C-kompaktný ohrievač vody
CFX-U

Oblasti použitia

Jednoduchá dodávka
> kuchynský drez
> umývadlo
> sprcha

Technické zmeny, zmeny v prevedení a omylov. Stav informácií: 17/08
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C-kompaktný ohrievač vody
CFX-U
Otázky týkajúce sa inštalácie: +421 911 150 355

Energetická trieda

A

(Mierka: A + až F)

CFX-U (má Multiple Power System: 11 alebo 13,5 kW nastavitelný)

Číslo výrobku:

2400-26313

typ:

nehorľavé

Maximálny prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:

1 (10)

Pripojenie vody (skrutkovacie):

G ⅜"

Rozsah nastavenia teploty [° C]:

20 bis 60

Výstup teplej vody pri teplote okolia = 33 K
Min.prietok pre zapnutie / Max. Prietok

4)

1) 2)

[L / min]:

[L / min]:

Výkon [kW]:

4,8

| 5,8 3)

2/5
11,0

Napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:

| 13,5

Festanschluss

prúd 2) [A]:

16

| 20

Potrebný prierez kábla 2) [mm2]:

1,5

| 2,5

Neizolovaný drôt vykurovací systém IES®:
Smart Control povolený:
Rádiové diaľkové ovládanie:
Vhodný pre Solárne ohrievanie (Vstupná teplota ≤ 70 ° C):

(im Lieferumfang enthalten)
/ IP 24

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

1000

Menovitý výkon [l]

0,3

Váha [kg]:

ca. 2,7

Rozmery:(V × Š × H) [cm]:

29,4 × 17,7 × 10,8

1) Tem1) zvýšenie teploty z. 12 ° C až 45 ° C
2) V závislosti od nastavenej kapacity pripojenia
3) Miešanie vody
4) Prietok zedzený pre optimálne zvýšenie teploty

Popis:

Ekonomické porovnanie (Zdroj: www.clage.de)

>> Elektronicky riadený spodný prietokový ohrievač v kompaktnej veľkosti,

Úspora až 40% energie v porovnaní s tradičnými maloobchodných
predajní.

s diaľkovým ovládaním
>> Nastavenie teploty medzi 20 ° C a 60 ° C cez obojsmerné diaľkové
ovládanie Už nie je potrebné pridávať studenú vodu

Zahrievaním požadovaného množstva vody a vyhnúť sa energetických
stratám v spotrebe energie o zníženie približne 40%. Vrátane úspor vody
možno ušetriť ročne zhruba o 80 eur prevádzkové náklady.

>> Jednoduchá inštalácia pod kuchynský džbán z dôvodu malých

rozmerov a vonkajších vodovodných spojov ⅜-palcov pre tlakovú
alebo beztlakovú inštaláciu

- 40%

>> S napájacím káblom pre varič krabicu 3-fázového
>> Presná teplota partnerskými riadenie teploty TTC® až na hranicu výkonu >>
Neizolovaný drôt vykurovací systém IES® zaisťuje dlhšiu životnosť, menej

vápenateniu a je efektívny a ľahko sa udržuje
>> S mnohopočetným Power System MPS® maximálny výkon je
nastavený vnímavý počas inštalácie: 11 alebo 13,5 kW
>> Môžete tiež pomocou tabletu alebo smartfónu (iOS 9 / Android OS 4.4)
sú kontrolované (vyžaduje bezdrôtový adaptér FXE je nutná CLAGE
Home Server a aplikácie "Smart Control")
>> Solárne zariadenie schopné (vstupná teplota ≤ 70 ° C)

iOS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Technické zmeny, zmeny v prevedení a omylov. Stav informácií: 17/08
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C-kompaktný ohrievač vody
CFX-U
Otázky týkajúce sa inštalácie: +421 0911 150 355
Príklad inštalácie s tlakovým bez armatúry.

hĺbka
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Pokyny pre inštaláciu a
prevádzku musia byť dodržiavané
počas inštalácie.

Rozmery v mm

125

100

950 asi 850

4
29

G⅜"

Alternatívna inštalácia s tlakovým uzáverom.
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Pripojte napájanie s obvodom LAB odpojte len na jednom
existujúcom pripojení sporáka 400 V, ak nie je možné
samostatné napájanie pre okamžité ohrievanie.

3~/N/PE 400V AC

LAB

Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 08.17
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C-kompaktný ohrievač vody
CFX-U
Príslušenstvo

FX (v cene)
Rádiové diaľkové ovládanie umožňuje pohodlné nastavenie ohrievača
vody na vzdialenosť cca.
10 metrov v budove, okrem operácie na zariadení. Bezpečný,
obojsmerný rádiový prenos, výber teploty pomocou dvoch tlačidiel
medzi 20 ° C a 60 ° C plus dve pevné klávesy a LCD displej,
magnetický držiak na stenu a batérie. IP 20. Rozmery (H × Š × D):
5,8 × 12,5 × 1,9 cm

FX: Art.-Nr. 2400-26090

Montážne príslušenstvo pre montáž (súčasť balenia)
FVS
Flexibilna hadica ⅜ × ⅜, Dlžka 50 cm

Art.-Nr. 89620
T-Stück
Špecial-T-Kus ⅜ × ⅜ 10 mm
Art.-Nr. 89610

LAB (optional)
Káblová skrinka (elektrická inštalačná sada) s predmontovanými
káblami, stykačom a relé na uvoľnenie záťaže pre spoločné
pripojenie ohrievača vody a elektromechanického výstupu sporáka,
ak nie je možné samostatné napájanie ohrievača vody. IP 55.
Rozmery (v š h): 18 × 13 × 8 cm

LAB: Art.-Nr. 82260

Odporúčané príslušenstvo pre kuchynskú aplikáciu (voliteľné)

EAK (tlaková)
Jednoduchá umývadlová batéria s bočnou páčkou a
otočným výtokom 20 cm
EAK: Art.-Nr. 1100-04430

Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 08.17
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C-kompaktný ohrievač vody
CFX-U
príslušenstvo
regulátory CSP 6, 6a a CSP CSP 6i (Voliteľne)
Prevzdušňovač na kohútik podporuje energeticky a vodu
úspornú prevádzku kompaktného prietokového ohrievača.
Pridanie časť vzduchu v rovnomernom, miernym prúdom je látka,
ktorá sa bez vstrekovania, ale perly.
>> ísť regulátor vložka do náustku M 22/24 na CSP
ventile 6 (<3,5 l / min): Art 0010 až 00461
>> prevzdušňovač s chróm náustku M 24a
(Vhodné pre ventily s vnútorným závitom na výstupe)
CSP 6a: Nie. 0010-0047
>> perlátor s chrómovými náustku M 22i
(Vhodné pre ventily s vonkajším závitom na výstupe)
CSP 6i: Nie. 0010-0046
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