
List s technickými údaji

HSBC 200
INTEGRÁLNÍ ZÁSOBNÍKY Č. PRODUKTU: 233510

U integrálního zásobníku HSBC 200 nestojí dva samostatné zásobníky vedle

sebe, ale zásobník na teplou pitnou vodu a vyrovnávací zásobník jsou umístěny v

jednom zařízení nad sebou. Potřebný prostor se tak snižuje téměř na polovinu a

je možná instalace i ve velmi malém prostoru – pro více užitné plochy.

Vynikající řešení pro rodinné domky.

Přesně vyladěné pro použití s tepelným čerpadlem pokryje HSBC vše, co je třeba

v rodinném domku z hlediska tepla a teplé pitné vody. A to nanejvýš komfortním

způsobem.

Nejdůležitější znaky

Kombinované zařízení ze zásobníku teplé pitné vody a akumulačního zásobníku s
regulátorem tepelného čerpadla

Funkční komponenty vyžadující vysoký stupeň integrace

Snižuje instalační plochu potřebnou u jednotlivých zásobníků na polovinu

Kompaktní, systémově bezpečné a energeticky úsporné pro použití v rodinném
domku

Dokonale vzájemně sladěné komponenty pro kombinaci s tepelným čerpadlem
vzduch|voda pro přípravu teplé pitné vody a vytápění
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Typ HSBC 200

Číslo obj. 233510

Jmenovitý objem zásobníku teplé pitné vody 168 l

Jmenovitý obsah akumulačního zásobníku 100 l

Třída energetické účinnosti B

Technická data

Třída energetické účinnosti B

Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C 1,3 kWh

Plocha výměníku 3,3 m²

Jmenovité napětí řízení 230 V

Jmenovité napětí nouzového/přídavného topení 400 V

Příkon nouzového/přídavného topení 8,8 kW

Přípojka tepelného čerpadla 28 mm

Připojení topného okruhu 22 mm

Přípojka studené vody 22 mm

Připojení teplé vody 22 mm

Připojení cirkulace 12 mm

Přepravní výška 2107 mm

Výška 1908 mm

Šířka 680 mm

Hloubka 871 mm

Hmotnost 203 kg

Vhodné pro {WPL-A Premium,
WPL 19/24 I, WPL
15/20/25 AC(S),

WPL 07/09/13/17
ACS classic}
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Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: 800 123 133

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám

poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k

instalaci zařízení.


