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STD 420-1 Plus
WARMWATERVATEN PRODUCTNR.: 204785

Combineer warm water met hoge efficiëntie

Uw met milieu-energie verwarmd water gebruikt u met onze toestellen

bijzonder comfortabel. Hiervoor combineert u uw milieuvriendelijk werkende

verwarmingswarmtepomp eenvoudig met deze warmwaterboiler. Dat verhoogt

tegelijkertijd de energie-efficiëntie. Volgens ErP-richtlijnen voldoet het toestel aan

klasse B.

Lang en veelzijdig gebruiken

De opmerkelijke efficiëntie is evenwel slechts een van de voordelen die u mag

verwachten. Dankzij de geïntegreerde bescherming tegen corrosie mag u zich

verheugen over een duurzame werking van de boiler. Ongeacht of u in een

een- of meergezinswoning woont, is het toestel geschikt voor gebruik in beide

woningen.

De belangrijkste kenmerken

Warmwaterboiler voor de combinatie met warmtepompen

Rendabele werking door weinig warmteverliezen

Geïntegreerde bescherming tegen corrosie

Selectie uit variant van 300, 400 of 500 liter, afhankelijk van de
drinkwaterbehoefte

STD 180-1 Plus
Productnr.: 205874

STD 315-1 Plus
Productnr.: 204784

STD 520-1 Plus
Productnr.: 204786



Technisch blad

Type STD 180-1 Plus STD 315-1 Plus STD 420-1 Plus

Bestelnr. 205874 204784 204785

Technische kenmerken

Energierendementsklasse B B B

Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C 1,30 kWh 1,70 kWh 1,80 kWh

Nominale inhoud 314 l 418 l

Oppervlakte warmtewisselaar boven 2,00 m² 2,00 m² 2,60 m²

Hoogte 1210 mm 1619 mm 1799 mm

Diameter met isolatie 650 mm 730 mm

Kantelmaat 1.379 mm 1.750 mm 1.946 mm

Gewicht 111 kg 139 kg
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Type STD 520-1 Plus

Bestelnr. 204786

Technische kenmerken

Energierendementsklasse B

Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C 1,90 kWh

Nominale inhoud 522 l

Oppervlakte warmtewisselaar boven 3,20 m²

Hoogte 1904 mm

Diameter met isolatie 780 mm

Kantelmaat 2.063 mm

Gewicht 182 kg
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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.


