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Varmvattenberedare
NIBE EMINENT
NIBE EMINENT är en liten, praktisk och effektiv
varmvattenberedare för fritidshus och mindre
hushåll. Termostaten kan regleras upp till 80 °C.
NIBE EMINENT finns i fyra olika storlekar; 35, 55,
100 och 120 liter. Varmvattenberedaren är försedd
med sladd och stickpropp för enkel 1-fas och 2-fas
anslutning. För att passa olika vattentyper finns
beredaren i de olika korrosionsskydden rostfritt,
koppar och emalj.
NIBE EMINENT har en låg värmeförlust genom
sin effektiva isolering. Varmvattenberedaren kan
monteras hängande på medföljande konsol med
anslutningarna nedåt eller liggande horisontellt.

• Praktisk och effektiv varmvattenberedare för
det mindre hushållet.
• Flera valmöjligheter av effekt, korrosionsskydd
och storlek.
• Kan installeras hängande eller liggande.

Specifikationer NIBE EMINENT
NIBE EMINENT

35

55

Korrosionsskydd

120

Emalj/Koppar/Rostfritt

Rostfritt

Volym

liter

35

55

100

120

Mått (bredd/djup/höjd)

mm

467/455/565

467/455/750

467/455/1120

467/455/1304

kg

19/21/17

25/28/22

36/40/31

–/–/34

Max. vikt, varmvattenberedare utan vatten Emalj/Koppar/Rostfritt
Tapprofil
Effektivitetsklass Emalj/Koppar/Rostfritt1)
Effekt/Spänning
Rekommenderad säkring vid 1/3 kW
1)

100

S

M

L

L

C/C/B

C/C/C

C/C/C

–/–/C

1,0 kW vid 230 V 1-fas / 3,0 kW vid 400 V 2-fas
A

6/10

Skala för effektivitetsklass varmvatten: A+ – F.

Klimatsystem för
en hållbar framtid
Vi strävar efter att alltid maximera effekten av varje enskild
NIBE-produkt, samtidigt som vi fokuserar på systemet
som helhet för att skapa ett komplett komfortsystem.
Därför erbjuder vi dig ett brett sortiment med smarta
och högeffektiva produkter som förser ditt hem med kyla,
värme, ventilation och varmvatten. Genom att ta vara på
naturens krafter kan du skapa ett perfekt inomhusklimat
med minimal inverkan på miljön.
It’s in our nature.
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Produktens effektivitetsklass och tapprofil
för varmvatten (Gäller NIBE Eminent 35 Rostfri).
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