Karta danych technicznych

DHE Connect 27
KOMFORTOWE OGRZEWACZE PRZEPŁYWOWE

Ogrzewacz przepływowy DHE Connect wyznacza nowe standardy w segmencie
Premium wysokiej jakości ogrzewaczy przepływowych z technologią 4i.
Za pomocą intuicyjnego w obsłudze wyświetlacza dotykowego i pokrętła
Touch-Wheel można wybierać jego liczne funkcje. Na wyświetlaczu z jasnym
podświetleniem graficznie prezentowane są wszystkie wartości i koszty zużycia.
Aktualne informacje pogodowe, najnowsze wiadomości oraz muzyka z ulubionej
stacji radiowej są pobierane bezpośrednio z internetu przez sieć WLAN.
Dodatkowo przez złącze Bluetooth® można również przesyłać osobiste listy
odtwarzania.
Aplikacja umożliwia sterowanie ogrzewaczem DHE Connect przez smartfona lub
tablet. Również przez wyjmowany panel obsługowy i standardowo dołączone
radiowe zdalne sterowanie Mini można zdalnie sterować komfortowym
przepływowym ogrzewaczem wody DHE Connect.

Najważniejsze cechy
W pełni elektronicznie regulowany przepływowy ogrzewacz wody
Technologia 4i zapewniająca przez cały czas pierwszorzędny komfort ciepłej wody
z dokładnością do jednego stopnia
Intuicyjna obsługa za pomocą wyświetlacza dotykowego i pokrętła Touch-Wheel
Stacje radiowe i aktualne informacje pogodowe przez zintegrowaną funkcję WLAN
Prezentacja graficzna wartości i kosztów zużycia
Wysoka efektywność energetyczna – możliwe oszczędności 30%
Możliwość sterowania z poziomu aplikacji i za pomocą radiowego zdalnego
sterowania Mini (w standardzie)

NUMER URZĄDZENIA: 234468
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Typ

DHE Connect
18/21/24

DHE Connect 27

Numer katalogowy

234467

234468

moc znamionowa

18/21/24 kW

27 kW

Szerokość

225 mm

225 mm

Wysokość

466 mm

466 mm

Głębokość

105 mm

105 mm

napięcie znamionowe

400 V

400 V

Fazy

3/PE

3/PE

50/- Hz

50/- Hz

prąd znamionowy

29/31/35 A

39 A

zabezpieczenie

32/32/35 A

40 A

zakres nastaw temperatury

Off, 20-60 °C

Off, 20-60 °C

Przewodność właściwa σ15 ≤

1111 μS/cm

1111 μS/cm

900 Ω cm

900 Ω cm

A

A

kolor

Biały

Biały

Rodzaj ochrony (IP)

IP25

IP25

3,20 kg

3,20 kg

Dane techniczne

Częstotliwość

Oporność właściwa ρ15 ≥
Klasa efektywności energetycznej

Ciężar
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Dystrybutorzy
Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:
Znajdź Dystrybutora:
www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń
Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana
przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

