D-komfort ohrievač vody
DCX

Oblasti použitia
Individuálne a skupinové napájanie:
> Kúpeľňa (sprchovací kút, vaňa, umývadlo)
> sprcha
> kuchynský drez
> umývadlo
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D-komfortný ohrievač vody
DCX
Otázky k produktu: +421 911 150 355
|

Energetická trieda

A

Číslo výrobku:

DCX 13 (MPS®11 - 13,5 kW)
3200 - 34233

typ:

ohňovzdorné

Maximálny prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:

1 (10)

Pripojenie vody (skrutkovacie):

G½"

Rozsah nastavenia teploty [° C]:

35 - 38 - 42 - 48 - 55

výstup teplej vody pri teplote a = 28 K 1) 2) [L / min]:

5.6

Min.prietok pre zapnutie / max prietok [l / min]:

2,5 / 5,0 3)

Výkon [kW]:

11

Mierka: A + až F

Napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:

| 6.9

| DCX (MPS®, 18, 21, 24, 27 kW)
| 3200 - 34217

| 9.2

| 10.7

| 12.3

| 13.8

| 24

| 27

30

| 35

| 39

| 4.0

| 6.0

| 6.0

| 2,5 / 8,0 3)
| 13.5

| 18

| 21

pevné pripojenie

Menovitý prúd [A]:

16

| 20

|

Požadovaný prierez kábla [mm2]:

1.5

| 2.5

| 4.0

26

|

Neizolovaný drôt vykurovací systém IES®:
Krytie VDE / Ochrana:

/ IP 25

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

1100

Menovitý výkon [l]

0.4

Hmotnosť s vodou [kg]:

približne 3,7

Rozmery (výška x šírka x hĺbka) [cm]:

46,6 × 23,1 × 9,7

1) zvýšenie teploty z. B. 12 ° C až 40 ° C, 2) miešanie vody

3) Prietok obmedzený pre optimálne zvýšenie teploty

popis

Komfortný panel key

>>Elektronicky riadený prietokový ohrievač s jednoduchou koncepciou
ovládania

>>Kľúčovým panel pre rýchle a jednoduché teplote, poprípade v piatich
krokoch: 35 ° C, 38 ° C, 42 ° C, 48 ° C a 55 ° C
>>Teplotne stabilná až do vyčerpania kapacity. TWIN Regulácia teploty TTC®

Päť farebných
LED diód

zaisťuje presné riadenie teploty, stupeň aj pri kolísaní tlaku vody.
>>Atraktívny dizajn s veľmi bytovej výstavby
>>Neizolovaný drôt vykurovací systém IES® zaisťuje dlhšiu životnosť, menej
vápenateniu a je efektívny a ľahko sa udržuje
>>Elektronický bezpečnostný systém s detekciou vzduchová bublina,
teplotu a tlakovou poistkou
>>Multiple Power System MPS®: Spotreba energie je určená počas

Tlačidlo pre výber teploty
Ovládací panel pre štúdiá presné nastavenie teploty. Stlačením
tlačidla ďalšie príslušná teplota môže byť vybraný (35 ° C, 38 ° C,
42 ° C, 48 ° C alebo 55 ° C).

inštalácie
>>Jednoduchá montáž vďaka otvoreniu montážneho priestoru a možností
variabilné pripojenia
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D-komfortný ohrievač vody
DCX
Otázky k produktu: +421 911 150 355
Príklad inštalácie s dvoma odberných miestach.

Rozmery v mm

Pokyny pre inštaláciu a prevádzku
musia byť dodržiavané počas

231

inštalácie.

170
50
alternatívne

466
419
363

329
385

65

káblový vstup

G½"

zariadenie
hlboké 97

56

elektroprípojka

550-650

Spodný okraj jednotky k
zemi

je približne 1250

Horný
okraj
sprchy
1950

100

alternatívne
inštalácia
skrátene
vodné cesty:
odporúča
minúta
vzdialenosť
k spodnej 100
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D-komfortný ohrievač vody
DCX
príslušenstvo

Montážny rám RDX pre voľný pohyb (Voliteľne)
Ak je to nutné, je doplnkom k univerzálnym držiakom pre
uchytenie RDX s tým, že elektrické spojenie na akomkoľvek
mieste sa môže uskutočniť za jednotkou.
> S elektroinštalácie a rozšírenie vodovodnej
> Pre ťažkých podmienkach inštalácie, ako je napríklad
nahradenie prietokového ohrievača s rôznymi pripojenia

> Kompenzuje projekcia dlaždice na stenu alebo
nerovnosti> Inštalácia iba odborným RDX: Art 3200 až
34100

Pipe kit UDX Zariadenie na montáž (voliteľne)
Sada potrubia pre pod dosku sa vodovodných prípojok

Povrch G ⅜ palca vyššie (za montážny rám RDX). UDX:
Art 3200-34110

Pipe kit VDX Zariadenie na montáž (voliteľne)
Sada potrubia pre montáž zošikmenie alebo výmenou
Wasseran-pripojenie vo výmene plynové ohrievače vody (RDX
montážny rám potreby).
VDX: Nie. 3200 až 34120
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