
Thermia MBH

MBH200

Водонагрівач, який працює MBH 200-H
швидко та ефективно

Thermia MBH - це ефективний водонагрівач, спеціально
розроблений для використання з тепловими насосами.

Бак для гарячої води виготовлений з використанням технології
TWS*, яка забезпечує нагрівання води і досягнення вищої
температури швидше, ніж при використанні традиційних
технологій.

Це означає, що Ваша вода нагріватиметься набагато
швидше, енергозатрати будуть меншими і гаряча вода
буде зберігатись довше при використанні великої
кількості.

Thermia MBH доступний в двох розмірах, 200 і 300 літрів, і
виконаний з нержавіючої сталі.

MBH 300

* TWS = Запатентована технологія для водонагрівачів, розроблена Thermia..
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Технічні дані MBH

Під’єднання

1 Зворотня лінія
2 Гаряча вода
3 Холодна вода
4 Подача у змієвик
5 Під’єднання датчиків
6 Група безпеки

MBH 200 200-H 300

Об’єм змієвика 7 літрів 7 літрів 10 літрів

Робочий об’єм 180 літрів 180 літрів 286 літрів

Робочий тиск, sec. 10 bar 10 bar 10 bar

Вага 141 кг 92 кг 147 кг
Вага, заповнений 321 кг 272 кг 433 кг
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