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LWA 252 SOL
CENTRAAL PRODUCTNR.: 074265

Ga voor een ware teamspeler In het team lukt veel nog beter. Dat toont dit

ventilatietoestel bijzonder goed aan. Wanneer u reeds over een warmteopwekker

beschikt en een oplossing zoekt voor verse lucht in een middelgroot gebouw,

dan past dit model daar perfect bij. Het zorgt niet alleen voor verse lucht in de

ruimten, maar wendt tegelijkertijd de warmte uit de gebruikte lucht aan om

warm water te bereiden.

Ongecompliceerd installeren De toevoer van de verse buitenlucht regelt

het toestel decentraal. Het grote voordeel: u kunt het grootste deel van de

luchttransportleidingen achterwege laten en de installatie is veel minder

omslachtig. In het geval van een renovatie is een luchtafvoertoestel voor u de

beste oplossing.

De belangrijkste kenmerken

Compact luchtafvoertoestel met de functies Ventilatie en Warmwaterbereiding

Bijzonder energiebesparend door uitstekende isolatie van de geïntegreerde
warmwaterboiler

Voor installatie achteraf in bestaande gebouwen

Groot warmwatercomfort

Hoog warmwatercomfort dankzij 300-l-boiler

Combineerbaar met een zonne-installatie

LWA 252
Productnr.: 074264
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Type LWA 252 LWA 252 SOL

Bestelnr. 074264 074265

Technische kenmerken

Luchtdebiet 400 m³/h 400 m³/h

Min./max. toepassingsgebied 15...30 °C 15...30 °C

Warmwatertemperatuur met warmtepomp 60 °C 60 °C

Nominale warmwatertemperatuur (EN 16147) 55 °C 55 °C

Nominaal tapprofiel (EN16147) XL XL

Geluidsniveau (EN 12102) 45 dB(A) 45 dB(A)

Hoogte 1860 mm 1860 mm

Breedte 696 mm 696 mm

Diepte 735 mm 735 mm

Gewicht 150 kg 180 kg

Verbruik 430 W 430 W

Elektr. nood-/bijverwarming 1.5 kW 1.5 kW

Koudemiddel R134a R134a

Inhoud koudemiddel 0.85 kg 0.85 kg

Luchtaansluitdiameter 160 mm 160 mm

Nominale inhoud 300 l 300 l

Max. warmwatertemperatuur 70 °C 70 °C

Lastprofiel XL XL
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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


