CODE
ชื่ อสิ นค้ า
NAME

EES-40 (150 litres)
เครื่ องทานา้ ร้ อนไฟฟ้ า เอ.โอ.สมิทธิ์ รุ่น EES-40
ELECTRIC STORAGE WATER HEATER MODEL EES-40

33,000.00฿

คุณสมบ ัติ

Product Feature

- เครื่ องทำน ้ำร้ อนไฟฟ้ำแบบถังเก็บ ชนิดตั ้งพื ้นแนวตั ้ง
ขนำดควำมจุ 150 ลิตร
- ขดลวดควำมร้ อน กำลังไฟ 3,800 วัตต์ 2 ชุดสลับกำรทำงำน
เพื่อกำรให้ ควำมร้ อนที่รวดเร็ วแต่ไม่เพิ่มอัตรำกำรกินไฟ

- Electric Storage floor standing heater with capacity 150 litres

- ถังภำยในเคลือบด้ วยสำรเคลือบแก้ วชนิดพิเศษ Blue
Diamond Glass Lining ช่วยป้องกันกำรสึกกร่ อนและ
ยืดอำยุกำรใช้ งำน
- ฉนวนกันควำมร้ อน โฟมโพลียรู ี เทน ป้องกันกำรสูญเสีย
ควำมร้ อนภำยในถัง
- ชุดแท่งแอโนด ทนต่อสภำวะน ้ำที่มีควำมกระด้ ำงสูง
ยับยังกำรเกิ
้
ดตะกรันภำยในถังเก็บ
- เทอร์ โมสตัท 2 ชุด ควบคุมอุณหภูมิภำยในถัง

- Element Power 3.8 kW, make heating speed fast but will not
double the power load, the two element will not work
simulataneously
- Blue Diamond Glass Lining Tank, is fused inside the tank to
protect corrosion resistance and prolong the water heater with
the long life usage.
- PU foam insulation to protect heat loses.
- Anode Rod, makes the tank durable and resistant to
corrosion from all types of water condition.
- Thermostat, controls the temperature inside the tank.

PEN K INTER TRADING CO.,LTD.Tel: 0-2713-1100 Fax: 0-2381-6614 Email: contact2@penk.co.th

04.08.2017(AMP)

คุณสมบ ัติ

Product Feature

- ระบบเซฟตี ้ตัดกำรทำงำนของเครื่ อง เมื่ออุณหภูมิของน ้ำสูง
ผิดปกติ
- มีวำล์วระบำยน ้ำ เมื่อแรงดันน ้ำในถังสูงผิดปกติ

- If the water temperature exceeds the highest preset level, the
thermal cut-out cuts off the power supply to assure safety.
- Safety Valve is suddenly actived when the water pressure
exceeds limit.

ข้อมูลทางเทคนิค

Technical Data

- อุณหภูมิที่ใช้ งำน : 25 - 66 องศำเซลเซียส
- ขนำดตัวถัง (เส้ นผ่ำนศูนย์กลำง x สูง) : 53.0 x 111.5 ซม.
- กำลังอัตรำกำรกินไฟ : 3,800 วัตต์
- กระแสไฟฟ้ำ : 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต / 17.27 แอมป์
- แรงดันน ้ำสูงสุด : 8 บำร์
- ข้ อต่อท่อน ้ำเข้ ำ-น ้ำออก 3/4 นิ ว้
- ปริ มำตรควำมจุ : 150 ลิตร
- น ้ำหนัก (ถังเปล่ำ) : 53 กิโลกรัม
- น ้ำหนักรวม (ถังเต็ม) : 203 กิโลกรัม

- Temperature Range : 25 - 66 ºC
- Dimension (OD x H) : 53.0 x 111.5 cm
- Nominal Power : 3.8 kW
- Current rating : 220V 50Hz / 17.27 A.
- Working pressure : 8 bar
- Inlet/Outlet connection pipe 3/4"
- Capacity (Litre) : 150 Ltr.
- Weight (Blank Tank) : 53 kg
- Total weight (Full tank) : 203 kg

อุปกรณ์มาตรฐาน

Equipment

- วำล์วนิรภัย

- Safety valve

ขนาดสินค้า

Drawing
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