
NeoTherm® KDO pladsbesparende beholder til 
opvarmning af brugsvand til køkken, håndvask 
og mindre bruser.
Vandvarmeren monteres som trykbeholder med 
sikkerhedsarmatur.

Beholderen er varmeisoleret med PU-skum og 
med hvidlakeret kabinet, indvendigt emaljeret 
efter DIN 4753.
Beholderen leveres i 2 størrelser: 15 og 30 liter.

NeoTherm® KDO trykfast 
el-varmtvandsbeholder 
til opvarmning af brugsvand 

Datablad

7 års garanti*

7 års garanti på emaljeringen
Enkelt tidløst design
Nem at montere og vedligeholde
Høj isoleringsgrad

!
!
!
!

*på emaljeringen
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Datablad NeoTherm® KDO trykfast el-varmtvandsbeholder 

NeoTherm® KDO trykfast el-varmtvandsbeholder er en væghængt beholderløsning til  
økonomisk opvarmning af det varme vand. 
Beholderen er forsynet med stort varmelegme til 230V, så der altid er masser af varmt vand 
til rådighed.
 
NeoTherm® KDO er totalisoleret med miljøvenlige PU isoleringsmateriale, så  
varmetabet er minimalt. 
Det giver særdeles god driftsøkonomi. NeoTherm® KDO er korrosionsbeskyttet med  
dobbeltemaljering og er katodisk beskyttet med magnesium anode for lang levetid. 
NeoTherm® KDO el-varmtvandsbeholder er let at montere og vedligeholde. 
Beholderne leveres i 2 størrelser: 15 og 30 liter.

Anvendelsesmuligheder
NeoTherm® KDO el-vandvarmer er specielt beregnet til opvarmning af brugsvand til  
køkken, håndvask og brusebade i parcelhuse, sommerhuse, lejligheder og små virksomheder.  
Brugsvandet opvarmes af et keramisk elvarmelegeme.

Temperaturindstilling
Beholderen er forsynet med driftstermostat, som betjenes fra frontpanelet. Termostatens  
reguleringsområde er 40 – 70°C. 
Overkogssikringen afbryder ved 110° C. 

Høj effektivitet
Vandvarmerne leveres som standard med et universal varmelegeme der sørger for hurtig og 
driftsøkonomisk opvarmning af brugsvandet. Varmelegemet er monteret i et emaljeret rør, 
der er kalkafvisende. Varmelegmet er på 230 volt med 2 kW ydelse.  Opvarmningstiden er 
1,5 time.

Emaljering
NeoTherm® KDO er emaljeret med dobbeltemalje, som ved temperaturer på ca. 800° C er 
smeltet sammen til en hård og uigennemtrængelig overflade. Den glashårde overflade afviser 
kalk og anden belægning selv efter mange års brug. Resultatet er bedre hygiejne og længere 
levetid. Dette kombineret med anode gør beholderen korrosionssikker.

Isolering
Neotherm® KDO el-varmtvandsbeholdere er totalisoleret med miljøvenlige PU isolerings- 
materiale, og har derfor et minimalt varmetab.

Teknisk information
Tilgang koldt vand   1/2“
Afgang varmt vand   1/2“
Spænding    230V
Varmelegeme   2kW

Maks. temperatur brugsvand  70° C
Maks. drifttryk brugsvand  10 bar
VA-godkendelse   3.21/19987

*1 I henhold til DIN 44532 (65/20° C)

*2 I henhold til SBI 213

EKH 050 U

Type

Indholdi ltr.
Tomvægt 

i kg
Opvarmningstid 

24t

Temperatur °C Byggemål mm
Energiforbrug
kWh/24t*1

Energitab
W/K *2

Ydelse
kW 230VFra Til H B D R

KDO 15 15 9 0,75 8 70 412 350 310 100 0,69 0,63 2,0

KDO 30 30 18 1,50 8 70 640 390 400 126 0,60 0,55 2,0

15 LITER

30 LITER


