E-SMART PLUS

Direct gestookte boiler (droog verwarmingselement)

De Masterwatt E-SMART PLUS boiler is een kwalitatief uitstekende elektrische boiler met een slimme regeling met
WIFI voor optionele bediening met een app. Voorzien van een B-label. Uiteraard is de boiler voorzien van de
benodigde keurmerken.
De thermostaat op de boiler is voorzien van een zelflerende regeling die voor energiebesparing zorgt. Ook voert deze
thermostaat een automatisch legionellaprogramma uit. Daarnaast is de boiler uitgevoerd zonder anode. Ook heeft
deze boiler een droog verwarmingselement waardoor er geen onderhoud aan de boiler gepleegd hoeft te worden.
De tank van de boiler is van hoogwaardig RVS met gepassiveerde lasnaden. De kwaliteit van het RVS is 316L, wat
inhoudt dat het een autenitische roestvast staal legering is met uitstekende corrosiebestendigheid. RVS 316 bestaat
uit 16% chroom, 10% nikkel en 2% molybdeen en wordt ook wel de marine-kwaliteit genoemd door de bestendigheid
tegen zoutcorrosie. De L in de legering staat voor ‘low carbon’, wat inhoudt dat de legering een laag koolstofgehalte
heeft en zeer geschikt is om te lassen.
De boilers hebben een beschermingsklasse IP24.

E-SMART PLUS

Direct gestookte boiler (droog verwarmingselement)

Eigenschappen:
•

RVS tank;

•

Aansluitingen ½’’ buitendraad tot en met 100l daarboven ¾’’ buitendraad;

•

Geen anode;

•

Mogelijkheid tot koppeling met het Wifi netwerk;

•

Mogelijkheid om een klokprogramma in te stellen voor bijvoorbeeld nachtstand;

•

Temperatuurinstelling tussen 40°-75°C met Legionella programma;

•

Gebruiksvriendelijke digitale bediening;

•

Hoogst haalbare isolatiewaarde (PUR). Minimale stilstand verliezen;

•

Metalen mantel voorzien van poedercoating;

•

Beschermingsklasse IP24;

•

Boostknop functie;

•

Adaptieve Smart functie;

•

Voorzien van een droge buis element waardoor onderhoudsvrij;

•

5 jaar garantie op de RVS tank en 2 jaar garantie op de elektrische componenten.

Model

Vermogen
(kW)

Afmetingen
b x h x d (mm)

Gewicht.
(kg)

Artikel nr.

E-SMART BOILER 50 LITER PLUS
E-SMART BOILER 80 LITER PLUS
E-SMART BOILER 100 LITER PLUS
E-SMART BOILER 120 LITER PLUS
E-SMART BOILER 150 LITER PLUS

1,80
1,80
1,80
3,00
3,00

450 x 553 x 465
450 x 783 x 465
450 x 933 x 465
585 x 893 x 570
585 x 1070 x 570

15,5
20,5
25,5
30,5
33,5

200 830 050
200 830 080
200 830 100
200 830 120
200 830 150

Optioneel
E-SMART BEVESTIGINGSBEUGEL 35/50/80/100
E-SMART BOILER AANSLUITSET 6 BAR 35/50/80/100 liter

750 000 669
750 000 654

