
CODE
ช่ือสินค้า เคร่ืองท าน า้ร้อนไฟฟ้า เอ.โอ.สมิทธ์ิ รุ่น EES-40
NAME ELECTRIC STORAGE WATER HEATER MODEL EES-40 33,000.00฿

คณุสมบตั ิ

- เคร่ืองท ำน ำ้ร้อนไฟฟ้ำแบบถงัเก็บ ชนิดตัง้พืน้แนวตัง้ - Electric Storage floor standing heater with capacity 150 litres
  ขนำดควำมจ ุ150 ลติร
- ขดลวดควำมร้อน ก ำลงัไฟ 3,800 วตัต์ 2 ชดุสลบักำรท ำงำน - Element Power  3.8 kW, make heating speed fast but will not 
  เพ่ือกำรให้ควำมร้อนที่รวดเร็วแตไ่ม่เพ่ิมอตัรำกำรกินไฟ  double the power load, the two element will not work 

  simulataneously
- ถงัภำยในเคลอืบด้วยสำรเคลอืบแก้วชนิดพิเศษ Blue - Blue Diamond Glass Lining Tank, is fused inside the tank to 
  Diamond Glass Lining ชว่ยป้องกนักำรสกึกร่อนและ   protect corrosion resistance and prolong the water heater with 
  ยืดอำยกุำรใช้งำน   the long life usage.
- ฉนวนกนัควำมร้อน โฟมโพลยีรีูเทน ป้องกนักำรสญูเสยี - PU foam  insulation to protect heat loses.
  ควำมร้อนภำยในถงั
- ชดุแท่งแอโนด ทนตอ่สภำวะน ำ้ที่มีควำมกระด้ำงสงู - Anode Rod, makes the tank durable and resistant to 
   ยบัยัง้กำรเกิดตะกรันภำยในถงัเก็บ   corrosion from all types of water condition.
- เทอร์โมสตทั 2 ชดุ ควบคมุอณุหภมิูภำยในถงั - Thermostat, controls the temperature inside the tank.

EES-40  (150 litres)

Product Feature
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คณุสมบตั ิ

- ระบบเซฟตีต้ดักำรท ำงำนของเคร่ือง เม่ืออณุหภมิูของน ำ้สงู - If the water temperature exceeds the highest preset level, the 
  ผิดปกติ   thermal cut-out cuts off the power supply to assure safety.
 - มีวำล์วระบำยน ำ้ เม่ือแรงดนัน ำ้ในถงัสงูผิดปกติ - Safety Valve is suddenly actived when the water pressure 

  exceeds limit.

- ขนำดตวัถงั (เส้นผำ่นศนูย์กลำง x สงู) : 53.0 x 111.5 ซม. - Dimension (OD x H) : 53.0 x 111.5 cm
- ก ำลงัอตัรำกำรกินไฟ : 3,800 วตัต์ - Nominal Power  : 3.8 kW
- กระแสไฟฟ้ำ : 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต / 17.27 แอมป์ - Current rating  : 220V 50Hz / 17.27 A.
- แรงดนัน ำ้สงูสดุ : 8 บำร์ - Working pressure : 8 bar
- ข้อตอ่ท่อน ำ้เข้ำ-น ำ้ออก 3/4 นิว้ - Inlet/Outlet connection pipe 3/4"
- ปริมำตรควำมจ ุ: 150 ลติร - Capacity (Litre) :  150 Ltr.
- น ำ้หนัก (ถงัเปลำ่) : 53 กิโลกรัม - Weight (Blank Tank) : 53 kg
- น ำ้หนักรวม (ถงัเต็ม) :  203 กิโลกรัม - Total weight (Full tank) :  203 kg

- วำล์วนิรภยั - Safety valve
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ขนาดสนิคา้ Drawing

ขอ้มลูทางเทคนคิ Technical Data

อปุกรณม์าตรฐาน Equipment

Product Feature

- อณุหภมิูที่ใช้งำน : 25 - 66 องศำเซลเซียส - Temperature Range : 25 - 66 ºC


