Warmte voor het leven

Junkers sanitaire warmtepompen
Supra Eco-W
Verlagen het energieverbruik, verhogen het warmwatercomfort
- Voor de bereiding van sanitair warm water
- Energiebesparing tot 70%
- COP 3,5 (prestatiecoëfficiënt)
- Grote watercapaciteit: 270 l
- Compatibel met Solar-systemen
- Elektronische temperatuurcontrole
- Eenvoudige installatie en aansluiting
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ligt drie- tot viermaal lager dan de geprodu-

Een compleet gamma warmtepompboilers

ceerde energie. Een besparing op de energie-

Junkers beschikt over een volledig gamma van

factuur van meer dan 70 procent is perfect
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Technische gegevens

Installatieplaats

Binnen, in niet-bewoonde ruimtes

Afmetingen (HxBxD)

1893,5 x 724 x 745 mm

Netto gewicht (leeg)

± 143 kg

Inhoud voorraadvat

270 l

Vermogen

2 kW

Netwerk

230 V – 50 Hz

Aanbevolen luchttemperatuur

+5°C / +35°C of -10°C / +35°C

Temperatuurcontrole

Elektronisch

Solar-aansluiting

Ja

Geluidsniveau

<48 dB
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