
Elektrické ohrievače EO EL

Inteligentný ohrievač vody

Elektrické závesné ohrievače s rýchloohrevom 

a ECO programami od 30 do 150 litrov

Nástenný tlakový zásobníkový ohrievač vody so smal-

tovanou oceľovou nádržou v hranatom prevedení. 

Jeho nerezová príruba s ohrievacím telesom je vybave-

ná antikoróznou horčíkovou ochranou. Prístroj je riade-

ný elektronickou reguláciou. Elektronika disponuje tro-

mi ECO-programami zabezpečujúcimi úsporu energie 

a ďalšími funkciami ako sú: protimrazová ochrana, ob-

medzenie maximálnej teploty a rýchloohrev. Pomocou 

elektroniky je možné teplotu nastavovať plynule od 7 

až do 85 °C. Ohrievač je určený pre zvislú inštaláciu. 

Prednosti:

• trojstupňová funkcia úspory energie 

• funkcia ECO Comfort - zníženie teploty 

 z 85 °C na 60 °C 

• funkcia ECO Plus – 60 °C požadovaná teplota 

 a 60 % nabitie

• funkcia ECO Dynamic - inteligentné dynamické  

 prispôsobenie vlastnostiam odberu 

• inteligentná elektronika najnovšej generácie

• najmodernejší dizajn s intuitívnou ovládacou 

 plochou

• podsvietený LED displej – jasné a jednoznačné 

 znázorňovanie aktuálneho prevádzkového stavu 

• prídavná funkcia obmedzenia teploty 40 °C až 60 °C

• funkcia rýchloohrevu pre obzvlášť rýchly ohrev

• rúrkové ohrievacie teleso

• bezpečné blokovanie tlačidiel pre zamedzenie 

 nežiaducej obsluhy (detská poistka)

• možnosť voľby prevádzkového režimu (jednorazový

 ohrev, jednookruhový alebo dvojokruhový 

 prevádzkový režim) 

• možnosť funkcie spätného riadenia pre efektívne 

 využitie nízkej tarify v režime dvojokruhového 

 zásobníka  

TECHNICKÉ ÚDAJE EO 30 EL EO 50 EL EO 80 EL EO 100 EL EO 120 EL EO 150 EL

Menovitý objem l 30 50 80 100 120 150
Spôsob ohrevu elektrický
Vyhotovenie tlakový
Menovitý pretlak v nádrži MPa 0,6
Elektrické pripojenie 1/N/PE ~ 230 V
Príkon kW 2
Výkon ohrievacieho telesa kW 3
Množstvo zmiešanej vody pri 40°C* l 53 100 141 187 223 288
Množstvo osprchovaní/kúpeľov** 1,3/0,4 2,5/0,7 3,5/0,9 4,7/1,25 5,6/1,5 7,2/1,9
Inf. čas ohrevu z 15° na 65°C s výkonom 3kW 32 min 53 min 1 hod 25 min 1 hod 46 min 2 hod 8 min 2 hod 40 min
Tepelné straty kWh/24h 0,52 0,69 0,72 0.84 0,91 1,21
Hmotnosť kg 19 25 31 35 41 49
Elektrické krytie IP 25

* 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
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