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Wiszące pojemnościowe ogrzewacze wody
PSH 80 - 120 W – L/R

PSH 80 - 120 W – L/R
ciśnieniowy, pojemnościowy ogrzewacz wody w wersji z rurowym, spiralnym wymiennikiem ciepła. Zaopatruje
w ciepłą wodę jeden lub kilka punktów poboru. Woda jest ogrzewana poprzez wymiennik ciepła. Zasobnik
dodatkowo wyposażony jest we wskaźnik temperatury wody oraz czujnik temeratury wody z wyjściem do
podłączenia do regulatora wytwornicy ciepła.
Zbiornik ogrzewacza jest stalowy, dwustronnie emaliowany, wyposażony w anodę magnezową, co zapewnia
wyjątkowo długą żywotność zbiornika oraz izolację z pianki poliuretanowej. Obudowa zewnętrzna wykoana z blachy
lakierowanej. Prosty montaż w pozycji pionowej na ścianie, jest gwarantowany przez uniwersalny uchwyt ścienny.
Podłącznie wymiennika ciepła i wyjście cyrkulacji „-L” lewostronne, „-R” prawostronne.
Przyłącza dopływu wody zimnej i wyjścia wody ciepłej w dolnej części ogrzewacza.
W zakresie dostawy:

›› wskaźnik temperatury wody w zasobniku
›› zawór bezpieczeństwa
›› korek przytłącza cyrkulacji G 1/3 cala, 1 szt.
›› zestaw do montażu na ścianie: po 2 śruby, podkładki, kołki rozporowe
Uwaga!
Urządzenia ciśnieniowe
muszą być wyposażone
w zawór bezpieczeństwa
o ciśnieniu otwarcia 6 bar,
posiadający znak CE!

Nr kat.

Typ

236242

PSH 80 W-L

Pojemność

Wysokość

Średnica Cena kat. netto PLN

236243

PSH 80 W-R

236244

PSH 120 W-L

119 l 1178 mm 510 mm

236245

PSH 120 W-R

119 l 1178 mm 510 mm

81 l

891 mm 510 mm

81 l

891 mm 510 mm

Dane techniczne
Typ

PSH 80 W-L
PSH 80 W-R

PSH 120 W-L
PSH 120 W-R

Zużycie energii w trybie czuwania (kWh/d)

0,89

1,19

Ilość wody podmieszanej do temp. 40°C [l]

128,0

209,0

Powierzchnia aktywna wymiennika ciepła [m2]

1,0

1,0

15,8

16,9

1,0 m2

1,0 m2

11,1

18,9

Maksymalne ciśnienie robocze zasobnika [MPa]

0,6

0,6

Maksymalne ciśnienie robocze wymiennika ciepła [MPa]

0,6

0,6

IP 25

IP 25

Moc cieplna wymiennika ciepła [kW]
Powierzchnia wężownicy
Czas nagrzewania do temp. 50°

Rodzaj ochrony
Klasa efektywności energetycznej
Ciężar (pusty)
Ciężar (napełniony)

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

46,2

56,6

127,2

175,6
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