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15-litrový zásobníkový ohřívač
S 15-O

Technické změny vyhrazeny

Oblast použití
Jedno až dvě odběrná místa:

> Výlevka

> Umyvadlo

> Dřez

> Sprcha
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15-litrový zásobníkový ohřívač
S 15-O
Dotazy k výrobku: 596 550 207

Energetická třída 
B

S 15-O (horní montáž)

Číslo zboží: 4100-41153

Objem nádoby [Litr]: 15

Typ instalace; maximální pracovní tlak [MPa (bar)]: tlaková 1) ; 0,8 (8)

Připojení vody (typ závitu): G ½"

Rozsah teploty [°C]: 5 °C ( ) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55°C / 80 °C (MAX)

Množství smísené vody na 40 °C 2) [Litr]: 30

Jmenovitý výkon [kW]: 2,2

Jmenovité napětí [V]: 1~ / N / PE 230 V AC

Čas ohřevu ∆t = 55 K 3) [min]: 26

Spotřeba energie v pohotovostním režimu při t 65 °C [kWh / 24h]: 0,49

Materiál nádoby: Měď

Signalizace provozu:

Ochrana: IP 24

Rozměry (výška × šířka × hloubka) [cm]: 45,2 × 30,0 × 28,5

Elektrické připojení:   se zástrčkou

Hmotnost s vodní náplní [kg]: 22,5

1) Instalace je také možná s beztlakovými bateriemi     2) Při teplotě vstupní vody 15 °C a teplotě vody v zásobníku 65 °C     3) zvýšení teploty, např. z 15 °C až na 70 °C

Popis

> Tlakový 15ti litrový zásobníkový ohřívač vody pro horní montáž 
vhodný pro jedno až dvě odběrná místa

> Celoměděné provedení vnitřní nádoby a připojovacích trubek, 
zaručuje odolnost proti korozi a dlouhodobě spolehlivý provoz 

> Nízká spotřeba energie díky kvalitní tepelné PUR izolaci

> Regulace teploty od 5 °C do 80 °C

> Tlaková instalace s použitím pojistné tlakové sestavy, nebo beztla-
ková instalace s použitím beztlakových baterií

> Automatická ochrana proti mrazu (nastavení termostatu)

> Připojovací vodič se zástrčkou (111 cm) 
 
 

Technické změny vyhrazeny
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15-litrový zásobníkový ohřívač
S 15-O
Dotazy k instalaci: 596 550 207
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Příklad beztlakové instalace s beztlakovou baterií SNO 

Při instalaci a uvedení do provozu musí být vždy dodrženy 
postupy a instrukce uvedené v návodu k použití.
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Technické změny vyhrazeny

≤ 1110

Elektro připojení se 
zástrčkou

Boční pohled:

Rozměry v mm
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15-litrový zásobníkový ohřívač
S 15-O
Příslušenství

Technické změny vyhrazeny

SG (volitelné, pro tlakovou instalaci)

Pojistná sestava pro horní montáž (6 bar)

SG: Art.-Nr. 4100-0011

SGM (volitelné, pro tlakovou instalaci)

Pojistná sestava pro horní montáž (6 bar), 
s redukčním ventilem do 10 barů

SGM: Art.-Nr. 4100-0012

SGUT (volitelné)

Speciální T-kus 3 x ⅜“ pro napojení dalšího výstupu na rohovém 
ventilu. Provedení chrom

SGUT: Art.-Nr. 89610
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CLAGE CZ s.r.o.
Trojanovice 644
744 01 Trojanovice

Tel. +420 596 550 207
Mob.+420 777 801 555
info@clagecz.cz
 www.clagecz.cz

15-litrový zásobníkový ohřívač 
S 15-O
Příslušenství

SEO (volitelné )

Beztlaková páková baterie pro horní montáž    
s otočným raménkem 18 cm

SEO: Art.-Nr. 1100-40115

SNO (volitelné)

Beztlaková kohoutková baterie pro horní montáž,   
závit 1/2“ do stěny, délka otočného raménka 20 cm

SNO: Art.-Nr. 1100-40110

Perlátor (volitelné)

Vložka perlátoru pro závitový kroužek na ústí    
raménka M 22/24

CSS: Art.-Nr. 0010-00504

Perlátor s chromovým závitovým kroužkem M22i    
(pro baterie s vnějším závitem na ústí raménka)

CSSi: Art.-Nr. 89125


