
Aquecimento de aparafusamento eléctrico EEH
Radiador eléctrico para aquecedor de água esmaltado e acumulador com rosca de aparafusamento de 
6/4'' e zona não aquecida de 132 mm a partir da superfície vedante.

Radiadores eléctricos em aço com cromo-níquel altamente resistente à corrosão 2.4858 (AISI B424) com 
pressão de serviço até 10 bar para a utilização em recipientes com isolamento até 100 mm. A manga 
extensível necessária para isso pode ser fornecida como acessório (redução de 2", n.º de art. 1610609).

A temperatura ambiente no chassis/caixa não deve exceder 80°C. Tipo de protecção IP 44 Regulador da 
temperatura situado no exterior (aprox. 30 a 75°C) com função anticongelante e protecção integrada con-
tra o excesso de temperatura (98°C-6K), incl. função RESET.

A conexão eléctrica realiza-se através de bornes de aparafusamento. Tensão de ligação 400 V, 3/N/PE, 
50/60 Hz ou 230 V, 1/N/PE, 50/60 Hz.

Notas:
•   De acordo com a norma (DIN EN 60335, VDE 0700-73 e VDE 0700-253), é obrigatória uma protecção contra 

queimaduras (= válvula misturadora de água de serviço) na saída de água quente em caso de montagem 
de um radiador eléctrico com uma margem de regulação da temperatura superior a 60°C!

•  Na alimentação eléctrica ao radiador de aparafusamento, deve prever-se um seccionador com diâmetro 
de abertura de contacto de 3 mm ou um interruptor automático!

Dados técnicos

Tipos EEH 2000 EEH 2500 EEH 3000 EEH 3750 EEH 4500 EEH 6000 EEH 9000

N.° de artigo 1610468 1610469 1610470 1610471 1610472 1610473 1610474
Potência 2 kW 2,5 kW 3 kW 3,75 kW 4,5 kW 6 kW 9 kW
Tensão 230 V 230 V 230 V 400 V 400 V 400 V 400 V
Profundidade de 
montagem 320 mm 390 mm 390 mm 390 mm 470 mm 470 mm 690 mm

ACESSÓRIOS DO ACUMULADOR 
AQUECIMENTO DE APARAFUSAMENTO ELÉCTRICO

132 mm zona não aquecida

Rosca exterior 6/4"
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Manga extensível VM
para aquecimento de aparafusamento eléctrico EHH
Para montagem de um aquecimento de aparafusamento eléctrico num 
acumulador Pro-Clean®, 
Pro Heat ou FS. Revestido a KTL 

Dados técnicos

Tipos VM

N.° de artigo 1610609

Material S 235 JR

MANGA EXTENSÍVEL PARA EEH

Extensão em 80 mm

Versão Revestido a KTL

Diâmetro da chave 55
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Dados técnicos

Tipos EFH 12 EFH 18 EFH 30

N.° de artigo 1610483 1610484 1610485

Potência 12 kW 18 kW 30 kW
Tensão 400 V 400 V 4000 V
Profundidade de 
montagem 550 mm 550 mm 700 mm

Aquecimento de flange eléctrico EFH
Radiador eléctrico para acumuladores grandes em versão com flange (DN 200, diâmetro ex-
terno 280 mm, diâmetro do círculo do orifício 245 mm) e 135 mm de zona não aquecida a partir 
da superfície vedante.

Radiadores em aço com cromo-níquel altamente resistente à corrosão 2.4858 (AISI B424) com 
pressão de serviço até 10 bar.

A temperatura ambiente no chassis/caixa não deve exceder 80°C. Tipo de protecção IP 44 
Regulador da temperatura situado no exterior (aprox. 30 a 75°C) com função anticongelante e 
protecção integrada contra o excesso de temperatura (98°C-6K), incl. função RESET.

A conexão eléctrica realiza-se através de bornes de aparafusamento. Tensão de ligação 400 V, 
3/N/PE, 50/60 Hz (EFH 12) ou 2 x 400 V, 3/N/PE, 50/60 Hz (EFH 18, EFH 30)

Notas:
•   De acordo com a norma (DIN EN 60335, VDE 0700-73 e VDE 0700-253), é obrigatória uma 

protecção contra queimaduras (= válvula misturadora de água de serviço) na saída de água 
quente em caso de montagem de um radiador eléctrico com uma margem de regulação da 
temperatura superior a 60°C!

•  Na alimentação eléctrica ao radiador de aparafusamento, deve prever-se um seccionador 
com diâmetro de abertura de contacto de 3 mm ou um interruptor automático!

ACESSÓRIOS DO ACUMULADOR 
 AQUECIMENTO DE FLANGE ELÉCTRICO EFH

135

330

Profundidade de montagem
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