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 MÕTLEME SINU MUGAVUSELE !

Täname, et soetasite Electroluxi seadme. Te olete valinud kaasaegse toote, millel on aastakümnete 
pikkune professionaalne kogemus. Unikaalne ja stiilne, mis on hoolikalt läbi mõeldud ja loodud Teile 
kasutamiseks. Seega, millal iganes te seda kasutate, võite kindlad olla, et tulemused on alati 
suurepärased. Teretulemast Electroluxi! Meie veebilehel saate te:

Kasutajajuhendeid, hooldusinfot: www.enerfixer.ee

Seadme müümisel peab edasimüüja täitma selle kasutajajuhendi tagakaane sees oleva sektsiooni 
“Toote üksikasjad”

Tähistused:

Ettevaatust / Oluline ohutusinfo

Üldinfo ja soovitused

 Garantiihooldust teostatakse vastavalt jaotuses 
“Garantii” loetletud garantiitingimustele.
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Kasutusjuhend
Mudel GWH 11 NanoPlus EU;

GWH 14 NanoPlus EU

Tootjainfo

Olulised märkused
Pöörake  tähelepanu  nii  ettevaatusabinõudele  ja
märkustele  kui  paigaldamisjuhiste  sisule.  Enne
paigaldamist  lugege  palun  paigaldusjuhend
tähelepanelikult  läbi.  Paigaldamise  ja  käivitamise
peavad  teostama  professionaalsed  paigaldajad.
Ebaseaduslik  paigaldamine  ja  ebaõiged  remonditööd
võivad  põhjustada  vigastusi  ja  isegi  surma.  Enne
käivitust  lugege  palun  hoolikalt  kasutusjuhendit.
Soojendi  tohib  paigaldada  ainult  väga  hea
ventilatsiooniga  ruumi.  Kvaliteedigarantii  rakendub
ainult pärast professionaalide poolt teostatud käivitust.

Tingimused ja kvaliteedigarantii

• Garantiitingimused rakenduvad ainult riigis,
kust soojendi osteti.
• Lisainfo saamiseks garantii kohta võtke 
palun ühendust edasimüüja või importijaga.

Transport ja hoiustamine

Et vältida soojendi kahjustusi, peab soojendeid 
transportima usaldusväärses pakendis. Lubatud 
transpordi ja hoiustamise temperatuurivahemik on 
-20°C kuni +70°C.

Soojendi vastab CE standarditele,
mis vastavad järgnevatele direktiividele:
• (EU) 2016/426 ; Loodusliku gaasi paigaldamise 

liikmesriikide õiguslike astutuste direktiivid.
• EN 26; sanitaartehnilised veesoojendid, mis on 

varustatud atmosfäärilise gaasipõletiga, mille 
kütusena kasutatakse maagaasi või muud 
sarnast.

Komplekti kuuluvad:

1 x kasutusjuhend
1 x gaasiveesoojendi
1 x kinnituspolt ja tüüblid
1 x vedelgaasi vooliku ühendamise otsik
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Märkused professionaalsele 
paigaldajale

• See töö- ja paigaldusjuhend on soojendi
kohustuslik osa ning on koos soojendiga kaasas. 
Palun lugege need dokumendid hoolikalt läbi, et 
veenduda selles, et olete lugenud kõiki paigaldamist,
tööd ning ohutut teenindust puudutavaid nõudeid.
• Soojendiga peavad kaasas olema 
dokumendid, mis sisaldavad kõiki spetsiifilisi 
andmeid ning dokument peab olema firma pitsati ja 
paigaldaja allkirjaga. 
• Soojendi tohib paigaldada ainult toa seinale, 
mis ära ei külmu.
• Paigaldust tohib teostada ainult 
kvalifitseeritud personal, kellel on tootjapoolsed 
juhendid ja täiendavad dokumendid. Samuti tuleks 
tähelepanu pöörata vastavatele ettekirjutustele ja 
normidele ning kohalikele täiendavatele 
regulatsioonidele.
• Professionaalne tähendab gaasitööde luba 
omav inimene, kellel on tehnilised teadmised 
sedasorti küttetehnoloogiast ja joogivee tarnest 
• Soojendit tohib kasutada ainult sobivates 
keskkonnatingimustes.
• Gaasikvaliteedi parandamist ja inspektsiooni
ning soojendi energiaefektiivsuse kontrolli peaks läbi 
viima professionaalne paigaldaja.
• Paigaldamisel tohib kasutada ainult neid 
kohandusi, mis on ära toodud kasutusjuhendi 
tööpeatükis.
• Ehituse ajal peab soojendit mustuse ja muu 
saaste eest kaitsma.
• Soojendi on mõeldud kasutamiseks ainult
koduse vee soojendamisega ja selle peaks koduse 
veesüsteemiga ühendama vastavalt soojendi 
tehnilistele nõuetele.
• Soojendi tohib paigaldada ainult tootja poolt
ettenähtud viisil.
• Ärge jätke pakkimismaterjale (pappkastid, 
naelad, poldid, plastikust esemed ja muud sarnased 
materjalid) laste käeulatusse. Kõiki hooldus- ja 
remonditöid peab läbi viima sertifitseeritud 
professionaal.
• Kui tekib vajadus seadme puhastamiseks või
hoolduseks, siis eemaldage seade enne 
vooluvõrgust.
• Seadmel pitsateid ega pitsereid ei tohi
hävitada. 
• Kui tekib vajadus seade täielikult eemaldada,

siis palun eemaldage kõik vastavad ühendused 
järgnevalt (gaasi sulgemine, hüdrauliline toide, 
väljalasketoru) ja veenduge, et kõik need on lahti 
ühendatud. Soojendit ja selle komponente peab 
käsitsema vastavalt kohalikele kehtivatele nõuetele.
• Tootja ei võta vastutust mistahes kahjustuste
eest, mis on tekkinud ebaõige paigaldamise tõttu või 
ettenähtud eeskirjade rikkumise tõttu. Sellisel juhul ei
kehti ka garantii.

Märkused kasutajale

• Paigaldus- ja hooldusjuhendit peaks hoidma 
kindlas kohas. Soojendi välja vahetamisel hoidke see
järgmise jaoks alles. Hooldustööde ajal esitage 
juhend professionaalsele teenindajale. 
• Hooldust, elektritöid ning inspektsiooni
peavad läbi viima professionaalid.
• Vea korral ühendage toide soojendist kohe 
lahti ning võtke ühendust paigaldajaga. Viga ei ole 
lubatud iseseisvalt kõrvaldada. 
• Pitsateid ega pitsereid ei tohi hävitada. 
• Ebaõige kasutamine või manipulatsioonid 
võivad põhjustada õnnetusi.
• Ärge kasutage soojendi kuumi osi nagu torud
ja väljalasketoru. Mistahes kontakt kuumade 
osadega võib tekitada põletushaavu. Lapsed ja 
kõrvalseisjad peavad selle töö ajal distantsi hoidma.
• Kui te soojendit pikemal ajaperioodil ei
kasuta, siis sulgege gaasikraan ja võtke patareid 
välja. Vajadusel eemaldage soojendi elektrivõrgust. 
• Mistahes soojendi lekke põhjuseks võib olla 
mõne osa leke või ebaõige paigaldus. Palun võtke 
ühendust selle paigaldajaga.
• Soojendi tavapärase töö tagamiseks ärge 
sulgege ustel ja seintel asuvaid sisselaskeavasid.
• Ärge paigutage soojendit aurusesse ja
rasvasesse keskkonda nagu näiteks kaminaruum.
• Ärge paigutage soojendit kohta, kus sellele 
võib veepritsmeid sattuda, näiteks vannituba või muu
märg keskkond.
• Ärge paigutage soojendile ühtki asja.
• Täiskasvanutel lasub vastutus, et lapsed 
kasutaksid veesoojendit sihipäraselt. Ebaõige 
kasutamine on keelatud. 

• Soojendi ava ei tohi blokeerida ega selle ette
takistusi paigutada.
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Soojendi ettevaatusabinõud

Soojendi puhastamiseks tohib kasutada puhast ja niisket
riiet. Puhastamiseks ei ole lubatud kasutada lahusteid! 
Palun puhastage väljalasketoru ainult siis, kui see on 
külm!

Remont ja hooldus
• Soojendi remonti ja hooldust peaks läbi
viima vähemalt kord aastas. See on soovitatav, et 
tagada seadme järjepidev töö.
• Kõiki remondi- ja hooldustöid peaks läbi
viima sertifitseeritud professionaalid.

  Märgid

Gaasilõhna korral

• Eemaldage soojendi kohe vooluvõrgust.
• Sulgege gaasikraan.
• Avage kõik aknad ja uksed.
• Lubatud pole ühegi tule ega süüte või
elektrivalguse sisse lülitamine. Samuti pole lubatud 
käivitustöö, mis tekitab sädemeid.
• Informeerige sellest kohe paigaldajat või
gaasifirmat.

viitab võimalikule õnnetuse ohule, võimalik vale vigade 
kõrvaldamine või võimalikule paigaldamisele. 

viitab erilisele ohule, eelkõige elektriühendustega 
seonduvale.

viitab sellele, et sooja koguvate osade puudutamine 
põhjustab vigastusi.

viitab spetsiifilisele keskkonnale.

viitab, et olemas on vastavad dokumendid või info.

viitab, et paigaldamisel või töös on tõrge.

Viitab paigaldajale või kasutajale mõeldud lisainfo 
olemasolule.
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Tuleohutusabinõud

• Ärge  minge  töö  ajal  lähedale  kergesti
süttivatele  ega  põlevatele  või  muudele  sarnastele
materjalidele.

Mürgistusabinõud

• Töö peaks läbi viima vastavalt 
professionaalsetelt paigaldajatelt saadud 
dokumentidele ja juhenditele, et vältida 
mürgistusõnnetusi, mis võivad põhjustada surma.
• Soojendit tohib kasutada ainult siis, kui sellel
on väljalasketoru. Väljalasketoru peaks paigaldama 
professionaal.
• Ainult maagaasi jaoks: kui leegi värv muutub
sinisest kollaseks, siis tähendab see, et maagaasiga 
on segunenud teine gaas ja õhk. Võtke kohe 
ühendust selle paigaldajaga.

Järgnevate juhiste eiramine põhjustab surmaohtu!
Seadet ei ole mingitel tingimustel lubatud ise 
parandada.
Kui soojendi ei tööta korrapäraselt, siis ei ole seda 
mingitel tingimustel lubatud kasutada.
Palun kasutage ainult originaalvaruosi. Muul juhul 
ei ole tootja vastutav ning garantii kaotab 
kehtivuse.

Modifitseerimine ja uuendused

Pärast mistahes ehitises tehtud muudatust peaks 
konsulteerima professionaaliga. Ehitises tehtud 
muudatuse all peetakse silmas ruumi suuruse muutmist, 
akende paigaldamist või akende sulgemist ja 
mehhaanilise ventilatsioonivarustuse paigaldamist (nt 
suitsuimur ja õhuimur vannitoas). Väljalaskesüsteemis 
tehtud ehituslikud muudatused on muudatused 
keskkonna temperatuuris ja niiskuses, mille on 
põhjustanud sauna ja basseini paigaldamine 
gaasiseadmetega ruumis.
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Hooldusjuhend

Süüde

Soojendus käivitatakse automaatselt kui te veekraani 
lahti keerate. Kui pärast süüdet leeki ei teki, siis sulgege
palun kraan ja keerake see uuesti lahti. 
Märkus: kui soojendit pikemal ajaperioodil ei kasutata, 
siis võib õhk gaasisüsteemi sattuda. Sellisel juhul 
korrake ülaltoodud süüteprotseduuri mitu korda.

Võimsuse muutmine

Gaasi pealevoolu suurendamiseks saab kasutada gaasi
reguleerimisnuppu. Sellega saab tõsta kuuma vee 
temperatuuri:
Kui gaasi varustatakse määratud rõhul, siis on 
maksimaalse gaasi pealevoolu korral põlemise võimsus 
veesoojendi maksimaalseks võimsuseks. Palun 
vaadake gaasitarvet näitajate tabelist.

Veetemperatuuri kohandamine

Temperatuuri reguleerimisnuppu saab kasutada vee 
läbivoolu mahu suurendamiseks või vähendamiseks. 
Sellega saab muuta kuuma vee temperatuuri. Kui te 
tahate kuuma vee temperatuuri suurendada, siis 
pöörake veetemperatuuri regulaatorit päripäeva. Kui te 
tahate kuuma vee temperatuuri vähendada, siis pöörake
veetemperatuuri regulaatorit vastupäeva.

Palun hoidke külma vee sisselaske klapp täielikult 
avatuna. Ärge vähendage veeringlust klapi sulgemise 
abil.

Veesoojendi sulgemine 
külmumise ohuga

Kui te soojendit pikemal perioodil ei kasuta, siis palun 
hoiustage soojendit järgneval viisil:

• Sulgege gaasikraan.
• Eemaldage patareipesast patareid.
• Sulgege külma vee sisselaske kraan.
• Kohandage temperatuuriregulaator
madalaima temperatuurini.
• Avage kuuma vee kraan, et soojendis sees 
olev vesi välja lasta. 
• Sulgege kuuma vee kraan.

Leegi tõrge soojendi töö ajal

Kui leek töö ajal kustub, siis aktiveerib soojendi 
kaitsetermostaadi. Sellisel juhul peatatakse gaasitoide 
automaatselt. Soojendi saab uuesti süüdata alles 
pärast selle jahtumist:

• Palun säilitage ettevaatusega väljalaskeava
korrapärane ventilatsioon.
• Laske soojendil maha jahtuda.
• Keerake veekraan kinni ja seejärel uuesti
lahti.

Kui soojendi tööle ei hakka, siis vaadake vigade 
kõrvaldamise jaotises olevat üldist vigade tabelit. Kui 
rike kestab, siis võtke lahenduse leidmiseks ühendust 
soojendi paigaldajaga.

Blokeerumisvastane funktsioon

Gaasi  veesoojendi  väljalaskesüsteemis  on
ülekuumenemise  kaitse.  Juhul,  kui  väljalaskeava
ummistub  (puudub  tõmme),  lülitab  väljatõmbe
termostaat  gaasi  veesoojendi  gaasiga  varustamise
välja, et ohutust tagada. 
Kui gaasiveesoojendi juhuslikult välja lülitus, siis 
kontrollige ega suitsutoru pole ummistunud ja hoidke 
seda hästi avatuna. Pärast jahtumist saate te 
gaasiveesoojendit uuesti kasutada. Juhul, kui te seda 
ikka kasutada ei saa. Palun võtke ühendust 
müügijärgse teenindusega või professionaalse 
hooldusega. Termostaat on ohutuse tagamiseks. Ärge 
eemaldage seda ega laske lühisesse minna, 
väljatõmbe termostaat lülitab gaasisoojendi gaasiga 
varustamise välja, et ohutust tagada

Madal energia Kõrge temperatuuriga kuum vesi

Kõrge energia Madala temperatuuriga kuum vesi
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GWH tüüpi soojendi mudel

Soojendi on varustatud väljalaske 
kaitsetermostaadiga.
Kui heitgaasi väljatõmme ei ole piisav, aktiveeritakse 
termostaat. Soojendi saab jälle pärast selle jahtumist 
süüdata.

Väljatõmbe kaitsetermostaadi aktiveerimistempratuur on
75°C±5°C. Kui kaitse tööle hakkab, katkestatakse 
elektriring ning üksus ei tööta. Blokeerumisvastase 
termostaadi taastamistemperatuur on 50°C±5°C. Kui 
see taastatakse, siis töötab ka elektriring. Üksus töötab 
korrapäraselt. Kui gaasiseade ei tööta, võtke ühendust 
professionaalidega, kes parandavad selle vastavalt 
vajadusele. 

Paigaldamine

• Soojendi tohib paigaldada ainult hoone sisse.
• Soojendit ei tohi paigaldada jäätuvatesse
kohtadesse.
• Hoidke soojendit hea ventilatsiooniga kohas.
• Soojendile ei tohi paigutada kaableid ega 
elektriseadmeid. Hoidke soojendi eemal 
soojaallikatest nagu kamin. Palun teostage soojendi 
puhastust ja hooldust vastavalt ettenähtud 
intervallinõuetele.
• Palun hoidke ventilatsioonitoru ja ruumi lae 
ning muude dekoratiivsete objektide vahel teatud 
distantsi.
• Süttivaid materjale ei tohi paigutada 
soojendile lähemale kui 500 mm. Vajadusel 
paigaldage väline isolatsioonikiht.
• Soojendi peab paigaldama vertikaalsele 
seinale püstasendis.
• Järgige seadme jaoks mõeldud maksimaalset
rõhku, mis tähendab, et isegi veedestillatsiooni mõjul 
ei tohi seadme rõhk seda väärtust ületada. 
• Gaasi veesoojendi õhuvool peaks olema 
järgnev

Mudel Gaasikategooria
Õhutarve

(m3/t)

GWH 11 NanoPlus 
EU

I2H
I3P(37) 
I3B/P(30) 
l3+(28-30/37)

21-33

GWH 14 NanoPlus 
EU

I2H
I3P(37) 
I3B/P(30) 
l3+(28-30/37)

26,8-42

Paigaldamiskord

• Määrake puurimisasend vastavalt näitajate 
tabelis olevale paigaldusskeemile või 
paigalduskaardile.
• Avage soojendi suletud kaas ja tõmmake 
juhtnupp välja.
• Kruvige korpuse alaosa fikseeritud kruvid lahti
ja võtke kaas ära. 
• Pange soojendi kohale.

• Paigaldage kinnitid.
• Ühendage vesi ja gaas.
• Eemaldage soojendi paneelilt plastikust kate.

• Paigaldage ümbris ja asetage seejärel
juhtnupp tagasi.

Minimaalne vahemaa/ventilatsioon

Veesoojendit kontrollib vee voolumäär, et saavutada 
sisse/välja lülitumine. Minimaalne alustamise veerõhk on
0.3 baari. Kui vee poolt juhitavas gaasiklapis on vett,  
siis hakkab süüde tööle ning gaasiklapp saab energiat. 
Üksus on ON režiimis.

Kui veevool peatub, siis lülitab vee voolu peatumine välja 
ka gaasiklapi ja üksus lõpetab töö.
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Paigaldamist tohib läbi viia ainult sertifitseeritud 
professionaal.
Palun pöörake tähelepanu eritingimustele, mis teie riik 
paigaldamisele ette näeb.
Pöörake  tähelepanu  soojendi  nimeplaadil  olevatele
gaasi  sidumisrõhku  ja  gaasitüüpi  puudutavatele
regulatsioonidele.
Enne gaasi- ja veetoru soojendiga ühendamist pöörake
tähelepanu nende torude puhtusele, et eemaldada 
lisandid ja muud saasteained.

Gaasitoru paigaldamine
• G I/2 tihendatud gaasikraani peab 
paigaldama gaasitorule nagu joonisel näidatud.
• Vajadusel paigaldage gaasitorule reduktor 
(ainult butaani jaoks)

1 Reduktor 5      Külma vee sissevool

2 Tihendatud gaasikraan

3 Kuuma vee väljalaskeava

4 Reduktor (valikuline)

Veetoru paigaldamine

• Kraani peaks paigaldama ka 
külmaveetorule nagu joonisel näidatud.
• Tootja soovitab reduktori paigaldamist 
külma vee torule. (vee surve tugeva kõikumise 
korral)
• Ühendage vee sulgseade külmaveetoruga.

• Ühendage külma vee kraan soojendi külma 
vee sisselaskeavaga.

• Ühendage soojendi kuuma vee 
väljalaskeava kuumaveetoruga.

Väljalasketoru paigaldamine

Soojendi saab käivitada alles pärast suitsutoru  
paigaldamist. Palun pöörake tähelepanu järgnevatele 
nõuetele:
• Väljalasketoru  osad  peaksid  olema  tihedalt
ühendatud.
• Väljalasketoru  peab  olema  suunatud
spetsiaalsesse suitsulõõri.
• Õhu  sissevõtt  ruumi  peaks  toimuma
paigalduskohas  põranda  lähedal.  Õhuava
vannitoa  ukse  alaosas  peab  olema  vähemalt
300cm2

.

Soojendi paigaldamine
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 Väljalasketoru

Käivitamine

Käivituse peab teostama autoriseeritud professionaal. 
Palun kontrollige järgnevat:

• Kas soojendi on ühendatud ja paigaldatud
vastavalt tootjapoolsetele näitajatele?
• Kas soojendi toitepaneeli indikaatorid 
vastavad tegelikele paigaldustingimustele?
• Kas heitgaaside väljalasketorud on õigesti
paigaldatud?
• Kas soojendi vastab kehtivatele 
ventileerimisnõuetele? Kas õhu ruumis on piisav õhu 
sisselaskekanal?

Katsed

• Avage patareipesa ja sisestage kaks 
patareid (LR20, 1.5V).
• Keerake kuuma vee kraan lahti ja oodake 
kuni vesi välja voolab, siis keerake see kinni.
• Lülitage gaasilüliti sisse.
• Keerake gaasileek maksimaalse energia 

jaoks sisse.
• Keerake kuuma vee kraan lahti. 
• Kontrollige leegi määra.
• Kontrollige düüsi proovikäiku vastavalt düüsi
tabelile. 
• Palun andke soojendi käivitamis- ja
kasutusjuhendid kasutajatele.

Olulised märkused remondiks ja 
hoolduseks

Kõiki remondi- ja hooldustöid peab teostama 
autoriseeritud tehnik. Veesoojendi hooldust peab 
teostama vähemalt kord aastas. Hoolduse ja remondi 
kohta peab teostaja väljasta teostaud tööde akti. Enne 
puhastus- või hooldustöid ja sulgege gaasikraan. 
Hoolduseks võib kasutada ainult originaalvaruosi.
Kui hoolduseks kasutatavad varuosad pole originaalid, 
siis tootjapoolne garantii ei kehti. Ühendusosad peavad 
olema uued.

Hoiatus
Palun hoolitsege suitsutoru vajaliku tuletõkkeisolatsiooni 
eest. Kui suitsutoru on kinnitatud puust või muust 
tulekaitseta materjalist seinale, siis on kohustuslik 
paigaldada tuletõke või on keelatud üksust paigaldada.

ÄRGE PÕLETAGE END!
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Enne hooldust ja remonti eemaldage veesoojendi paneel.
• Keerake ümbrisel olevad kaks kruvi lahti
(ümbrise ala/tagaosas).
• Tõmmake juhtnupud välja.
• Eemaldage pakendi alaosas olev kate: lükake 
seda õrnalt üles ja siis võtke enda poole tõmmates ära.
Sama ajal ühendage lahti tabloo juhtmete ühendused.

Hooldus- ja remonditööde läbiviimine:
• Kontrollige, kas väljatõmme on olemas.
• Sulgege gaasi kraan, eemaldage põleti.
• Puhastage põleti ja gaasidüüs harjaga ja

tolmuimejaga. 
• Puhastage soojusvaheti harja ja tolmu- 

imejaga.
• Pange põleti tagasi. 
• Kontrollige, kas süüteelektrood ja kontroller
•  on oma kohal? Kui need on kahjustunud, siis 

asendage need uutega.

• Kontrollige, kas vahemaa süüteelektroodi ja
põleti pealispinnaga on mõistlik. See vahemaa peaks 
olema vähemalt 3 kuni 5 mm.
• Kontrollige, kas süüde töövalmis ja soojendi
ühendused on ettenähtud olekus.
• Kontrollige, kas gaasiühendus ja düüsi rõhk 
määratud koormuse korral on normaalsed.
• Kontrollige vee- ja gaasiühenduste tihedust.
• Kontrollige kas kaitseseadmed töötavad.
• Kontrollige, kas töötsükkel on nõuetekohane.
• Eemaldage ümbris ja puhastage seda niiske 
lapi ja seebiveega.

Vedelgaasi seadme korral
Kui gaasi ühendamiseks kasutatakse kummivoolikut, siis 
asendage see uuega kord aastas.
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Näitajad

Mudeli nimi GWH 11 NanoPlus EU GWH 14 NanoPlus EU

CE-Pin 0359CU04169 0359CU04169

Seadme tüüp B11BS B11BS

Süüde Patareisüüde Patareisüüde

Nominaalne pinge V. dc 3 3

Gaas

Gaasi kategooria I2H I2H

Gaasi tüüp G20 G20

Gaasi rõhk mbar 20 20

Võimsus

Nominaalne soojasisend (Q) kW 22 28

Nominaalne kasulik väljund (Pw) kW 19.4 24.7

Minimaalne soojasisend (Q) kW 8 9

Minimaalne kasulik väljund kW 7 7.9

Gaasitarve
kg/h 
m3/h Max: 2.32m3/h Min: 0.84m3/h Max: 2.95m3/h Min: 0.94m3/h

Energiaallikate efektiivsus 88% 88%

Veevarustuse rõhk

Max. veerõhk (Pw) baar 10 10

Min. veerõhk (Pw) baar 0.3 0.3

Max. veesurve  (2baar) L/min 11 12

Min. veesurve  (2baar) L/min 5.0 5.9

Ühendused

Gaasiühendus tolli l/2„ l/2„

Külma vee ühendus tolli l/2„ l/2„

Kuuma vee ühendus tolli l/2„ l/2„

Suitsugaasitoru läbimõõt mm φ11O φ120

Põlemisproduktide 
maksimaalne temperatuur •c 230 240

Netomõõtmed/netokaal

Mõõtmed mm 679x330x213 679x370x213

Kaal kg 10.5 10.9

Düüsirõhu tabel

Düüs

Düüsi diameeter mm φ0.64 φ0.7

Düüside arv tk 36 45
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Mudeli nimi GWH 11 NanoPlus EU GWH 14 NanoPlus EU

ERP

Deklareeritud koormusprofiil M XL

Veesoojenduse 
energiatõhususe klass

A A

Veesoojenduse 
energiatõhusus ηWH

% 79 82

Igapäevane gaasitarve 
(korrigeeritud)

kWt 7.071 21.826

Igapäevane elektritarve 
(korrigeeritud)

kWt 0 0

AEC kWt 0 0

Aastane kütusetarve (AKT) GJ 6 19

NOx
mg/ 
kWt 27 32

Siseruumi müratase LWA dB 62 62

Gaasiga taasvarustamine või gaasitüübi vahetamine ei ole lubatud!
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Mõõdud ja näitajad

Mõõdud ja näitajad

GWH 11 

NanoPlus EU

GWH 14 

NanoPlus EU

A 70 89

B 42 42

C 100 100

D 32 32

E 120 120

F 128 128

G 330 370

H 110 120

Tootja: WUHU MIDEA KITCHEN & BATH APPLIANCES MANUFACTURING CO., LTD
Importija: SIA “Green Trace”, LV-1004, Biekensalas iela 21, Riia, Läti. E-post: info@greentrace.lv
Valmistatud Hiinas.
Regulatsioon (EL) 2016/426 Gaasikütuseid põletavad seadmed.
Electrolux on registreeritud kaubamärk, mis kasutab litsentsi AB Electrolux (publ).
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Hoolduse registreerimistabel

Hooldusfirma:  

Hoolduse sisu:

Hoolduse teostaja: 

" Firma pitsat/allkiri: #

Hooldusfirma:  

Hoolduse sisu:

Hoolduse teostaja: 

" Firma pitsat/allkiri: #

Hooldusfirma:

Hoolduse sisu:

Hoolduse teostaja: 

" Firma pitsat/allkiri: #

Hooldusfirma:

Hoolduse sisu:

Hoolduse teostaja: 

" Firma pitsat/allkiri: #

Hooldusfirma: 

Hoolduse sisu:

Hoolduse teostaja: 

" Firma pitsat/allkiri: #

Hooldusfirma: 

Hoolduse sisu:

Hoolduse teostaja: 

" Firma pitsat/allkiri: #

Toote üksikasjad (jagatakse müügi ajal)

Mudel

Seerianumber

Müügi kuupäev

Müüja pitsat

Electrolux on registreeritud kaubamärk, mis kasutab litsentsi AB Electrolux (publ.)

Käesolevas juhendis võib esineda trükivigu.
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