW

1/N/PE, 3/N/PE

230/400  V

G 1

90  kg

2,25  kWh

Čistá bílá /
čedičová šeď

IP24


