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Informácie o produkte 1/4Technické zmeny, zmeny dizajnu a chyby vyhradené. Informácie k: 09.20

Oblasti použitia
Jedno alebo viac odberných miest:

> Kúpeľňa (sprcha, vaňa, umývadlo)

> Sprchovací kút

> Kuchynský drez

> Umývadlo

E-komfortný prietokový ohrievač vody
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A  DBX 18 Next |DBX 21 Next |DBX 24 Next 

3200-36118 | 3200-36121 | 3200-36124 
druckfest
1 (10) 1)

G ½"
Werkseinstellung: 50 (intern zwischen 30 und 60 einstellbar)
9,2 | 10,7 | 12,3 
1,5 / 7,0 4) |1,5 / 8,0 4) |1,5 / 8,0 4)

18 | 21 | 24 

 Festanschluss
26 | 30 | 35
4,0 | 4,0 | 6,0 

 
 / IP 25

1300
0,4
ca. 4,2
46,8 × 23,9 × 9,6

Informácie o produkte 2/4Technické zmeny, zmeny dizajnu a chyby vyhradené. Informácie k: 09.20

(Stupnica: A + až F)

1) Schválené aj pre beztlakovú prevádzku   2) Zvýšenie teploty napr. 12 °C až 40 °C    3) Zmiešaná voda    4) Prietok obmedzený, pre optimálne zvýšenie teploty
5) Na základe menovitého napätia 400V

*) Môže vykonávať iba odborník

Popis

> Elektronicky riadený základný prietokový ohrievač vody
bez ovládacích prvkov

> Obzvlášť malý zapínací objem vody od 1,5 l / min vďaka
inovatívnej technológii prietoku vody

> Obzvlášť vzduchotesný vykurovací systém vďaka novému typu
usporiadania vykurovacieho potrubia

> Automatické prispôsobenie prietoku a vstupnej teplote vody,
výstupná teplota nastavená z výroby na 50 ° C

> Výstupnú teplotu je možné v prístroji nastaviť v rozmedzí
30 °C až 60 °C *

> Vykurovací systém s holým drôtom IES® zaisťuje dlhšiu životnosť,
menej vápenatenia a je efektívny a ľahko sa udržuje

> Elektronický bezpečnostný systém s detekciou vzduchových bublín,
teplotnou a tlakovou poistkou

> Bezproblémová montáž vďaka voľnému montážnemu priestoru
a variabilným možnostiam pripojenia

Trieda energetickej účinnosti
Číslo položky:
Typ prevedenia:

Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:
Vodné prípojky (skrutkové spojenia):
Teplotný rozsah [° C]:
Výkon teplej vody pri ∆t = 28 K 2) 3) [l / min]:
Zapínací prietok vody / max. Prietok [l / min]:
Menovitý výkon 5) [kW]:

Menovité napätie [3 ~ / PE 380 - 415 V AC]:
Menovitý prúd 5) [A]:
Požadovaný prierez kábla [mm2]:
Holý drôtový vykurovací systém IES®:
Certifikačná značka VDE / trieda ochrany:

Merný odpor vody pri 15 ° C [Ωcm] ≥:
Objem vody v zariadení [litre]:
Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:
Rozmery (výška × šírka × hĺbka) [cm]:

E-komfortný prietokový ohrievač vody

Dotazy k produktu: +421 911 150 355
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DBX Next

Elektro-
pripojenie

Inštalácia 3/4Technické zmeny, zmeny dizajnu a chyby vyhradené. Informácie k: 09.20

Hĺbka
zariadenia 96

Príklad inštalácie s dvoma bodmi pripojenia.

Pri inštalácii je potrebné dodržiavať
montážny a prevádzkový návod.

Rozmery v mm

Alternatívne
Káblový vstup

Alternatívna
inštalácia
pre kratšie
rozvody vody:

Odporúčaná
vzdialenosť
od podlahy 100:

E-komfortný prietokový ohrievač vody

Otázky k inštalácii: +421 911 150 355

https://www.clage.de/links/CLAGE-E-Komfortdurchlauferhitzer-DBX-Next-Installationsvideo-de
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RDX 3: Art.-Nr. 3200-36100

UDX: Art.-Nr. 3200-34110

VDX: Art.-Nr. 3200-34120

RDX 3

VDX

UDX

Príslušenstvo 4/4

Kama-CLAGE
Vyšnokubínska 10/151
02601 Vyšný Kubín

Tel.:  +421 911 150 355

kama@kama.sk
www.kama.sk

Upevňovací rám RDX 3 pre väčšiu voľnosť priestoru (voliteľné)

V prípade potreby je ako príslušenstvo k dispozícii univerzálny
montážny rám RDX 3, pomocou ktorého je možné vykonať elektrické
pripojenie kdekoľvek za prístrojom. Trieda ochrany IP s RDX 3 je IP24.

> S elektrickým vedením a predĺžením potrubia
> Pri zložitých podmienkach inštalácie, napr. výmena prietokového

ohrievača s rôznymi pripojeniami
> Vyrovnáva výčnelky dlaždíc alebo nerovné steny
> Inštalácia len odborníkom

Súprava r úr UDX, montážne príslušenstvo (volite ľné)

Sada rúrok pre inštaláciu pod stôl s povrchovou vodou pripojenou
G ⅜ palcovou vodou hore (vyžaduje sa montážny rám RDX).

Potrubná súprava VDX , montážne príslušenstvo (volite ľné)

Sada potrubí na ofsetovú inštaláciu alebo na výmenu vodných prípojok
pri výmene plynových ohrievačov vody (vyžaduje sa montážny rám RDX).

E-komfortný prietokový ohrievač vody

Príslušenstvo
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