Technisch blad

DHE Connect 27
COMFORT DOORSTROMER

De DHE Connect met 4i-technologie bepaalt in het premium segment
van de kwalitatieve doorstromers nieuwe maatstaven. Via het intuïtief te
regelen aanraakscherm en aanraakwiel roept u zijn veelzijdige functies op
hedendaagse wijze op. Op het display met achtergrondverlichting worden alle
verbruikswaarden en -kosten grafisch weergegeven. Het weerbericht, het meest
recente nieuws en de muziek van de favoriete radiozender komen draadloos
rechtstreeks van het internet. Via Bluetooth® kan u bovendien ook persoonlijke
afspeellijsten doorsturen.
Met behulp van een app kan u de DHE Connect ook met een smartphone of
tablet bedienen. De comfort-doorstromer DHE Connect kan u bovendien op
afstand bedienen met het uitneembaar bedieningselement en de standaard
meegeleverde mini-afstandsbediening.

De belangrijkste kenmerken
Volledig elektronisch geregelde doorstromer
4i-technologie voor warmwatercomfort van topklasse, altijd tot op de graad
nauwkeurig
Intuïtieve bediening via aanraakscherm en aanraakwiel
Radiozenders en actueel weerbericht via de geïntegreerde draadloze
internetfunctie
Grafische weergave van verbruikswaarden en -kosten
Hoog energierendement – 30% besparing mogelijk
Regelbaar via app en mini-afstandsbediening (standaard)

PRODUCTNR.: 234468

Technisch blad

Type

DHE Connect
18/21/24

DHE Connect 27

234467

234468

18/21/24 kW

27 kW

Hoogte

466 mm

466 mm

Breedte

225 mm

225 mm

Diepte

105 mm

105 mm

Nominale spanning

400 V

400 V

Fasen

3/PE

3/PE

50/- Hz

50/- Hz

Nominale stroom

29/31/35 A

39 A

Beveiliging

32/32/35 A

40 A

Temperatuurinstelbereik

Off, 20-60 °C

Off, 20-60 °C

Specifieke geleidbaarheid σ15 ≤

1111 μS/cm

1111 μS/cm

900 Ω cm

900 Ω cm

A

A

Kleur

wit

wit

Beschermingsgraad (IP)

IP25

IP25

3,2 kg

3,2 kg

Bestelnr.
Nominaal vermogen

Technische kenmerken

Frequentie

Specifieke weerstand ρ15 ≥
Energieklasse

Gewicht

Technisch blad

Heeft u vragen over dit product?
Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.
Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?
Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn
De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel. 073- 6230000
info@stiebel-eltron.nl

