
POZIOME DWUP£ASZCZOWE OGRZEWACZE WODY - 80, 100, 120, 140L

80LPOJ.Poziome dwup³aszczowe ogrzewacze

Symbol - izolowane mat¹ polietylenow¹

5 / 90OCMinimalna / Maksymalna  temp. znamionowa

0,15MPaMaksymalne ciœnienie robocze p³aszcza grzewczego

42/46cmŒrednica izolowany mat¹ poliet. / piank¹ poliuretanow¹

0,6MPa

0,492m

Maksymalne ciœnienie robocze zbiornika

Powierzchnia p³aszcza grzewczego

P.P.U.H. LEMET zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia i podania przyczyny. Niektóre parametry mog¹ ulegaæ zmianie.
* - zgodnie z warunkami gwarancji zawartymi w karcie gwarancyjnej,

O O O** - 70 C temp. wody grzewczej      10 C temp. wody zasilaj¹cej      45 C temp. wody u¿ytkowej (pobieranej),  
*** - w zale¿noœci od modelu,

9.80IE

Symbol - izolowane piank¹ poliuretanow¹ 9.80PE

           wykorzystuj¹ce p³aszcz

           grzewczy do ogrzewania wody, charakteryzuj¹cy siê 

           trzykrotnie wiêksz¹ powierzchni¹ wymiany ciep³a ani¿eli

           pojedyncza wê¿ownica. Mog¹ byæ instalowane wszêdzie 

           tam, gdzie jest dostêp do sieci C.O.

           w za pomoc¹ wymiennika zasilanego

           z sieci C.O., lub za pomoc¹ opcjonalnie zainstalowanej grza³ki

           elektrycznej.

           dziêki zastosowaniu anody magnezowej i 
O           emalii ceramicznej wypalanej w temp. 850 C.

           wykonana z pianki poliuretanowej lub estetycznej

           maty polietylenowej.

NOWOCZESNE OGRZEWACZE 

OGRZEWANIE WODY 

TRWA£OŒÆ 

IZOLACJA 

100L

9.100IE

9.100PE

120L

9.120IE

9.120PE

140L

9.140IE

9.140PE

0,68 0,87 1,06

cmD³ugoœæ izolowany mat¹ poliet. / piank¹ poliuretanow¹ 76/81 90/94 106/110 121/124

kWMoc p³aszcza grzewczego (70/10/45)** 10,8 15,0 19,1 23,3

260L/hWydajnoœæ p³aszcza grzewczego (70/10/45)** 360 470 570

kgMasa (bez wody) 24 29 34 39

42 M-CE
Gwarancji na zbiornik izolowany

pianka poliuretanowa*

36 M-CY
Gwarancji na zbiornik izolowany

mata polietylenowa*

powrót z p³aszcza 3/4" / 1" ***
powrót wody do c.o.

zbiornik emaliowany

opcjonalna mufka - przy³¹cz 
cyrkulacji lub czujnika temp.***

anoda magnezowa

przy³¹cz ko³nierzowy
do monta¿u opcjonalnej
grza³ki elektrycznej

wlot zimnej wody u¿ytkowej 3/4"izolacja cieplna

p³aszcz grzewczy

opcjonalna mufka z korkiem
mo¿liwoœæ monta¿u cyrkulacji 
lub os³ony czujnika temp. ***

zasilanie p³aszcza 3/4" / 1" ***
wlot wody z c.o.

wylot ciep³ej wody u¿ytkowej 3/4"
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