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Wiszące pojemnościowe ogrzewacze wody
POJEMNOŚCIOWY OGRZEWACZ PRZEPŁYWOWY
SHD S

Uwaga!
Urządzenia ciśnieniowe
muszą być wyposażone
w zawór bezpieczeństwa
o ciśnieniu otwarcia 6 bar,
posiadający znak CE!

SHD 30 S i SHD 100 S
ciśnieniowy, wiszący, pojemnościowy ogrzewacz przepływowy jest przeznaczony do kilku punktów poboru wody. Dzięki
swojej konstrukcji stanowi potężną alternatywę dla innych urządzeń na rynku. Oferuje możliwość bezstopniowej regulacji
temperatury aż do 82°C. Może pracować w trzech trybach: jako pojemnościowy ogrzewacz przepływowy, pojemnościowy
ogrzewacz dwuobwodowy lub pojemnościowy ogrzewacz jednoobwodowy, który umożliwia także korzystanie z podgrzanej
wody (do 75°C). W trybie pracy jako pojemnosciowy ogrzewacz przepływowy urzadzenie pracuje z normalną mocą grzewczą,
przy poborze niewielkich ilości wody. Przy wyższych nastawach temperatury i po pobraniu dużej ilości wody urządzenie
przełącza się automatycznie na szybkie nagrzewanie. Po całkowitym pobraniu ze zbiornika nagrzanej wody ogrzewacz pracuje
w trybie przepływowym, z szybkim nagrzewaniem. W Trybie pracy dwuobwodowym urządzenie nagrzewa automatycznie
wodę podczas niższej taryfy, z normalną mocą grzewczą, przy każdej nastawie temperatury. W trybie jednoobwodowym
ogrzewacz włącza automatycznie szybkie nagrzewanie, również przy każdej nastawie temperatury.
Urządzenie posiada automatyczną ochronę przed zamarzaniem, zbiornik ze stali wyposażony w specjalną anodę Anticor ®,
białą obudowę ze stali powlekanej powłoką lakieru zewnętrznego oraz optymalną izolację. Zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu
otwarcia 6 bar w zakresie dostawy. Dostępna jest także specjalna grupa zabezpieczająca KV 30 lub KV 40 (patrz osprzęt
dodatkowy str. 41)

››wydajność pracy: 3,5 kW jako pojemnościowy ogrzewacz i 21kW w przypadku automatycznego ogrzewania po zużyciu
wody ze zbiornika

››do wyboru ekploatacja jednotaryfowa: 21 kW
››do wyboru ekploatacja dwutaryfowa: 3,5 kW / 21 kW
››przycisk do szybkiego ogrzewania mocą 21 kW przy dwuobwodowej pracy ogrzewacza
››bezstopniowa regulacja temperatury od 35°C do około 82°C.
››wskaźnik ogrzewania (dla dużej mocy) na panelu sterowania
››lampka sygnalizacyjna „Service Anode”
››przyłącza ogrzewacza przez kompletne gniazda
››zawór spustowy z przyłączem węża G 3/4
Nr kat.

Typ

Pojemność

236127

SHD 30 S

236128

SHD 100 S

Wysokość Szerokość Głębokość Cena kat. netto PLN
770 mm

410 mm

420 mm

100 l 1050 mm

30 l

510 mm

510 mm

Dane techniczne
Typ
Moc przyłączeniowa ~ 400 V

SHD 30 S

SHD 100 S

3,5/21 kW

3,5/21 kW

3/PE

3/PE

Podłączenie elektryczne
Napięcie znamionowe

400 V

400 V

Częstotliwość

50 Hz

50 Hz

0,46 kWh

0,86 kWh

Kolor

biały

biały

Rodzaj ochrony

IP25

IP25

24,3 kg

40,1 kg

Zużycie energii na podtrzymanie
temp. /24h

Klasa efektywności energetycznej
Ciężar

Wykres nagrzewania
Nastawa temperatury zadanej 65 °C
120

1

100
80
60
40

2

20
30

50

80

100

X
Y
1
2

Pojemność [l]
Czas [h]
3,5 kW
21 kW

Czas nagrzewania zależy od
pojemności zbiornika,
temperatury zimnej wody
i mocy grzejnej.
Wykres przy temperaturze
zimnej wody 15 °C

Błędy oraz zmiany techniczne zastrzeżone. Obowiązują ogólne warunki sprzedaży STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o.

www.stiebel-eltron.pl

