OSO RSS 200 skumisolert
-sparer strøm!

OSO RSS 200 er en skumisolert
boligbereder. Skummet er vannbasert og
uskadelig for miljøet og naturen. Denne
type bereder er OSO alene om i Norge.
Skumisolasjonen sørger for å minske
strømforbruket til vannvarming, fordi
varmetapet gjennom isolasjonen blir
betydelig redusert. I tillegg blir berederen
mye mer slagtålig, noe som betydelig
reduserer frakt- og småskader.
Først med det meste
Med
toppmontasje
som
forenkler
monteringen, og med blandeventil som
hindrer skoldningsfare. Dessuten, med
sikkerhetsventilen fabrikkmontert nede,
spares flere hundrelapper, fordi overløpsrør
er unødvendig i rom med sluk.
Montasjesett og sikkerhets-/enøk-utstyr
i rikholdig utvalg finnes på forespørsel,
f.eks. OSO ThermoTop®, som monteres
enkelt på toppen av berederen. Den er
isolert, rimelig og gir ekstra strømbesparing
i tillegg til at beredermontasjen blir penere
fordi rørene skjules.
Beste livsløpsøkonomi
Selv om beredere er en lidenskap for oss
tenker vi på menneskene først. Både på
de som produserer og de som skal bruke
varmtvannet. Dette er grunnen til at vi
tenker helse, miljø og sikkerhet - HMS og
livsløpsøkonomi når vi konstruerer OSO
berederne.

OSO RSS 200 - Skumisolert

Enkel montasje

Produkt fakta
Passer for
Monteres
Trykktank
Isolasjon
El. kolbe
Regulerbar
El. termostat
El. sentralen
Nettkabel
Ventiler-ansl.
Montasjesett
Montasjeanvisn.
Miljøvennlig
Garanti

Boligbygg, større hytter, m.m. For el oppvarming inntil 5kW.
Stående på gulv, stillbare ben m/plastfot. Eller på veggbrakett inntil 200 l. Multimontasje for større behov.
Rustfritt SMS-stål, max 10 bar, motstår inntil 50 mg Cl/l. Forberedt for anode som må monteres over 50 mg Cl/l.
Miljøskum dekket av hvit epoxybelagt stålplate. Vanntett spillbakke. Stillbare ben med plastfot.
RG 2-3kW, 230V-1f ansl. 1” med o-ringstetning. Max RG 5kW, evnt. RGT 3-5 kW, 230-400V-3f kan monteres.
Effekten kan halveres til 1kW (1,5) ved å klippe en lask.
TS2, stillbar 60°-90° m/utløser 98° 30A. TTS-trefasetermostat kan monteres.
Internt koblet. Sprutsikkert plastlokk. Jordet mantel.
1,5 m med jordet plugg - bare å sette i jordet kontakt. Våtrom: følg forskriftene. Fast el montasje over 3 kW.
UX-multi/blandeventil, Kv-Vv ø15 klemringkobl. 1/2”r. SV 9 bar sikkerh.ventil. Overløp 3/4” r. Tømmeplugg 3/8”r.
Stort utvalg for spesielle behov og reservedeler for enkel service.
Medfølger. Bruksanvisning i plast er påsatt berederen.
0-utslipp i produksjon og drift. Organisert retursystem. 100% resirkulerbar.
Mot material- eller produksjonsfeil 10 år på trykktanken. Utstyr 2 år. Service normalt innen 24 timer på virkedager.

Tekniske data
Best. nr. ca. l. - kW

Passer for

OSO RSS 200 - 2 kW 3-4 personer

Dia x H mm
ø 580 x 1220 H

Ansl.
1/2” r/ø15mm

Volum
198 l

Forandringer forbeholdes

Kap. 40° vv.
440 l + 50 l/time

Vekt

M³

NRF nr.

41 kg

0,42

801.2521

