
Renova Electric
– najprostszy sposób na centralne ogrzewanie

Kocioł 
elektryczny



Jednofunkcyjny elektryczny kocioł wiszący Renova Electric 
to praktyczne rozwiązanie dla ogrzewania małych mieszkań, 
lokali użytkowych, sklepów czy domów letniskowych. 
Dostępny jest w czterech mocach 
(6, 9, 18 lub 24 kW).

Idealny dla nowych instalacji i rynku wymian 
Brak konieczności doprowadzania gazu i odprowadzania 
produktów spalania, niewielki rozmiar i łatwość montażu 
to główne atuty pozwalające na zastosowanie w prawie 
każdych warunkach. 
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Podczas pracy urządzenia nie powstają żadne 
produkty spalania.
Urządzenie jest wyposażone we wszystkie elementy 
niezbędne do bezpiecznej pracy (pompa obiegowa 
wysokiej sprawności, naczynie wzbiorcze, zawór 
bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, czujniki 
ciśnienia i temperatury).
Energooszczędną pracę zapewniają szerokopasmowa 
modulacja mocy (odpowiednio co 1 lub 2 kW) oraz 
wbudowana automatyka pogodowa (niezbędny 
dodatkowo czujnik temperatury zewnętrznej).  

Bezpieczeństwo i energooszczędność

Szeroka oferta regulacji
Komunikacja eBUS pozwala na zastosowanie 
regulatorów Saunier Duval, w tym regulatora 
systemowego MiPro czy też internetowego MiGo.

Możliwość rozbudowy instalacji w zależności 
od potrzeb 
Kocioł można łączyć z pośrednio ogrzewanymi 
zasobnikami ciepłej wody użytkowej, a także wykorzystać 
jako dodatkowe źródło ciepła w systemach opartych na 
innych źródłach energii (gaz, olej, pompy ciepła).

Dane techniczne 6 KE/14 9 KE/14 18 KE/14 24 KE/14

Nominalna moc grzewcza kW 6 9 18 24

Liczba i moc elementów grzejnych 2 × 3 kW 1 × 3 + 1 × 6 kW 3 × 6 kW 4 × 6 kW

Stopień przełączania kW 1 1 2 2

Efektywność wykorzystania energii elektrycznej % 99%

Zakres regulacji temperatury wody grzewczej °C 25 – 85

Zakres regulacji temperatury c.w.u. dla zasobnika °C 35 – 70

Pojemność naczynia wzbiorczego l 8

Dyspozycyjna wysokość tłoczenia pompy (przy ΔT = 10 K) kPa 45 40 24 16,5

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania

Parametry elektryczne

Przyłącze elektryczne V/Hz 3 x 230 V/400 V, 50 Hz

Stopień ochrony elektrycznej IP IP40

Zalecane zabezpieczenie A 10 16 32 40

Wymiary

Wymiary (szerokość/wysokość/głębokość) mm 410/740/310

Waga netto/brutto produktu kg 24/32 24/32 25/33 27/35

Potrzebujesz tego folderu w formie elektronicznej?  
Wejdź na stronę i pobierz na swoje urządzenie.

www.saunierduval.pl

tel.: + 48 22 323 01 80 
infolinia: 801 80 66 66 
info@saunierduval.pl

Saunier Duval

Zapraszamy do skorzystania
z pomocy naszych Konsultantów
Telefoniczna infolinia zapewnia szybką i kompleksową informację techniczną potencjalnym
i obecnym klientom, osobom, które planują zakup urządzeń grzewczych, inwestorom,
projektantom oraz firmom handlowym. Mogą oni uzyskać porady dotyczące
miedzy innymi doboru i kompletacji urządzeń oraz pełnych danych o ich budowie,
właściwościach i zastosowanych technologiach

numer dla telefonów stacjonarnych: 801 80 66 66
numer dla telefonów komórkowych: 22 323 01 75


