
Acumulador de calor estático com controlo WIFI 
Aproveitamento máximo das tarifas com ciclo horário

 ─ Acumulador de calor estático programável e autorregulável.
 ─ Adequado para instalações de 8 e 14 horas sem a necessidade de trocar 

as resistências.
 ─ Tecnologia IEM, gestão e regulação da energia interna do equipamento.
 ─ Display LCD retroiluminado a branco com indicação contínua do nível de 

carga.
 ─ Programação diária e semanal.
 ─ Sistema G Control integrado, configuração e controlo remoto através da 

Internet com ligação WIFI.
 ─ Função de deteção de janelas abertas.
 ─ "Adaptive Start" controlo de colocação em funcionamento adaptável.
 ─ Termostato digital de alta sensibilidade ±0,1 ºC.
 ─ Controlo eletrónico da carga com medição da temperatura do núcleo.
 ─ Temporizador integrado.
 ─ Operação silenciosa, baseada em tecnologia TRIAC.
 ─ Sensor de temperatura com opção de calibração.
 ─ Sistema de segurança interno durante a carga do acumulador.
 ─ Limitadores térmicos de segurança, automáticos e com rearme manual.
 ─ Resistência frontal em alumínio.
 ─ Resistências do núcleo blindadas de aço inoxidável.
 ─ Câmaras de ar lateral, dianteira e traseira.
 ─ Estrutura de aço com acabamento epoxídico RAL 9010.
 ─ Teclado intuitivo e fácil de limpar com função de bloqueio. 
 ─ Função de bloqueio total do equipamento através da aplicação G Control.
 ─ Suportes termoplásticos de alta resistência aos produtos de limpeza.
 ─ Centralinas G Control Hub e medidor de potência PM disponíveis como acessórios. 

ECOMBI PLUS

Características técnicas

MODELO ECO15 PLUS ECO20 PLUS ECO30 PLUS ECO40 PLUS
*Potência acumulação - 8 horas W 975 1300 1950 2600
Energia acumulada kWh 7,8 10,4 15,6 20,8
Potência elemento de compensação* W 350 350 450 600
Tensão 220-240 VAC 220-240 VAC 220-240 VAC 220-240 VAC
Frequência Hz 50 50 50 50
Isolamento Classe I Classe I Classe I Classe I
Comprimento x Altura x Profundidade cm 55x73x18 66x73x18 89x73x18 111x73x18
Peso kg 61 79 112 148
Blocos de acumulação de 7,5 kg (Ref.11016) - 8 12 16
Blocos de acumulação de 11kg (Ref.11072) 4 - - -
EAN13 8432336111426 8432336111440 8432336111464 8432336111488

*As potências nunca são somadas. A potência máxima de ligação é a potência do acumulador. 
*As linhas de alimentação e os dispositivos de proteção devem ser calculados tendo em conta a potência máxima em 8 horas.

A ELNUR, S.A. reserva-se o direito de realizar modificações técnicas sem aviso prévio. Referência da ficha técnica: 0521-30
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