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STH 720-1 Plus
VERWARMINGS-BUFFERVAT PRODUCTNR.: 203766

Vul uw warmtepomp perfect aan

Thermische energie gebruikenHeeft u al een milieuvriendelijk werkende

warmtepomp gekozen en zoekt u nu naar een bijpassend buffervat? Dan is dit

model voor een- en meergezinswoningen de juiste keuze. Indien nodig, sluit

u een elektrisch verwarmingstoestel aan op de boiler en geniet u van zeer

veel warmte. Het water dat voor de koeling nodig is, wordt ook in het toestel

opgeslagen, als uw warmtepomp de omgekeerde werking toelaat.

Een modelvariant is uitgerust met een speciale warmtewisselaar. Op die manier

benut u de warmteopbrengst van uw thermische installatie met zonnepanelen op

bijzonder efficiënte en adequate wijze.

De belangrijkste kenmerken

Ontwikkeld voor verschillende warmtepompen

Koelwerking mogelijk

Individuele boilerselectie afhankelijk van de installatieomvang

Zeer efficiënte isolatie

STH 210 Plus
Productnr.: 203763

STH 415 Plus
Productnr.: 203764

STH 720 Plus
Productnr.: 203765
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Type STH 720-1 Plus STH 210 Plus STH 415 Plus

Bestelnr. 203766 203763 203764

Technische kenmerken

Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C 2,20 kWh 1,10 kWh 1,60 kWh

Nominale inhoud 703 l 207 l 415 l

Oppervlakte warmtewisselaar onder 2 m²

Hoogte 1890 mm 1535 mm 1710 mm

Diameter met isolatie 910 mm 630 mm 750 mm

Kantelmaat 2000 mm 1650 mm 1800 mm

Gewicht 216 kg 58 kg 81 kg
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Type STH 720 Plus

Bestelnr. 203765

Technische kenmerken

Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C 2,20 kWh

Nominale inhoud 720 l

Oppervlakte warmtewisselaar onder

Hoogte 1890 mm

Diameter met isolatie 910 mm

Kantelmaat 2000 mm

Gewicht 185 kg

Beschikbaarheid op aanvraag
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Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot

17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.


