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Több mint 110 éve a Saunier Duval olyan termékeket kínál,
amelyekben egy dolog mindig közös: bevált technológiai
megoldás mindenki számára. Függetlenül attól, hogy egy
kisebb háztartás vagy egy nagyobb családi ház, mi mindig
megbízható berendezéseket gyártunk. 

Mindig örömmel állunk rendelkezésére, illetve igyekszünk
valamennyi szükséges információval ellátni Önt a telepítés
minden egyes lépése során.

Az elektromos áram a legegyszerűbb módja saját otthona 
fűtésének. Amennyiben vidéken él, az új fűtés kiválasztása 
még soha nem volt ilyen egyszerű: elektromos fali fűtő 
készülékünk garantálja Önnek a függetlenséget minden 
egyéb energiaforrástól.

Ideális készülék cserére és új telepítéshez 
Abban az esetben, ha új elektromos fűtőkészülékre van 
szüksége, a Renova Electric tökéletes választás. Könnyen 
elfér egy konyhaszekrényben, egyszerűen telepíthető, és 
kedvező beszerzési árának köszönhetően költséghatékony.

Igények szerint bővíthető
Külön rendelhető váltószelep készlettel a hőtermelő össze-
köthető külső HMV tárolóval is.

Távoli elérés lehetősége
A buszkommunikációra alkalmas vezérlőpanel révén az új 
Renova Electric készülékek a saját Migo okostermosztát 
segítségével is működtethetők.

Költséghatékony működtetés lehetősége
A vezérlőpanelre integrált funkcióval (külső léghőmérséklet-
érzékelő bekötéssel) a hőtermelő az időjárás alapján képes 
meghatározni a szükséges előremenő vízhőfokot.

∙ Alternatíva a vezetékes földgázzal nem rendelkező házba
∙ Könnyen és gyorsan felszerelhető (akár csere esetén is)
∙ HMV tárolóval kombinálható (váltószelep készlettel együtt)
∙ Alkalmas több fűtési körből álló rendszerekhez 
∙ Kombinálható napelemes berendezéssel

Műszaki adatok 6 KE / 14 HU 9 KE / 14 HU 18 KE / 14 HU 24 KE / 14 HU

Névleges fűtési teljesítmény kW 6 9 18 24

Fűtőelemek száma és teljesítménye 2x3 kW 1x3 + 1x6 kW 3x6 kW 4x6kW

Kapcsolási fokozatok kW 1 1 2 2

Elektromos hőhasznosítási hatásfok % 99%

Beállítható fűtővíz hőmérséklet °C 25 – 85

Beállítható HMV tároló hőmérséklet °C 35 – 70

Tágulási tartály űrtartalma l 8

Felhasználható szivattyúnyomás (min/max.) kPa 80 / 300

ErP osztály

Elektromos paraméterek

Hálózati feszültség/frekvencia V/Hz 3 x 230 V / 400 V, 50 Hz

Elektromos védelem IP IP40

Javasolt elektromos megszakító A 10 16 32 40

Befoglaló méretek

Méretek (szélesség/magasság/mélység) mm 410 / 740 / 310

A termék nettó/bruttó tömege kg 24 / 32 24 / 32 25 / 33 27 / 35 Re
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