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SONNENKRAFT

 COMPACT MULTI

 ENKEL
Enkel og hurtig installation med  
”plug & flow” konceptet .

 EFFEKTIV
Solvarmen dækker op til 70 % af varmtvandsforbruget  
og op til 30 % af det samlede varmeforbrug til varmt 
vand og centralvarme.

 EKSTRA
Flot design! - alle rør og tilslutninger er gemt bag de  
hvidlakerede overflader.
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Kontakt SONNENKRAFT i dag. Solen står op igen i morgen.
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Funktionsskema COMPACT MULTI
Brugsvands- / centralvarmesystem

Koldt vand

EN ELEGANT LØSNING, HVOR KVALITET OG DESIGN GÅR HÅND I HÅND

Et kvalitetsprodukt med en elegant 255 liters varmtvandsbeholder, som er velegnet til installation i bryggers.  
Enkel styring af anlægget, der kan tilsluttes alle opvarmningsformer. Alle komponenter, som indgår i systemet, er udviklet specielt 
til hurtig og enkel montage. Vores ’plug & flow’ koncept sikrer dig, at komponenterne er testet og afstemt perfekt til hinanden.
Det rigtige valg, når design og udseende er vigtigt for dig !

Systemløsninger COMPACT MULTI

TS-255

Kapacitet l 255

Mål mm 1820x595x615

Tipmål mm 1920

Vægt kg 150

Maks. brugsvandstryk bar 10

Maks. tryk solkreds bar 10

Maks. driftstryk bar 10

Maks. temperatur brugsvand °C 95

Maks. temperatur solkreds °C 110

Maks. temperatur centralvarme-
kreds °C 110

Varmeflade solvarme-spiral/bund-
spiral m2 0,75

Varmeflade central-varmespiral/
topspiral m2 0,75

Indhold solvarmespiral l 3

Indhold centralvarmespiral l 3

Ydelsestal solvarmespiral bund kW 21,4

Ydelsestal centralvarmespiral top kW 21,4

El-varmelegeme 230V/400V 1.0kW/3.0kW

Erp data

Vandindhold L 242

Stilstandstab W 65

Energieffektivitetsklasse B

Elforbrug pumpe, iht ErP lot2 W 35

Elforbrug i standby, iht ErP lot2 W 0,60


