OSO-käyttövesivaraajat

OSO RD
OSO Wallsmart
OSO RM 5

TÄMÄN HELPOMMAKSI
EI KÄYTTÖVESIVARAAJAN
ASENNUS TULE!
Norjalaiset OSO-käyttövesivaraajat sopivat
niin kotikäyttöön kuin vapaa-ajan asuntoonkin.
Asentaminen on todella helppoa, sillä näissä
malleissa on venttiiliryhmä valmiina ja pitkän,
pistotulpallisen verkkojohdon voi kytkeä tavalliseen 230 V:n pistorasiaan.
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OSO ON TEHTY KESTÄMÄÄN
OSO-käyttövesivaraajat sopivat mainiosti myös mökkikäyttöön, sillä niiden
tyhjentäminen on helppoa. Mallistoon
kuuluu kaikkiaan yhdeksän erilaista varaajaa tilan ja käyttötarpeen mukaan.
OSO RD ja OSO Wallsmart -mallien
sähköteho on 2 kW. OSO RM 5
-mallin tehon voi tarvittaessa puolittaa

3 kW:sta 1,5 kW:iin, jolloin sulakkeeksi
riittää 16 A:n sijasta 10 A.
OSO-varaajat soveltuvat suomalaisille vesityypeille, sillä ne kestävät
merkittävästi enemmän klorideja kuin
tavalliset RST-säiliöt. Vastukset ovat
haponkestävää terästä. Käyttöpaine
on 10 baria.

OSO RD on edullinen ja siro malli,
joka sopii pieneenkin tilaan. Varaaja
voidaan asentaa joko lattialle tai seinälle putkiyhteet ylöspäin. Tarvittava
seinäkannake kuuluu toimitukseen.
Varaajassa on villaeristys, ja sen
ulkovaippa on valkoiseksi maalattua
galvanoitua terästä. Tyhjentäminen
hoituu kätevästi varaajan alaosassa
olevan venttiiliryhmän kautta.

OSO Wallsmart on kapea, seinämallinen varaaja, jonka kytkentä
on alhaalta. Tämän edullisen ja
tehokkaan varaajan ulkovaippa on
valkoiseksi maalattua galvanoitua
terästä. Tehokkaan OSO ECO –uretaanieristyksen ansiosta lämpöhäviö on erittäin pieni. Varolaiteryhmä
on tehtaalla valmiiksi asennettu.
Suojaluokka on IP 44 eli varaaja
voidaan asentaa kosteisiin tiloihin.

malli
RD 30
RD 50
RD 100
RD 150
Wallsmart 30
Wallsmart 50
Wallsmart 80
Wallsmart 100
RM 5

teho
2 kW/230 V
2 kW/230 V
2 kW/230 V
2 kW/230 V
2 kW/230 V
2 kW/230 V
2 kW/230 V
2 kW/230 V
1,5/3 kW/230 V

halk. / kork.
43 x 48 cm
43 x 68 cm
43 x 123 cm
43 x 170 cm
43 x 49 cm
43 x 68 cm
43 x 100 cm
43 x 123 cm
20 x 43 cm

soveltuu
1–2 henk
1–2 henk
2–3 henk
3–4 henk
1–2 henk
1–2 henk
2–3 henk
2–3 henk
1 henk
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OSO RM5 on kätevän kokoinen
seinämalli vierasvessaan, siirtolapuutarhaan, autotalliin - sinne,
missä lämmintä vettä tarvitaan.
Lyhyen putkituksen ansiosta lämmintä vettä tulee nopeasti. Asennus
vaaka- tai pystyasentoon. Varaajassa on varoventtiili, villaeristys
ja valkoiseksi maalattu peltivaippa.
3 kW:n sähkövastuksen teho on
puolitettavissa.

tuotto*
50 l / 4 min
95 l / 8 min
190 l / 16 min
330 l / 28 min
50 l / 4 min
100 l / 8 min
160 l / 13 min
200 l / 17 min
12 l/1 min

lämpöhävikki**
30–0,5 kW
50–0,8 kW
100–1,6 kW
150–2,3 kW
30–0,3 kW
50–0,5 kW
80–0,9 kW
100–1,1 kW
5–0,1kW

*tuotto: Suihkulämpimän veden riitto 12 l / min virtaamalla.
** mitattu mittaamalla kuinka paljon varaaja luovuttaa eristeen kautta lämpöä 20-asteiseen huonetilaan vuorokaudessa, kun varaajan sisälämpötila on 65 astetta.

www.kaukomarkkinat.fi
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

2013/03

Varaajien säiliöillä on 10 vuoden takuu.

