
Műszaki adatok

SBS 1501 W
ÁTFOLYÓS MELEGVÍZTÁROLÓ TERMÉKSZÁM: 229983

Bízza a munkát egy erős csapatra Fogja munkára a napenergiát Okos technika

kis helyiségben: Ehhez a puffertároló-használatimelegvíz-tároló kombinációhoz

nincs szükség sok helyre.További előny a magas fokú higiénia.Mivel a készülék

nagyhatékonyságú hőcserélőt tartalmaz, ezért alacsony használatimelegvíz-

mennyiségeket tartalékol.A puffertárolóval készenlétben tarthatja a központi fűtés

melegét.

Hatékony hőszivattyúinkkal problémamentesen beköthet egy további hőforrást

is.Ezenkívül olyan átfolyós melegvíz-tárolót is kínálunk, amellyel egy termikus

szolárrendszer előnyeit is kihasználhatja.

A legfontosabb jellemzők

Hely- és árelőny, a tároló két funkciója által

Széles körű felhasználhatóság a napenergiával történő kombináció révén
(speciális változatok) vagy választás szerint további hőtermelő berendezésekkel

Csak egy tartály a használatimelegvíz-készítéshez és a központi fűtéshez

Felére csökkenti az egyes tárolók szükséges felállítási területét.

Univerzális felhasználási lehetőségek

SBS 601 W
Termékszám: 229980

SBS 801 W
Termékszám: 229981

SBS 1001 W
Termékszám: 229982



Műszaki adatok

Típus SBS 601 W SBS 801 W SBS 1001 W

Megrendelésszám 229980 229981 229982

Műszaki adatok

Névleges űrtartalom 613 l 759 l 941 l

Melegvizes hőcserélő felülete 6,00 m² 6,50 m² 8,70 m²

Magasság hőszigeteléssel 1 775 mm 1 940 mm 2 350 mm

Átmérő hőszigeteléssel 970 mm 1 010 mm 1 010 mm

Billenőméret 1 840 mm 1 880 mm 2 285 mm

Tömeg 135 kg 150 kg 175 kg



Műszaki adatok

Típus SBS 1501 W

Megrendelésszám 229983

Műszaki adatok

Névleges űrtartalom 1430 l

Melegvizes hőcserélő felülete 10,00 m²

Magasság hőszigeteléssel 2 265 mm

Átmérő hőszigeteléssel 1 220 mm

Billenőméret 2 225 mm

Tömeg 236 kg

A kollektor max. ajánlott nyílás felülete a STIEBEL ELTRON síkkollektorokra vonatkozik.



Műszaki adatok

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00

és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/

viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését

kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési

útmutatójának megfelelően.


