
Elektrické ohrievače

Komfort ohrevu vody

     = 80 - 200 l

a-b mm 265-300
c-d mm 350-360
e-f mm 415-450
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* teplota studenej vody 10°C, teplota ohriatej vody 65°C

** 1 osprchovanie cca 40 litrov vody o teplote 40°C, 1 kúpeľ cca150 litrov o teplote 40°C

UNIVERZÁLNY ZÁVES
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Elektrické závesné ohrievače od 80 do 200 litrov

Elektrické akumulačné tlakové ohrievače vody 

umožňujú inštaláciu niekoľkých odberných miest 

teplej vody. Nádrž ohrievačov je vyrobená z oceľového 

plechu, ktorý je smaltovaný pri teplote 850 ºC, čím 

spolu s anódovou ochranou dosahuje vysokú odolnosť 

proti korózii. 

Prednosti:

• úsporná prevádzka vďaka tepelnej polyuretánovej 

 izolácii

• rýchla a zdravotne nezávadná príprava teplej vody

• vizuálna kontrola teploty vody

• signalizácia ohrevu

• možnosť nastavenia optimálnej teploty ohrevu

• poistka proti prehriatiu ohrievača

• poistka proti zamrznutiu vody

• nerezová príruba s nerezovým ohrievacím telesom

 pre dlhšiu životnosť

• univerzálny záves pre jednoduchú inštaláciu (EOV) 

• jednoduchá obsluha a údržba

• zvislé (EOV) alebo ležaté (ELOV) vyhotovenie

• možnosť inštalácie nad vaňu (EOV)

• poistný ventil so spätnou klapkou ako príslušenstvo

• varianta ELOV je sériovo vyrábaná pre pripojenie 

 studenej vody zľava (pozri foto), otočením krytu 

 elektrodielov o 180º je možné pripojiť studenú vodu 

 sprava (pozri rozmerový výkres)

EOV

ELOV

TECHNICKÉ ÚDAJE EOV 81 EOV 121 EOV 151 ELOV 81 ELOV 121 ELOV 151 ELOV 201

Menovitý objem l 80 120 150 80 120 150 200
Spôsob ohrevu elektrický
Vyhotovenie tlakový
Menovitý pretlak v nádrži MPa 0,6
Elektrické pripojenie 1/N/PE ~ 230 V
Príkon kW 2
Max. vypínacia teplota termostatu °C 80 (- 6)
Množstvo zmiešanej vody pri 40°C* l 146 217 279 146 220 275 366
Množstvo osprchovaní/kúpeľov** 3,7/1 5,4/1,4 7/1,9 3,7/1 5,5/1,5 6,9/1,8 9,2/2,4
Inf. čas ohrevu z 15° na 65°C 2 hod 22 min 3 hod 33 min 4 hod 27 min 2 hod 22 min 3 hod 33 min 4 hod 27 min 5 hod 56 min
Tepelné straty kWh/24h 0,77 1,19 1,41 1,26 1,60 1,78 2,51
Hmotnosť kg 33 42 50 27 37 43 75
Elektrické krytie IP 25 IP 24

EOV ..1, ELOV ..1 
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