
SOLAR BOX tartozék 

ECOMBI ARC 
Magas hőmegtartású SOLAR dinamikus tároló 
fűtőberendezés. Alkalmas a fotovoltaikus feleslegek 
felhasználására és minden típusú villamosenergia-tarifa 
esetén, csúcsidőn kívüli órákkal. 

Műszaki jellemzők 

─ Nagy hőmegtartású SOLAR dinamikus tároló fűtőberendezés 

─ Ingyenes fűtéssé alakítja át az összes rendelkezésre álló, nem háztartási 
fogyasztásra használt többletet. 

─ Ha a termelés nem megfelelő, a hődíjat a csúcsidőn kívüli órákban a szerződés 
szerinti díjszabás szerint töltheti ki. 

─ Kizárólag bármely villamosenergia-tarifa csúcsidőn kívüli óráival is működhet. 
─ SOLAR MANAGER A szabadalmaztatott technológia kezeli és elosztja a 

rendelkezésre álló többletet, miközben modulárisan szabályozza az egyes 
berendezések által felhasznált energiát. 

─ A hőleadás hatékony kezelése a mindenkori kényelmi igényeknek megfelelően.

─ Integrált G Control System, távoli konfiguráció és vezérlés az interneten keresztül 
wifi-kapcsolattal. 

─ Beépített napi és heti programozás. Beépített programozó óra. 
─ ErP funkciók: ErP funkció: ablakok megnyitása, adaptálható indítás. 
─ Elektronikus töltésszabályozás, a maghőmérséklet mérésével. 
─ A berendezés távoli lezárása az Elnur Gabarron Wifi Control alkalmazáson

keresztül.
─ Intuitív LCD-kijelző előzetes vezérlési lehetőségekkel és zárfunkcióval. 
─ Irányított indítás. 
─ Alacsony zajszintű ventilátor működés. 
─ Dupla vastagságú, megerősített szigetelés, hővezető képességgel. 
─ Hatékony energiatárolás. 
─ Biztonságos, automatikus hőhatárolók, kézi visszaállítással. 
─ Rozsdamentes acél fűtőelemek és alumínium előlap. 
─ Robusztus, hőre lágyuló, a tisztítószerekkel szemben rendkívül ellenálló 
szerelvények. 
─ Acélszerkezet, epoxi RAL 9010 porszórt bevonattal. 
─ Ha fotovoltaikus rendszerrel rendelkezik, akkor a SOLAR BOX tartozékot kell 

megvásárolnia a többletek wifin keresztül történő vezérléséhez és 
kezeléséhez. 

─ Ha nem rendelkezik fotovoltaikus berendezéssel, akkor a berendezés interneten 
keresztüli vezérlésére és a szerződéses energia kezelésére szolgáló 
MANAGER BOX tartozékkal egészítheti ki a telepítést. 

MANAGER BOX tartozék 

MODELL ECO20 ARC ECO30 ARC ECO40 ARC 

Tárolófűtés teljesítménye W 1600 2400 3200 

Töltési időszak 8 h 8 h 8 h 
Felhalmozott energia kWh 12,8 19,2 25,6 

Kiegyenlítő elem kimenete* W 500 750 1000 
Feszültség 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~ 

Szigetelés Clase I Clase I Clase I 

Szélesség x magasság x mélység cm 72x73x19,5 95x73x19,5 117x73x19,5 

Teljes súly kg 93,5 135 176,5 

Tömbök száma 5,8 kg (Ref. 2007) 12 18 24 

*A kiegyenlítő elem kapacitása soha nem adódik hozzá a tárolókapacitáshoz. A maximális csatlakozási kapacitás a tároló fűtőkapacitás.
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