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SBB 1000 WP SOL
WARMWATERVATEN PRODUCTNR.: 235908

Warm water in grote hoeveelheden opslaan

Van een grote portie zon genietenU ziet het grootser met de

warmwatervoorziening? Geen probleem, deze boilers zijn geschikt voor

de combinatie met grote warmtepompen zoals dit gebeurt in een- of

meergezinswoningen, maar ook in bedrijfsgebouwen. Mocht uw behoefte

toenemen, dan installeert u eenvoudig een extra verwarming erbij.

Deze warmwaterboilers maken op grote schaal ook gebruik van zonnewarmte.

Omdat u een nominale inhoud van meer dan 800 liter ter beschikking hebt, slaat

u met deze toestellen de warmteopbrengst van zelfs grotere installaties met

zonnepanelen moeiteloos op. Bij grotere behoefte schakelt u de boilers gewoon

in serie.

De belangrijkste kenmerken

Grote opslagcapaciteit met een nominale inhoud van meer dan 800 liter

Nog meer efficiëntie door zeer efficiënte warmte-isolatie WDH SBB als optioneel
toebehoren

Langere levensduur dankzij standaardbescherming tegen corrosie

Kan optioneel met bijverwarming worden uitgerust

916 l Opslagvolume V

SBB 600 WP SOL
Productnr.: 235906

SBB 800 WP SOL
Productnr.: 235907
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Type SBB 600 WP SOL SBB 800 WP SOL SBB 1000 WP SOL

Bestelnr. 235906 235907 235908

Technische kenmerken

Nominale inhoud 575 l 770 l 835 l

Oppervlakte warmtewisselaar boven 5,70 m² 6,20 m² 6,20 m²

Oppervlakte warmtewisselaar onder 2,00 m² 2,60 m² 3,60 m²

Hoogte 1775 mm 1943 mm 2153 mm

Diameter met isolatie 970 mm 1.010 mm 1.010 mm

Kantelmaat 1.813 mm 1.990 mm 2.185 mm

Gewicht 256 kg 302 kg 321 kg
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Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.
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