Technisch blad

DHE 27
COMFORT DOORSTROMER

Doorstromer DHE – de garantie voor tot op de graad nauwkeurig warm water.
De volledig elektronische doorstromer DHE levert warm water met exact de
temperatuur die u hebt ingesteld, en doet dat ook altijd. Daarbij garandeert de
4i-technologie de compensatie van alle invloeden die de uitlooptemperatuur
zouden veranderen. Zo profiteert u van maximaal douchecomfort; ook wanneer
iemand de handen wast in de wastafel ernaast.

Ook de beste kwaliteit in de bediening.
Vanwege de bijzondere haptiek van de draairegelaar is de bediening van
het toestel kinderspel: u kunt intuïtief en zeer snel instellen en regelen. Het
verlichte, multifunctionele display toont helder en overzichtelijk de ingestelde
watertemperatuur, de ECO-trap en het actuele verbruik. Energieverbruik,
doorstroomvolume, tijd, status- en service-indicatie kunt u in het onderste
gedeelte aflezen.

De belangrijkste kenmerken
Volledig elektronisch geregelde doorstromer
4i-technologie voor warmwatercomfort van topklasse, altijd tot op de graad
nauwkeurig
Voor de warmwatervoorziening van verschillende tappunten
Eenvoudige bediening via het grote, multifunctionele, verlichte display
ECO-modus voor zeer spaarzame werkwijze
Weergave van energie- en waterverbruik voor maximale transparantie
Individueel te programmeren geheugentoetsen voor de temperatuur
Uitgebreide comfort- en veiligheidsfuncties, zoals temperatuurbegrenzing,
wellness-doucheprogramma, automatische badvulling en kinderbeveiliging

PRODUCTNR.: 202657
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Type

DHE 18/21/24

DHE 27

202656

202657

18/21/24 kW

27 kW

Hoogte

466 mm

466 mm

Diepte

116 mm

116 mm

Breedte

225 mm

225 mm

Nominale spanning

400 V

400 V

Fasen

3/PE

3/PE

50/60 Hz

50/- Hz

Nominale stroom

29/31/35 A

39 A

Beveiliging

32/32/35 A

40 A

Temperatuurinstelling

Off, 20–60 °C

Off, 20–60 °C

Specifieke geleidbaarheid σ15 ≤

1111 μS/cm

1111 μS/cm

900 Ω cm

900 Ω cm

A

A

Kleur

wit

wit

Beschermingsgraad (IP)

IP25

IP25

3,10 kg

3,10 kg

Bestelnr.
Nominaal vermogen

Technische kenmerken

Frequentie

Specifieke weerstand ρ15 ≥
Energieklasse

Gewicht

Leverbaar vanaf juli 2020
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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.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel. 073- 6230000
info@stiebel-eltron.nl

