Væghængt el-kedel

•

eloBLOCK

Idéelt supplement
til varme og
varmt vand

1

eloBLOCK

Backup for ekstra
varme og varmt vand
Den perfekte el-kedel
Den væghængte el-kedel eloBLOCK er den perfekte partner,
hvor der er behov for ekstra varme eller varmt vand.
eloBLOCK er den idéelle backup-opvarmning til mange formål.
El-kedlen kan opvarme en bolig eller sommerhuset, og den kan
anvendes optimalt som supplement og backup til varmtvandsproduktion eller til et varmepumpesystem - og også i kombination
med solceller.
Brugervenlig og driftsikker
Den lette, kompakte el-kedel er enkel at installere og fås i
3 ydelsesstørrelser på 9, 14 og 21 kW. Ved større behov kan
flere kedler installeres i kaskadeanlæg.
eloBLOCK sparer på strømmen via optimal ydelsestilpasning.
Intelligente tekniske detaljer såsom sikkerhedstemperaturbegrænser og indbygget frostsikring sørger for høj driftssikkerhed.
eloBLOLCK er nem at betjene via det oplyste display.

eloBLOCK
Varmeydelse
Elektrisk tilslutning 3/N/PE - 400V / 50 Hz
Højde x Bredde x Dybde
Vægt (tom)

Vigtigt for eksperten:
• Væghængt elkedel i 3 størrelser på 9, 14 og 21 kW
• Enkel installation
• Kan installeres i kaskade
• Mulighed for indstilling af ydelsesbegrænsning
• e-BUS system interface

Enhed

VE 9 /14 EU I

VE 14 /14 EU I

VE 21 /14 EU I

kW

9,0

14,0

21,0

A

3 x 16

3 x 25

3 x 40

mm

740 x 410 x 315

740 x 410 x 315

740 x 410 x 315

kg

32,9

33,3

37,9

Artikelnr.

-

0010023691

0010023693

0010023695

VVS-nr.

-

34.5020.109

34.5020.1 14

34.5020.121

Årlig energieffektivitet opvarmning

%

36

36

36

ErP Energimærkning (A+++ til D)

-

D

D

D
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Interessant for kunden:
• Optimal supplement og backupløsning til rum- og
varmtvandsopvarmning til boligen eller sommerhuset
• Brugervenlig og driftsikker
• Optimal løsning i kombination til varmepumper og solceller
• Små byggemål

