LIST S ÚDAJI O PRODUKTU

Zásobník teplé vody v systému tepelné čerpadlosolární zařízení SBB 600/800/1000 WP SOL
Komfort teplé vody XXL.
Tři uzavřené zásobníky na pitnou vodu SBB
600, 800 a 1000 WP SOL ze smaltované
oceli s objemem nádrže až 900 litrů lze
výborně použít při provozu tepelného
čerpadla a lze je doplnit o solární ohřev
pitné vody. K tomu účelu disponují SBB WP
SOL dvěma velkokapacitními tepelnými
výměníky s dvojitou trubkou, které jsou
smaltované a nejsou náchylné k usazování
vodního kamene. Pro ještě vyšší výkony
tepelného čerpadla lze tepelné výměníky při
instalaci zapojit sériově. Speciálně navržená
tepelná izolace WDH SBB minimalizuje
tepelné ztráty a je k dostání jako
příslušenství. Otvory v přírubě dole a
nahoře (SBB 600 WP SOL) lze dodatečně
opatřit např. elektrickou topnou přírubou
(typ FCR 28).

Nejdůležitější znaky
Zásobníky s objemem 600, 800 a 1 000
litrů (podle přístroje)
K přípravě teplé vody s tepelným
čerpadlem a volitelnou podporou
solárního zařízení
Dva vnitřní velkoplošné tepelné
výměníky s dvojitou trubkou pro provoz
tepelného čerpadla se středním a
vysokým výkonem
Volitelné vybavení elektrickou topnou
přírubou
Vysoce účinná tepelná izolace WDH SBB
jako příslušenství
Sériovì dodávaná antikorozní ochrana
pomocí magneziové ochranné anody se
signalizací opotøebení

Příklad zobrazení: {WDH
800-1000 SBB}
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Dovolený provozní přetlak 1,0 MPa (10
barů)
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Typ
Typ

SBB 600 WP SOL

SBB 800 WP SOL

SBB 1000 WP SOL

Objedn. č.

231910

231911

231912

Jmenovitý objem

570 l

740 l

835 l

Výška

1775 mm

1943 mm

2153 mm

Průměr s tepelnou izolací

970 mm

1010 mm

1010 mm

technické údaje
Připojení teplé vody

G 1¼ A

G2A

G2A

Přípojka studené vody

G 1¼ A

G2A

G2A

Plocha - výměník nahoře

5,80 m²

6,20 m²

6,20 m²

Plocha - výměník dole

2 m²

2,60 m²

3,60 m²

Přípojka tepelného výměníku

G 1 1/2 A

G 1 1/2 A

G 1 1/2 A

Přírubový otvor

280 mm

280 mm

280 mm

Přepravní výška

1813 mm

1990 mm

2185 mm

Hmotnost

256 kg

302 kg

332 kg

Max. doporučená aperturní plocha kolektoru

12 m²

14 m²

17 m²

Max. doporučená aperturní plocha kolektoru se vztahuje na plošné kolektory značky STIEBEL ELTRON.
Příklad zobrazení

