PODWÓJNIE DOSKONAŁY
SG(K) COMPLETE 250/135
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Complete to synteza najlepszych cech ogrzewaczy Galmet. Kompletne rozwiązanie,
które łączy wymiennik c.w.u. oraz bufor c.o. w jednym urządzeniu. Wyjątkowe
parametry podgrzewu wody zapewnia wężownica spiralna, dedykowana do pomp
ciepła. Kompaktowa konstrukcja pozwala na oszczędność miejsca i szybszą
instalację. Complete to doskonałe rozwiązanie dla powietrznych pomp ciepła.
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ZBIORNIK KOMBINOWANY DO POMP CIEPŁA - WYMIENNIK C.W.U. + BUFOR C.O.

Zbiornik kombinowany do pomp ciepła
wymiennik c.w.u. + bufor c.o.

60

SG(K) Complete

miesięcy
gwarancji *

Zalety zbiornika SG(K) Complete
X Dwa niezależne układy w jednym urządzeniu.
X Kompletne rozwiązanie - wymiennik c.w.u. oraz bufor c.o.
X Oszczędność miejsca - kompaktowa konstrukcja.
X Szybki nagrzew c.w.u. - duża wężownica do podgrzewania c.w.u. o powierzchni 3 m2.
X Technologia "wężownica w wężownicy".
X Tańszy montaż - uproszczona instalacja.
X Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
X Dodatkowo zabezpieczona anodą magnezową.
X Możliwość montażu kompletu elektrycznego GE.
X Bezobsługowa anoda tytanowa - opcja.

Dane techniczne zbiornika SG(K) Complete
specyfikacja

j. m.

SG(K) Complete 250

numer katalogowy

-

71-251300

kod EAN

-

5901224319990

-

B

wysokość urządzenia

mm

1990

średnica bez izolacji

mm

550

średnica z izolacją

mm

700

izolacja z twardej pianki poliuretanowej

mm

70

-

folia PVC

kg

188

l

250

ErP

klasa efektywności energetycznej

obudowa zewnętrzna
waga
pojemność magazynowa
maksymalna temperatura pracy zbiornika

°C

95

maksymalna temperatura pracy wymiennika

°C

110

maksymalne ciśnienie pracy zbiornika

MPa

1,0

maksymalne ciśnienie pracy wymienników

MPa

1,6

m2

3,0

l

20,9

kW

22

powierzchnia wymiennika
pojemność wymiennika
moc wymiennika (50/10/45°C)
zapotrzebowanie na wodę grzewczą c.o.

m3/h

3

anoda magnezowa (korek 5/4")

mm

38x600

l

135

bufor c.o.
pojemność magazynowa
maksymalna temperatura pracy zbiornika

°C

95

MPa

0,3

cena netto

zł

6 599,00

cena brutto

zł

8 116,77

maksymalne ciśnienie pracy zbiornika

Dystrybutor
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„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K.
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
tel.: +48 77 403 45 00; fax: +48 77 403 45 99
sprzedaż: +48 77 403 45 20
sprzedaz@galmet.com.pl
dział wsparcia technicznego: +48 77 403 45 60
zbiorniki@galmet.com.pl

Szczegóły w karcie gwarancyjnej. Ulotka nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny. ©Galmet.

wymiennik c.w.u.
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