
OSO SUPER S
OSO RRL
OSO RL

OSO-käyttövesivaraajat

OSO-käyttövesivaraajista löytyy oikea malli kaik-
kiin suorasähkölämmitteisiin koteihin. Asennus 
on helppoa, ja varaajat sopivat ahtaisiinkin tiloi-
hin. Jos haluat jättää varaajan näkyviin, valitse 
OSO RRL. Sen ruostumaton teräspinta kestää 
niin katseita kuin kovaa käyttöäkin.

LÄMMINTÄ VETTÄ SINNE 
MISSÄ SITÄ TARVITAAN

10
SÄILIÖILLÄ

vuoden takuu
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OSO-LAATUA KAIKKIIN KOHTEISIIN

OSO Super S, OSO RRL ja OSO RL 
ovat painoltaan kevyitä varaajia, joiden 
liikuttelu on helppoa. Ne myös kestävät 
poikkeuksellisen korkeita suolapitoi-
suuksia vedessä (250 mg/l).

OSO Super S ja OSO RRL -malleissa 
käytetty suomalaista Outokummun 
ruostumatonta terästä (Duplex LDX 
2101), joka on 20% kevyempää ja 
15% vahvempaa kuin tavallinen varaa-
jakäytössä oleva ruostumaton teräs.

Varaajien eristeenä on ECO Foam 
-uretaania, ja niiden lämpöhävikki on 
erittäin pieni. Säiliöt ovat ruostumaton-
ta terästä ja niillä on 10 vuoden takuu.
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OSO RRL OSO RL

malli teho halk. / kork.  soveltuu  tuotto*
Super S 120 2 kW/230 V 58 x 85 cm 2-3 henk 230 l / 19 min

Super S 200 3 kW/400 V 58 x 126 cm 3-4 henk 440 l / 33 min

Super S 300 3 kW/400 V 58 x 173 cm 4-6 henk 630 l / 53 min

    

RL 200 2 kW/230 V 58 x 122 cm 3-4 henk 350 l / 30 min

RRL 200 2 kW/230 V 53 x 122 cm 3-4 henk 350 l / 30 min

RRL 250 2 kW/230 V 58 x 144 cm 4-5 henk 450 l / 37 min

    

* tuotto: Suihkulämpimän veden riitto 12 l / min virtaamalla.    

OSO SUPER S

OSO RRL ja OSO RL OSO SUPER S

OSO RRL ja RL -saunavaraajissa 
on 2 kW/230 V:n  vastus ja eril-
linen tyhjennysyhde säiliön alla. 
Jos varaaja asennetaan saunaan, 
vakiona olevaa pistotulppaa ei 
käytetä, vaan sähköasennus teh-
dään kiinteäksi. 

OSO RRL voidaan asentaa myös 
lauteiden alle, sillä sen ruostu-
maton teräspinta kestää muun 
muassa ihmisen hiessä olevia 
suoloja.

OSO RL -varaajan pinta on valkoi-
seksi maalattua terästä.

Lattiamallinen OSO Super S on 
norjalaisen OSO-varaajavalmista-
jan myydyin malli ja tuoteperheen 
lippulaiva. Sen asentaminen on 
erittäin helppoa, tulevat putket 
mistä suunnasta tahansa, sillä 
OSO:n ainutlaatuinen ryhmäventtiili 
kääntyy 360 astetta. Tehdasasen-
netut sekoitus- ja sulkuventtiilit 
sijaitsevat yläosassa ja varoventtiili 
ja tyhjennysyhde varaajan alaosas-
sa. Venttiilien peitoksi tulee lämpö-
eristetty kansi, joka piilottaa putket 
ja viimeistelee tuotteen ulkonäön.ta terästä ja niillä on 10 vuoden takuu.

OSO RRL
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Varaajien säiliöillä on 10 vuoden takuu.


