
ELEKTRYCZNE OGRZEWACZE WODY ECOWAY - 50, 60, 80, 100, 120L

120L100L80L60L50LPOJ.Elektryczne ogrzewacze ECOWAY

min.O OCzas nagrzewania do 65 C     t=45 C

5 / 85OCMinimalna / Maksymalna  temp. znamionowa

0,6MPaMaksymalne ciœnienie robocze zbiornika

24

cm

Klasa ochronnoœci

44 / 10644 / 9344/ 8044 / 6344 / 56cmŒrednica zbiornika / Wysokoœæ ca³kowita

10

IP

3127231917kg

Rozstaw rurek przy³¹czeniowych

Waga netto (bez wody)

obudowa stalowa
pomalowana 
proszkowo

izolacja cieplna
pianka PUR

stalowy zbiornik
emaliowany

anoda
magnezowa

grza³ka
elektryczna

os³ona czujnika
termosatatu

elektroniczny
uk³ad sterowania

wlot zimnej
wody [ 1/2" ]

wylot ciep³ej
wody [ 1/2" ]

P.P.U.H. LEMET zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia i podania przyczyny.
Niektóre parametry jak np. czas nagrzewania mog¹ ulegaæ zmianie w zale¿noœci od panuj¹cych warunków
* - zgodnie z warunkami gwarancji zawartymi w karcie gwarancyjnej,

tryb zwyk³y tryb ECO+
(zielone pola oszczêdnoœæ)

            Sterownik bada regularnie kiedy by³a pobierana ciep³a woda

           (rozbiór wody) i nastêpnie podgrzewa j¹ wczeœniej aby by³a dostêpna w 

odpowiednim czasie i iloœci, w pozosta³ym czasie utrzymywana jest niezbêdna rezerwa
Ociep³ej wody o temp. 35-45 C (w zale¿noœci od nastawy). Funkcja ma na celu 

minimalizowanie strat energii cieplnej ogrzewacza co bezpoœrednio przek³ada siê na 

zmniejszenie zu¿ycia energii elektrycznej.

            Pozwala na zaprogramowanie trzech przedzia³ów

           czasowy P1, P2, P3 (przedzia³ P3 uzupe³nia czas w którym nie s¹ 

zaprogramowane P1 i P2) w ci¹gu doby. Dla ka¿dego przedzia³u nastawia siê ¿¹dan¹ 

temp. lub tryb pracy ECO+. Rozwi¹zanie takie pozwala w optymalny sposób 

wykorzystaæ taryfy energii elektrycznej (dzienna/nocna) poprzez maksymalne 

ogrzewanie wody w taryfie nocnej, a w taryfie dziennej pracowaæ np. w trybie ECO+, 

co pozwala na minimalizowanie kosztów zu¿ytej energii elektrycznej.

            Pozwala precyzyjnie i dok³adnie

           sterowaæ prac¹ ogrzewacza i nastawiaæ parametry jego pracy.

           prezentuje aktualn¹ temperaturê, temperaturê docelow¹

           oraz inne niezbêdne informacje pozwalaj¹ce kontrolowaæ i regulowaæ pracê 

ogrzewacza.

           Jest to zespó³ przekaŸników 

           termostatu, które roz³¹czaj¹ grza³kê elektryczn¹ na dwóch biegunach (+ i -)

           Chroni wodê w zbiorniku przed zamarzniêciem,

           a tym samym przed uszkodzeniem zbiornika, aktywuje siê gdy temp. wody
Ospadnie poni¿ej 7 C. Funkcja nie jest aktywna w przypadku braku energii elektrycznej

zaleca siê opró¿nienie zbiornika z wody podczas ujemnych temp.

           Sterownik regularnie co ustawiony czas 
O           nagrzewa wodê w zbiorniku do 75 C, ma to na celu wyeliminowanie 

ewentualnych bakterii legionella.

           Chroni grza³kê przed uszkodzeniem w przypadku

           braku wody w zbiorniku. Funkcja nie eliminuje zakazu uruchamiania i

u¿ytkowania ogrzewacza bez zbiornika nape³nionego wod¹.

           W przypadku nieprawid³owej pracy ogrzewacza na wyœwietlaczu

           pojawi siê kod b³êdu oraz sterownik dŸwiêkowo bêdzie sygnalizowa³ b³¹d.

FUNKCJA ECO+

PROGRAMATOR DZIENNY

ELEKTRONICZNY UK£AD STEROWANIA

WYŒWIETLACZ LED 

AKTYWNA OCHRONA ELEKTRYCZNA 

FUNKCJA ANTYZAMARZANIA 

FUNKCJA ANTYLEGIONELLA 

FUNKCJA "SUCHY STOP" 

DIAGNOSTYKA 

230V / 50 HzNapiêcie znamionowe

2000WMoc grza³ki elektrycznej

9,1AMaksymalny pr¹d znamionowy

20 - 75OCZakres regulacji temperatury

1901601259580

Symbol 10.120EW10.100EW10.80EW10.50EW 10.60EW

5 LAT
Gwarancji na zbiornik*


	Strona 1

