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SH 10 SLi
KLEINE BOILERS PRODUCTNR.: 229476

Uitgebreid combineren

Onze toestellen kunnen zich snel aanpassen. Dat bewijst deze kleine boiler

die voor u een veelzijdige oplossing voor bovenbouw biedt. Het bijzondere: u

combineert hem met alle in de handel verkrijgbare drukkranen. Dat is bijzonder

handig, wanneer u reeds een kraan hebt of een bijzonder design wenst.

Combineren en veelzijdig gebruiken

De kleine boiler voorziet max. drie tappunten. Zo is deze ruimschoots voldoende

voor twee naast elkaar gelegen wastafels en biedt u bovendien de gebruikelijke

comfortfuncties. Voor u betekent dat talrijke toepassingsmogelijkheden

en voldoende warm water voor gezellig koken of voor ontspannende

verzorgingsrituelen in de badkamer.

De belangrijkste kenmerken

Zeer groot mengwatervolume

Traploze temperatuurinstelling in het bereik van 35 - 82 °C

Veilige toepassing door instelbare mechanische temperatuurbegrenzing als
verbrandingsbeveiliging

Geoptimaliseerde beschikbaarheid van warm water voor een hogere efficiëntie
met ECO-modus

SH 15 SLi
Productnr.: 229478
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Type SH 10 SLi SH 15 SLi

Bestelnr. 229476 229478

Technische kenmerken

Aansluitvermogen 2 kW 2 kW

Nominaal vermogen 2 2.0 kW 2.0 kW

Netaansluiting 1/N/PE 1/N/PE

Nominale spanning 230 V 230 V

Beveiliging 2 10 A 10 A

Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz

Energierendementsklasse A A

Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C 0,34 kWh 0,40 kWh

Nominale inhoud 10 l 15 l

Mengwaterhoeveelheid 40 °C 19 l 27.5 l

Temperatuurinstelbereik 35 - 82 °C 35 - 82 °C

Uitvoering gesloten gesloten

Montagetype Bovenbouw Bovenbouw

Met kraan - -

Materiaal binnenreservoir Geëmailleerd staal Geëmailleerd staal

Kleur wit wit

Kabellengte 0.6 m 1 m

Bediening Handmatig Handmatig

Temperatuurbegrenzing • •

Beschermingsgraad (IP) IP24 D IP24

Hoogte 503 mm 601 mm
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Breedte 295 mm 316 mm

Diepte 275 mm 295 mm

Gewicht 7,90 kg 10,10 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.


