C-kompaktný ohrievač vody
CDX-U

Oblasti použitia
Jednoduchá dodávka:
> kuchynský drez
> umývadlo
> sprchovacie kút umývadlo

Technické zmeny, zmeny v prevedení a omylov. Stav informácií: 8,17 | 9100-9459
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C-kompaktný ohrievač vody
CDX-U
Otázky k produktu: +421 911 150 355

Energetická trieda

A

(Mierka: A + až F)

CDX 7 -U

Číslo výrobku:

2400-26107

typ:

ohňovzdorné

Maximálny prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:

1(10)

Pripojenie vody (skrutkovacie):

G⅜"

CDX 11 -U

|

| 2400-26113

z výroby: 50 (vnútorne nastaviteľná teplota 30 až 60 ° C)

Rozsah nastavenia teploty [° C]:
Výstup teplej vody pri teplote okolia = 33 K

[L / min]:

3.0

| 4.8

Min.prietok pre zapnutie / Max. Prietok 2) [L / min]:

2/4

| 2/5

Výkon [kW]:

6.9

| 11.0

1)

Napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:

pevné pripojenie

Prúd 2) [A]:

10

| 16

Požadovaný prierez kábla [mm2]:

1.0

| 1.5

Neizolovaný drôt vykurovací systém IES®:
/ IP 24

KrytieVDE / Ochrana:
Špecifický odpor vody pri 15 ° C [ohm-cm] ≥:

1000

Menovitý výkon [l]

0.3

Hmotnosť s vodou [kg]:

2.7

Rozmery (výška x šírka x hĺbka) [cm]:

29,4 x 17,7 x 10,8

1) zvýšenie teploty z. B. 12 ° C až 45 ° C

2) Prietok obmedzený pre optimálnu oteplenie

popis

Ekonomické porovnanie (Zdroj: www.clage.de)

>>Elektronicky ovládaný prietokový ohrievač vody v kompaktnom

Úspora až 40% energie v porovnaní s tradičnými zásobníkmi.

formáte bez kontrol
>>Výkon je automaticky upraví na prietoku a vstupná teplota
>>Maximálna výstupná teplota nastavená v továrni pri 50 ° C, nastavenie

Zahrievaním dopytu vody a Vermei-ochota energetických strát v spotrebe
energie o zníženie približne 40%. Vrátane úspor vody možno ušetriť
ročne zhruba o 80 eur prevádzkové náklady.

teploty ako obvykle primiešavaním studenej vody k ventilu
>>Jednoduchá montáž pod kuchynským drezom malými rozmermi i mimo ⅜
palca vodovodných prípojok pre uzavreté alebo otvorené-výstupné

- 40%

zariadenia
>>S napájacím káblom pre varič krabicu 3-fázového
>>Neizolovaný drôt vykurovací systém IES® zaisťuje dlhšiu životnosť, menej
vápenateniu a je efektívny a ľahko sa udržuje

konvenčné
CLAGE
5 litrov
E-kompaktný
malé úložné priestory ohrievač vody

Technické zmeny, zmeny v prevedení a omylov. Stav informácií: 8,17 | 9100-9459
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C-kompaktný ohrievač vody
CDX-U
Otázky k produktu: +421 911 150 355
Príklad inštalácie s tlakovým bez armatúry.

Rozmery v mm

Návod na montáž a prevádzkové
musia byť dodržané pri montáži.

100

2
7

asi 850 950

29
4

G⅜"

Geräteoberkanteca.60
0

38

Alternatívne inštalácia s ohňovzdorným montáž.

177

≥70

Kuchynský drez top

elektrická
prípojka
s napájacím
káblom
(600,
Znížiť späť)

Rohový ventil cca 550-650

hĺbka
108

75

Spínacie relé LAB je možné použiť ak existujúce 400 voltov len pre
el. rúru, pokiaľ nie je osobitné napájanie do ohrievača vody

3 ~ / N / PE 400 V AC

LAB

Technické zmeny, zmeny v prevedení a omylov. Stav informácií: 8,17 | 9100-9459
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C-kompaktný ohrievač vody
CDX-U
príslušenstvo

Príslušenstvo pre pod-counter (V cene)
FVS
Pružná spojovacia hadica ⅜“ - ⅜“ prevlečná matica, dĺžka 50 cm

Nie. 89620
tee
Špeciálne Tee ⅜ palca TM x ⅜ palca QV 10 mm
Nie. 89610

LAB (Voliteľne)
Odpínanie (Electro inštalácia) s predmontovanými káblami,
stýkače a zaťaženie ubúdanie relé pre kombinované pripojenie
prietokového ohrievača a elektromechanickým varičom na
krabice doska, ak nemáte Stromversor-zdroj pre ohrev vody, je
to možné. IP 55. Rozmery (V x Š x H): 18 x 13 x 8 cm
LAB: Nie. 82260

Nami doporučené príslušenstvo pre použitie v kuchyni
(Voliteľne)
EPR (tlaková)
Páková batéria s riadiacou bočnou pákou a otočným výtokom
20cm
EWC: Nie. 1100 do 04430

regulátory CSP 6, 6a a CSP CSP 6i (Voliteľne)
Prevzdušňovač na batérie podporuje energiu a vodu
úsporná prevádzka kompaktného prietokového ohrievača. podľa
Prímes vzduchu je hladký, mäkký jet
tvoril, ktorý nemá nešetriť, ale perly.
> Jet-regulátor vložka pre náustku M 22/24 na ventile
CSP 6 (<3,5 l / min): Nie. 0010 až 00461
> Prevzdušňovač s chróm náustku M 24a
(Vhodné pre ventily s vnútorným závitom na výstupe)
CSP 6a: Nie. 0010-0047
> Prevzdušňovač s chróm náustku M 22i
(Vhodné pre ventily s vonkajším závitom na výstupe)
CSP 6i: Nie. 0010-0046
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