
Bảng thông số kỹ thuật

ESH 100 H Plus T-VN
BỘ LƯU TRỮ TRÊN TƯỜNG SẢN PHẨM-SỐ THỨ TỰ: 205223

Ngày nay, nước nóng hầu hết được sử dụng ở mọi hộ gia đình.Giải pháp

máy nước nóng có bình chứa hàng đầu từ STIEBEL ELTRON mang đến cho

bạn sự thoải mái tuyệt vời khi tắm bằng vòi sen, đồng thời giảm hóa đơn

nước nóng sinh hoạt của bạn.

Việc sở hữu ESH giống như có một suối nước nóng trong phòng tắm của

bạn.Máy có thể làm nóng nước lưu trữ lên đến nhiệt độ tối đa 75 °C. Thiết

kế thách thức thời gian kết hợp với khả năng chống ăn mòn vượt trội

giúp đảm bảo tuổi thọ lâu dài và sự thoải mái khi tắm vòi sen.

Các tính năng chính

Điều khiển nhiệt độ chính xác với bộ điều chỉnh nhiệt mao dẫn

Bộ phận đốt nóng bằng đồng “Sản xuất tại Đức” không cần bảo trì

Vỏ hộp bền, chống ăn mòn, được làm từ polyme polypropylen cứng

Bộ giới hạn rò điện (CLL) giúp phòng chống điện giật



Bảng thông số kỹ thuật

Loại ESH 15 H
Plus T-VN

ESH 25 H
Plus T-VN

ESH 30 H
Plus T-VN

Phần số 205224 205219 205220

Thông số kỹ thuật

Chiều cao 332 mm 332 mm 409 mm

Độ rộng 473 mm 676 mm 548 mm

Đường kính 332 mm 332 mm 409 mm

Trọng lượng 10,6 kg 12,9 kg 14,3 kg

Kiểu lắp ráp Gắn tường,
chiều ngang

Gắn tường,
chiều ngang

Gắn tường,
chiều ngang

Van an toàn Pressure
safety valve

Pressure
safety valve

Pressure
safety valve

Loại bảo vệ (IP) IP24 IP24 IP24

Chiều dài cáp 1,3 m 1,3 m 1,3 m

Vật liệu thùng chứa Thép, men ướt Thép, men ướt Thép, men ướt

Vật liệu cách nhiệt Xốp PU Xốp PU Xốp PU

Phạm vi nhiệt độ lên đến 75 °C lên đến 75 °C lên đến 75 °C

Hàm lượng danh nghĩa 15 l 25 l 30 l

Áp suất nước đầu vào tối đa 0,8 MPa 0,8 MPa 0,8 MPa

Kết nối điện tử 1/N/PE~220-240 V 1/N/PE~220-240 V 1/N/PE~220-240 V

Điện áp danh nghĩa 220-240 V 220-240 V 220-240 V

Dòng danh nghĩa 11.4-12.5 A 11.4-12.5 A 11.4-12.5 A

Công suất danh nghĩa 3.000 W 3.000 W 3.000 W



Bảng thông số kỹ thuật

Loại ESH 50 H
Plus T-VN

ESH 80 H
Plus T-VN

ESH 100 H
Plus T-VN

Phần số 205221 205222 205223

Thông số kỹ thuật

Chiều cao 409 mm 409 mm 505 mm

Độ rộng 790 mm 850 mm 1007 mm

Đường kính 409 mm 409 mm 505 mm

Trọng lượng 19 kg 25,5 kg 29,5 kg

Kiểu lắp ráp Gắn tường,
chiều ngang

Gắn tường,
chiều ngang

Gắn tường,
chiều ngang

Van an toàn Pressure
safety valve

Pressure
safety valve

Pressure
safety valve

Loại bảo vệ (IP) IP24 IP24 IP24

Chiều dài cáp 1,3 m 1,3 m 1,3 m

Vật liệu thùng chứa Thép, men ướt Thép, men ướt Thép, men ướt

Vật liệu cách nhiệt Xốp PU Xốp PU Xốp PU

Phạm vi nhiệt độ lên đến 75 °C lên đến 75 °C lên đến 75 °C

Hàm lượng danh nghĩa 50 l 80 l 100 l

Áp suất nước đầu vào tối đa 0,8 MPa 0,8 MPa 0,8 MPa

Kết nối điện tử 1/N/PE~220-240 V 1/N/PE~220-240 V 1/N/PE~220-240 V

Điện áp danh nghĩa 220-240 V 220-240 V 220-240 V

Dòng danh nghĩa 11.4-12.5 A 11.4-12.5 A 11.4-12.5 A

Công suất danh nghĩa 3.000 W 3.000 W 3.000 W



Bảng thông số kỹ thuật

Thông tin liên lạc

Bạn có điều gì thắc mắc? Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách:
Gọi 1800 888822
Viết Email tới info@stiebel-eltron.vn

Thông tin cài đặt

Vui lòng yêu cầu cơ sở cung cấp điện tại địa phương của bạn hoặc thợ
điện được cấp phép lắp đặt các thiết bị không có dây đầy đủ, tức là đã
sẵn sàng để cắm điện. Thợ điện cần có đủ kiến thức để hỗ trợ bạn tìm
phương án cung cấp điện tương ứng cần thiết cho việc lắp đặt thiết bị.


