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Navedbe so skladne z zahtevami Uredb (EU) 812/2013 in (EU) 814/2013.

Podatki o izdelku Simbol Merska
enota 7735501467

Določeni profil rabe L
Razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode A+
Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode ηwh % 142
Letna poraba električne energije (povprečne podnebne razmere) AEC kWh 721
Letna poraba goriva (povprečne podnebne razmere) AFC GJ -
Drugi profili rabe -
Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode (drugi profili rabe) ηwh % -
Letna poraba električne energije (drugi profili rabe, povprečne podnebne razmere) AEC kWh -
Temperatura termostata (tovarniška nastavitev) Tset °C 48
Nivo zvokovne moči v notranjih prostorih LWA dB 60
Prikaz zmožnosti delovanja samo v času manjše porabe ne
Obvezni posebni preventivni ukrepi za sestavo, montažo ali vzdrževanje (če je relevantno) glej tehnično dokumentacijo
Pametna krmilna naprava ne
Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode (hladnejše podnebne razmere) ηwh % 142
Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode (toplejše podnebne razmere) ηwh % 142
Letna poraba električne energije (hladnejše podnebne razmere) AEC kWh 721
Letna poraba električne energije (toplejše podnebne razmere) AEC kWh 721
Letna poraba goriva (hladnejše podnebne razmere) AFC GJ -
Letna poraba goriva (toplejše podnebne razmere) AFC GJ -
Nivo zvokovne moči na prostem LWA dB -
Dnevna poraba električne energije (povprečne podnebne razmere) Qelec kWh 3,410

Tedenska poraba električne energije z omogočeno pametno krmilno napravo
Qelec,week,sm

ar
kWh -

Tedenska poraba električne energije z onemogočeno pametno krmilno napravo Qelec,week kWh -
Prostornina za shranjevanje V l 188,0
Mešana voda pri 40 °C V40 l 235
Toplotna črpalka zrak-voda da
Toplotna črpalka voda-voda ne
Toplotna črpalka slanica-voda ne
Nizkotemperaturna toplotna črpalka ne
Opremljeno z dodatnim grelnikom? da

Posebni postopki za montažo in recikliranje in/ali ekološko odstranjevanje so opisani v navodilih za uporabo in montažo. Preberite navodila za upo-
rabo in montažo in jih upoštevajte.
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