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5-litrový zásobníkový ohřívač
S 5-O

Technické změny vyhrazeny

Oblast použití
Jedno odběrné místo:

> Umyvadlo

> Výlevka

> Kuchyňky, přípravny



Informace o výrobku 2 / 4

5-litrový zásobníkový ohřívač
S 5-O
Dotazy k výrobku: 596 550 207 

Energetická třída A S 5-O (horní montáž)

Číslo zboží: 4100-41052

Objem nádoby [Litry]: 5

Typ instalace: beztlaková

Připojení vody (typ závitu): G ½"

Rozsah teploty [°C]: ca. 35 – 85

Množství smísené vody na 40 °C z 65 °C 1) [Litry]: 9,1

Jmenovitý výkon [kW]: 2,0

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

Čas ohřevu ∆t = 55 K 2) [min]: 10

Spotřeba energie v pohotovostním režimu při t 65 ° C [kWh / 24h]: 0,28 

Materiál nádoby: Plast

Signalizace provozu:

Nastavitelné omezení teploty na … [°C]: 38 / 55 / 65 

Ochrana: IP 24

Rozměry (výška × šířka × hloubka) [cm]: 37,6 × 25,6 × 22,8

Elektro připojení:   se zástrčkou

Hmotnost s vodní náplní [kg]: 8,5

1) Při vstupní teplotě 12 °C,    2) zvýšení teploty, např. 10 °C až na 65 °C

Technické změny vyhrazeny

Popis

> Malý zásobníkový ohřívač o obsahu 5 litrů, pro jedno odběrné 
místo, určený k horní montáži

> Rozsah teploty vody od 35 °C do 85 °C. Energeticky úsporné a 
optimální nastavení 38 °C, 55 °C nebo 65 °C

> Použití pouze se speciálními beztlakovými bateriemi 

> Bezpečnostní teplotní  pojistka zabrání provozu bez vodní náplně

> Polypropylenová vnitřní nádoba s recyklovatelnou PS izolací

> Kvalitní tepelná izolace zaručuje nízkou spotřebu energie v pohoto-
vostním režimu

> Automatická ochrana proti mrazu (nastavení termostatu)

> Připojovací kabel se zástrčkou (60 cm) 
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5-litrový zásobníkový ohřívač
S 5-O
Dotazy k instalaci: 596 550 207

Technické změny vyhrazeny

Elektro připojení se 
zástrčkou
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Boční pohled:

Příklad beztlakové instalace 

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



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
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5-litrový zásobníkový ohřívač
S 5-O
Příslušenství

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

SNO (volitelné)

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

SNO: Art.-Nr. 1100-40110

SEO (volitelné )

Beztlaková páková baterie pro horní montáž    
s otočným raménkem 18 cm

SEO: Art.-Nr. 1100-40115


