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SN 15 SL comfort
typová verze o objemu 15 I k instalaci 
nad místem odběru, v bílé barvě, 
s topným výkonem 2,0 kW nebo 3,3 kW.

Popis přístroje

SNU 5, 10 SL(i) a SN 5, 10, 15 SL(i) 
Beztlakový zásobník teplé vody
s izolovanou vnitřní nádrží z polypropy-
lenu, pro zásobování jednoho odběro-
vého místa teplou vodou. Zásobník má 
malé tepelné ztráty díky tepelné izolaci 
z materiálu neobsahujícího fluorované
uhlovodíky. Obsah vody je udržován na 
teplotě nastavené na regulátoru. Teplota 
může být nastavena plynule v intervalu 
od cca 35°C do 85°C. Standardní omeze-
ní teploty rozsahu otáčení knoflíku voliče 
na 45°C, 55°C nebo 65°C. Kontrolka pro-
vozu topení, vyměnitelná měděná topná 
příruba, tepelná pojistka, automa tická 
ochrana proti mrazu, pokud je přístroj 
pod el. napětím. Funkce antitropf pro 
vyšší komfort a hygienu u SNU 5 SLi. 
Funkce thermostop u SNU 5/10 SLi. Pří-
pojný kabel se síťovou vidlicí s ochran-
ným kontaktem je součástí dodávky. In-
stalaci je možno provést jen s použitím 
bate rie pro beztlakové přístroje.

SNU 5 SL(i) antitropf comfort
typová verze o objemu 5 I k instalaci 
pod místem odběru, v bílé barvě, 
s topným výkonem 1,0 kW nebo 2,0 kW.

SNU 10 SL comfort
typová verze o objemu 10 I k instalaci 
pod místem odběru, v bílé barvě, 
s topným výkonem 2,0 kW.

SN 5 SLi comfort
typová verze o objemu 5 I k instalaci 
nad místem odběru, v bílé barvě, 
s topným výkonem 2,0 kW.

SN 10 SLi comfort
typová verze o objemu 10 I k instalaci 
nad místem odběru, v bílé barvě, 
s topným výkonem 2,0 kW.

Krátce a výstižně  

•  instalace přístroje v místě odběru
•  zásobník v provedení pod místo 

odběru SNU..SL(i)
•  zásobník v provedení nad místo 

odběru SN..SL (i)
•  teplá voda ihned k dispozici tam, 

kde je zapotřebí
•  žádné ztráty v potrubí
•  tepelná pojistka s funkcí reset 

pro všechny beztlakové zásobníky 
o výkonu 1 a 2 kW

•  thermostop u SNU 5-10 SL (i)
•  funkce antitropf u SNU 5 SL (i)
•  instalační technika Profi-Rapid 

pro rychlou montáž
•  vnitřní nádrž z polypropylenu
•  malá pohotovostní spotřeba proudu
•  vynikající tepelná izolace z tvrdé 

polystyrolové pěny bez fluorovaných 
uhlovodíků

•  exkluzivní design
•  konstrukční součásti jsou označeny 

recyklační značkou
•  konstrukce přizpůsobena pro snadnou 

údržbu, lehce přístupné komponenty 
pro snadné odstraňování kotelního 
kamene

•  vyměnitelná měděná topná příruba
•  plynulé nastavení teploty
•  sériová možnost omezení teploty 

rozsahem otáčení knoflíku voliče
•  schránka na přívodní šňůru 

pro uložení případné nadbyteč né 
délky šňůry v zadní stěně přístroje

•  vhodné baterie pro beztlakové 
přístroje ve výrobním programu

SNU 5 SL antitropf comfort

BEZTLAKOVÉ MALÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY 

OBJEM 5.. 15 LITR 
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Rozměry přístroje a přípojek v mm
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SNU 5 SLi
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22 21 99

bílá

polystyrol

polystyrolová tuhá pěna

polypropylen

10,0

19

0,32

G3/8

10,0

beztlakový

5,0

IP24D

2,0 kW 1/N/PE-230V

+

-

+

SNU 5 SL

22 11 16

bílá

polystyrol

polystyrolová tuhá pěna

polypropylen

5,0

10

0,2

G3/8

5,0

beztlakový

3,1

IP24D

1,0 kW 1/N/PE-230V

+

+

+

Typ

objednací číslo

barva

tepelná izolace (materiál)

vnější kryt (materiál)

vnitřní nádrž (materiál)

jmenovitý objem I

množství smíšené vody 40°C  (15°C/65°C) I

pohotovostní spotřeba proudu při 65°C/24h kWh

vodovodní přípojka (kovová) 

průtokové množství (max.) l/min

konstrukční typ

hmotnost kg

elektrické krytí

elektrická přípojka

tepelná pojistka s řešetem

funkce antitropf

funkce thermostop

BEZTLAKOVÉ MALÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY OBJEM 5.. 15 LITR  

TECHNICKÉ ÚDAJE

SNU 5 SL(i)
SNU 10 SL(i)

SN 5 SL(i)
SN 10 SL(i)
SN 15 SL(i)
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SN 10 SLi
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polypropylen
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bílá

polystyrol

polystyrolová tuhá pěna

polypropylen
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5
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Typ

objednací číslo

barva

tepelná izolace (materiál)

vnější kryt (materiál)

vnitřní nádrž (materiál)

jmenovitý objem I

množství smíšené vody 40°C (15°C/65°C) I

pohotovostní spotřeba proudu při 65°C/24h kWh

vodovodní přípojka (kovová)

průtokové množství (max.) l/min

konstrukční typ

hmotnost kg

elektrické krytí

elektrická přípojka

tepelná pojistka s řešetem

funkce antitropf

funkce thermostop

Baterie pro beztlakove ohřívače jsou uvedeny na str. 85.

BEZTLAKOVÉ MALÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY OBJEM 5.. 15 LITR  

TECHNICKÉ ÚDAJE
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275

295

200

387

140

503

116

363

SN 15 SL(i)

295

316

200

495

-

601

106

-

 35 °C  55 °C 65 °C 85 °CE

[min]

15 l - 2 kW

 10 l - 2 kW

 5 l - 1 kW

 15 l - 3,3 kW

 5 l - 2 kW

40

 35

 30

 25

 20

 15

 10

 5

0

Doba ohřevu


