Technisch blad

SBB 300 plus
ZONNEBOILER

De SBB staande boiler vormt de centrale waar alle energie samenkomt. Dankzij
zijn parallelle aansluitmogelijkheden voor zonne-installatie, condensatietoestel,
elektrische bijverwarming of warmtepomp vormt hij het grote verzamelpunt voor
de verschillende energiesystemen van de woning. De boiler overtuigt vooral door
zijn inwendige. Zijn twee speciale warmtewisselaars met gladde buis geven de
warmte zeer goed en efficiënt af. Ze zijn net zo bestand tegen verkalking als de
volledige, speciaal geëmailleerde binnenwand. Tot een werkdruk van maximaal
10 bar voorziet hij ook grotere gezinnen betrouwbaar van warm water.

De belangrijkste kenmerken
Geëmailleerd boilervat voor de warmwaterbereiding met zonne-energie
Boiler van 300 liter
Aantrekkelijke complete omkasting
Speciale zonneboiler
Voor een willekeurig aantal tappunten
Standaard uitgerust met een corrosiewerende veiligheidsanode
Warmtepompwerking is mogelijk

PRODUCTNR.: 187873
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Type

SBB 300 plus

SBB 400 plus

SBB 600 plus

187873

187874

187875

305 l

416 l

611 l

Diameter met isolatie

700 mm

750 mm

920 mm

Hoogte

1679 mm

1848 mm

1735 mm

C

C

1,9 kWh

2,2 kWh

2,9 kWh

Oppervlakte warmtewisselaar boven

1,1 m²

1,3 m²

1,8 m²

Oppervlakte warmtewisselaar onder

1,5 m²

1,7 m²

2,6 m²

Flensopening

210 mm

210 mm

210 mm

Kantelmaat

1820 mm

1995 mm

1965 mm

6 m²

8 m²

12 m²

154 kg

187 kg

260 kg

Bestelnr.
Nominale inhoud

Technische kenmerken
Energieklasse
Energieverbruik in stand-by/24 u bij 65 °C

Max. aanbevolen collectorapertuuroppervlak
Gewicht
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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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