Elpanna, modell RELEK, komplett
RELEKs elpanna är robust, tar liten plats, och kan användas till alla vattenburna
värmesystem. (Modellen på bilden är flyttbar /
mobil, med CEE-don för snabb anslutning.)
Denna elpanna har många
användningsområden, som t.ex:










Villor
Byggpanna, vid nybyggnation
Fritidshus / sommarstuga / garage
Vattenburen golvvärme
Ombyggnader och tillbyggnader
Stödvärme för värmepump
Djurstallar, industrilokaler
Vid torkning av gjuten grund
Reservpanna under rep. av ordinarie
panna

Komplettera din elpanna med en GSM-modul, för smidig styrning av värmen oavsett
var du är.

TEKNISKA DATA
Effekt: 500 - 18 000 W.
Expansionskärl: 4-liters. (Kan fås i andra storlekar mot pristillägg).
Samlingsrör: Säkerhetsventil, manometer, påfyllningskran och avluftning.
Cirkulationspump: Perfecta Pivo med unionskoppling, 3 hastigheter.
Elkassett: Godkänd för 4 bars drifttryck. Klädd med vit plåt.
Elkassett monterad i RELEKs elpannor med effekt 500-9000 W:
Elpatronanslutning
Isolering
Mått ( utan elpatron )
Cc-mått röranslutningar
För panna ej monterad på
plåt:
Röranslutningar
Konsoler för väggmontage
För panna monterad på
plåt:
Röranslutningar

1 st. invändig R50-anslutning
30 mm rörskåls-isolering
150×150×445mm
300 mm
4 st invändiga R25
Ingår
2 st invändiga R25
Behövs ej, eftersom plåten skruvas i
vägg.

Konsoler för väggmontage

Elkassett monterad i RELEKs elpannor med effekt 12-18 kW:
Elpatronanslutning
Isolering
Mått ( utan elpatron )
Cc-mått röranslutningar
För panna ej monterad på
plåt:
Röranslutningar
Konsoler för väggmontage

2 st invändiga R50
30 mm rörskåls-isolering
150×260×440mm
300 mm
4 st invändiga R25
Ingår

Elpatroner:
Dessa elpatroner/effekter kan elpannan utrustas med:

I RELEKs elpannor 500 - 9 000 W







IU element 500-1000 W (IU 31 kopplas så önskad effekt uppnås)
1-stegs elpatroner 1,5-9 kW
2-stegs elpatroner 1,5-9 kW
4-stegs elpatron 9 kW utan 2-timmarsspärr
4-stegs elpatron 9 kW med 2-timmarsspärr
9-stegs Brukspatron 9 kW med 9-stegs effektvakt

Vid beställning ange:
* Typ/best. nr. på vald panna.
* Typ/best. nr. för den kompletta elpatron du vill utrusta elpannan med.
Exempel:
för en omonterad elpanna, utrustad med en 2-stegs elpatron 6 kW, med element
i syrafast rostfritt stål, blir beställningen:
Typ:
ELPO+PP2-6rf
Best. nr.: 91106+11182
OBS! Pannor med effekter 500-1000W levereras utan styrutrustning och kopplingsbox.
Dessa måste beställas separat. Vid effekter över 1.000W: ange best. nr.
på kompletta elpatroner, inte bara lösa elpatron-element.

I pannor 12-18 kW





1-stegs elpatroner 4,5-9kW
2-stegs elpatroner 4,5-9kW
4-stegs elpatron 9kW utan 2-timmarsspärr
4-stegs elpatron 9kW med 2-timmarsspärr



9-stegs Brukspatron 9kW med 9-stegs effektvakt

Vid beställning ange:
* Typ/best. nr. på vald panna.
* Typ/best. nr. för de kompletta elpatroner du vill utrusta elpannan med.
Exempel:
för en omonterad elpanna, utrustad med en 2-stegs elpatron 9 kW i rostfritt stål och en
2-stegs elpatron 6 kW i rostfritt stål, blir beställningen:
Typ:
ELPO+PP2-9rf+PP2-6rf
Best. nr.: 91218+11184+11182
OBS!
Tänk på att ange best. nr. på kompletta elpatroner, inte bara lösa elpatron-element.

Måttuppgifter:
Elpanna monterad 500 - 9 000 W:

Elpanna med CEE-don:
(gäller även monterad på plåt och elinkopplad 500 - 9 000 W)

Elpanna monterad 12-18 kW:

