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Informace o produktu 

Produktový list (podle nařízení EU č 812/2013)

(a) Název nebo ochranná známka dodavatele Protherm

(b) Identifikační značka modelu dodavatele Panda POG 19 E - B (N-SK, CZ)

(c) Deklarovaný zátěžový profil M

(d) Ohřev vody třída energetické účinnosti A

(e) Ohřev vody energetická účinnost 77 %

(f) Roční spotřeba elektřiny a / nebo spotřeby paliva 0 kWh and/ or 6 GJ

(g) Ostatní profily zatížení -

Energetická účinnost odpovídající topné vodě 0 %

Odpovídající roční spotřeba elektřiny a / nebo 
spotřeby paliva 0 kWh and/ or 0 GJ

(h) Termostat teploty 60 °C

(i) Hladina akustického výkonu, uvnitř 66 dB

(j) Ohřívač vody je schopen pracovat pouze v době 
mimo špičku ne

(k) Zvláštní bezpečnostní opatření pro montáž, 
instalaci a údržbu

Před každou montáží, instalací nebo údržbou je třeba se řídit montážním 
návodem

(l) Inteligentní řídící faktor, smart 0 není použitelný
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Informace o výrobku (podle nařízení EU č 814/2013)

Model Panda POG 19 E - B (N-SK, CZ)
 

Položka Symbol Hodnota Jednotka  Položka Symbol Hodnota Jednotka

 Pro ohřívače vody na fosilní a / nebo paliv vyráběných z biomasy:

Denní spotřeba elektrické 
energie Qelec 0,000 kWh  Denní spotřeba paliva Qfuel 8,160 kWh

Deklarovaný zátěžový profil M  Emise oxidů dusíku NOx 167 mg/kWh

LWA 66 dB

U ohřívačů vody, u nichž hodnota smart je deklarován jako "1"

Týdenní spotřeba paliva s 
inteligentními regulátory

Qfuel, week, 

smart
0,000 kWh  Týdenní spotřeba paliva bez 

inteligentních regulátorů Qfuel, week 0,000 kWh

Týdenní spotřeba elektrické 
energie s inteligentními 
regulátory

Qelec, week, 

smart
0,000 kWh

 Týdenní spotřeba elektrické 
energie bez inteligentních 
regulátorů

Qelec, week 0,000 kWh

Pro ohřívače vody s profily zatížení 3XS, XXS a XS  Pro ohřívače vody s profily zatížení M, L, XL, XXL, 3XL a 4XL

V no_value l  Směšovaná voda o 40 ° C V40 no_value l

Konkrétní opatření, která musí být přijata při montáži, instalaci nebo 
udržbě. Příslušné informace o demontáži, recyklaci a / nebo likvidaci na 
konci životnosti.

Pro každou montáž, instalaci nebo údržbu je třeba se řídit instalačním 
návodem výrobku. Pro demontáží, recyklaci a / nebo likvidaci na 
konci životnosti je třeba se řídit instalačním návodem.


