
Forandringer forbeholdes

RI SD

Ecoline Sun er spesialdesignet for å utnytte solenergi for oppvarming av tappevann. 
Avhengig av solforhold kan Ecoline Sun tilkobles typisk 6-8 m² solfangere, og inntil 
60 % av det årlige energibehovet for tappevannsoppvarming dekkes med gratis 
solenergi. Ecoline Sun er ideell for alle typer solfangere og har en rekke spesialtil-
passede funksjoner for å øke solfangernes virkningsgrad, sikre mot overoppheting 
og å gi nok legionellatrygt varmtvann for en gjennomsnittlig familie.  Ecoline Sun er 
på 300 liter og har samme tappekapasitet som en standard 200 liter (Super S 200) 
dersom solen ikke varmer eller at solfangere skal installeres på et senere tidspunkt.

Ecoline Sun passer spesielt for:
-Utskiftning av standard elektrisk oppvarmet 200 liter bereder, kan Ecoline Sun i 
stedet settes inn som har samme tappekapasitet, og er da forberedt for solfangere! 
Den elektriske effekten er da den samme slik at kostbar elektrikerkostnader spares.
-Passivhus (NS 3700) vil en Ecoline Sun tilkoblet solfangere kunne tilfredsstille 
kravet til fornybar energi som er 50 % av behovet for tappevannsoppvarming.
Elektrisk spisslast (standard på 1,95 kW) er plassert over coilen for å oppnå to tem-
peratursoner som utnytter solvarmen optimalt. Ecoline Sun er også skumisolert med 
OSO ECO Foam, som sparer ytterligere energi. Solvarmeinstallasjoner som benyt-
ter Ecoline Sun kan være støttet av ENØK insentiver. I takt med at myndighetenes 
krav til godt isolerte hus blir strengere, vil tappevannsproduksjon utgjøre en stadig 
større del av elektrisitetsforbruket. Ecoline Sun sparer opp til 60 % av denne ener-
gien, og er derfor spesielt egnet for kommende TEK regler og Passivhus.

Ecoline Sun - RI SD - for lavtemperatur energikilde

For solfanger inntil 8 m²

• FOR ALLE TYPER SOL-
FANGERE INNTIL 8 M²

• SPESIELT TILPASSET 
TAPPEVANNSPRODUKSJON 
FRA SOLFANGERE

• EL SPISSLAST OVER
COILEN SOM STD.

RI SD 300 Skjematisk snitt / skjematisk koblingsforslag

Best. nr. Volum - kW+coil Dia x H mm Ansl. kv/vv - t/r Volum l. Vekt kg M³ NRF nr.
RI SD 200 - 1,95 + 0,8 m² ø 580 x 1230      ø22 - ¾” 198 56 0,42 800.0241 

RI SD 300 - 1,95 + 0,8 m² ø 580 x 1680      ø22 - ¾” 287 71 0,58 800.0239 
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