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Údaje vyhovují požadavkům nařízení (EU) 812/2013 a (EU) 814/2013.

Údaje o výrobku Symbol Jednotka 7736503524
Vybavené přídavným ohřívačem? ano
Tepelné čerpadlo vzduch-voda ano
Tepelné čerpadlo voda-voda ne
Tepelné čerpadlo solanka-voda ne
Nízkoteplotní tepelné čerpadlo ne
Třída energetické účinnosti ohřevu vody A+
Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostředí LWA dB 55
Hladina akustického výkonu ve venkovním prostoru LWA dB 51
Deklarovaný zátěžový profil XL
Jiné zátěžové profily -
Denní spotřeba elektrické energie (průměrné klimatické podmínky) Qelec kWh 5,750
Roční spotřeba elektrické energie AEC kWh 1230
Roční spotřeba elektrické energie (jiné zátěžové profily, průměrné klimatické podmínky) AEC kWh -
Energetická účinnost ohřevu vody ηwh % 136
Energetická účinnost ohřevu vody (jiné zátěžové profily) ηwh % -
Stálá ztráta S W 67,0
Užitný objem V l 270,0
Smíšená voda při 40 °C V40 l 305
Smíšená voda při 40 °C (jiné zátěžové profily) V40 l -
Nesolární objem zásobníku (Vbu) Vbu l 20
Energetická účinnost ohřevu vody (chladnější klimatické podmínky) ηwh % 117
Energetická účinnost ohřevu vody (jiné zátěžové profily, chladnější klimatické podmínky) ηwh % -
Energetická účinnost ohřevu vody (teplejší klimatické podmínky) ηwh % 153
Energetická účinnost ohřevu vody (jiné zátěžové profily, teplejší klimatické podmínky) ηwh % -
Roční spotřeba elektrické energie (průměrné klimatické podmínky) AEC kWh 1230
Roční spotřeba elektrické energie (chladnější klimatické podmínky) AEC kWh 1433
Roční spotřeba elektrické energie (jiné zátěžové profily, chladnější klimatické podmínky) AEC kWh -
Roční spotřeba elektrické energie (teplejší klimatické podmínky) AEC kWh 1094
Roční spotřeba elektrické energie (jiné zátěžové profily, teplejší klimatické podmínky) AEC kWh -
Roční spotřeba paliva (průměrné klimatické podmínky) AFC GJ -
Roční spotřeba paliva (chladnější klimatické podmínky) AFC GJ -
Roční spotřeba paliva (teplejší klimatické podmínky) AFC GJ -
Údaj o schopnosti provozu mimo špičku ne

Týdenní spotřeba elektrické energie s inteligentním ovládáním
Qelec,week,sm

ar
kWh -

Týdenní spotřeba elektrické energie bez inteligentního ovládání Qelec,week kWh -
Inteligentní ovládání zapnuto? ne
Nastavení regulátoru teploty Economy
Nastavení termostatu (jiné zátěžové profily) -
Nastavení regulátoru teploty (stav při dodání) Tset °C 46

Zvláštní opatření týkající se instalace a údržby, recyklace a/nebo likvidace jsou popsána v návodu k instalaci a obsluze. Návody k instalaci a obsluze si
pečlivě pročtěte a řiďte se jimi.
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