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Mały podgrzewacz pojemnościowy 5-litrowy
S 5-O

Zastosowanie
Do pojedynczych punktów poboru:

 > Zlew gospodarczy

 > Umywalka

 > Zlewozmywak kuchenny

Zastrzega się zmiany techniczne, zmiany wykonania oraz pomyłki. Dane według stanu na dzień: 11.18
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Opis

 > Bezciśnieniowy mały podgrzewacz pojemnościowy 5-litrowy jako 
urządzenie nadblatowe do zaopatrzenia jednego punktu poboru 
wody

 > Regulator temperatury od ok. 35 °C do 85 °C z funkcją oszczędno-
ściową i optymalnym ograniczeniem temperatury na 38 °C, 55 °C 
lub 65 °C

 > Współpracuje wyłącznie ze specjalną armaturą przeznaczoną do 
podgrzewaczy bezciśnieniowych

 > Zabezpieczenie termiczne chroniące przed pracą na sucho

 > Wewnętrzny zbiornik z polipropylenu z izolacją termiczną nadająca 
się do recyclingu

 > Wysokojakościowa izolacja termiczna zapewnia znikomy pobór 
energii na podtrzymanie urządzenia w gotowości

 > Automatyka zabezpieczająca przed zamarznięciem

 > Przewód przyłączeniowy z wtyczką bezpieczny wtyk (60 cm)

Mały podgrzewacz pojemnościowy 5-litrowy
S 5-O
Pytania dotyczące produktu: +48 61 8499408

Klasa efektywności energetycznej A  (Skala: A+ do F) S 5-O (nadblatowy)

Nr artykułu: 4100-41052

Pojemność [litry]: 5

Budowa: bezciśnieniowa

Przyłącza wody (śrubowe): G ½"

Wybór temperatur [°C]: ok. 35 – 85

ca. ilość wody zmieszanej 40 °C przy 65 °C 1) [litry]: 9,1

Moc znamionowa [kW]: 2,0

Napięcie [V]: 1~ / N / PE 230 V AC

Prąd znamionowy [A]: 9

Czas dogrzania Δt = 55 K 2) [min]: 10

Zużycie prądu na utrzymanie gotowości przy 65 °C [kWh / 24 h]: 0,28 

Zbiornik wewnętrzny: tworzywo sztuczne

Wskaźnik funkcyjny:

Ograniczenie temperatury ustawiane na … [°C]: 38 / 55 / 65 

Stopień ochrony: IP 24

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [cm]: 37,6 × 25,6 × 22,8

Przewód przyłączeniowy:  wtyk sieciowy

Waga (stan napełniony) [kg]: 8,5

1) Przy temperaturze wody dolotowej 12 °C   2) Wzrost temperatury z np. 10 °C do 65 °C.

Zastrzega się zmiany techniczne, zmiany wykonania oraz pomyłki. Dane według stanu na dzień: 11.18
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Mały podgrzewacz pojemnościowy 5-litrowy
S 5-O
Pytania dotyczące instalacji: +48 61 8499408

Przyłącze elektr.  
z wtyczką

140

G ½"
100

256

Wymiary w mmPrzykład instalacji (bezciśnieniowej)

Podczas instalacji należy przestrzegać  
instrukcji montażu i użytkowania.
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Widok z boku:

Zastrzega się zmiany techniczne, zmiany wykonania oraz pomyłki. Dane według stanu na dzień: 11.18
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CLAGE Polska Spółka z o.o.
Ul. Wichrowa 4
60-449 Poznań

Tel +48 61 84 99 408
Fax +48 61 84 99 409
info@clage.pl
> www.clage.pl

Mały podgrzewacz pojemnościowy 5-litrowy
S 5-O
Akcesoria

Regulator strumienia CSS (opcjonalnie)

Kształtownik strumienia wody do zastosowania w tulejkach  armatury 
M 22/24

CSS: Nr art. 0010-00504

Kształtownik strumienia z chromowaną tulejką M22i 
(przeznaczony do armatury z gwintem zewnętrznym na wylewce)

CSSi: Nr art. 89125

Akcesoria zalecane do zlewu (opcjonalnie)

SSO (bezciśnieniową)

Bezciśnieniowa jednouchwytowa bateria ścienna do instalacji nadbla-
towej ½ cal z ruchomą wylewką 16 cm

SSO: Nr art. 4100-01250

Akcesoria zalecane do zlewu (opcjonalnie)

SNO (bezciśnieniową)

Bateria mieszaczowa nadblatowa z wentylem kombi i ruchomą 
wylewką rurkową 16 cm

SNO: Nr art. 4100-0110


