D-Komfortný prietokový ohrievač vody
DEX-RW

Oblasti použitia
Individuálna a skupinová starostlivosť:
> Priemysel
> Špeciálne aplikácie
Požiadavky: filter (veľkosť ôk 0,2 mm) a voda bez bubliniek

Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 08.17 91009453
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D-Komfortný prietokový ohrievač vody
DEX-RW
Dotazy k produktu: +421 911 150 355

Energetická trieda

A

Stupnica: A + až F DEX-RW (s viacnásobným energetickým systémom: nastaviteľný 18, 21, 24 alebo 27 kW)

Číslo výrobku:

3200-35227

Typ:

ohňovzdorný

Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:

1 (10)

Vodné prípojky:

Pripojenie pre 10 mm kompresnú armatúru 1)

Rozsah voľby teploty [° C]:

10 bis 70

Výstup horúcej vody pri ∆t = 28 K2) 3) [l / min]:

9,2| 10,7| 12,3| 13,8

Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok [l / min]:

2,0 / 8,0 4)

Nominálny výkon [kW]:

18| 21| 24| 27

Napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:

pevné pripojenie

Nominálny prúd [A]:

26| 30| 35| 39

Požadovaný prierez kábla [mm2]:

4,0| 4,0| 6,0| 6,0

Vykurovací systém s holým drôtom IES®:
Inteligentné ovládanie:

(voliteľné)

Rádiové diaľkové ovládanie:

(voliteľné)

Vhodný na opätovné ohrievanie (vstupná teplota ≤ 70 ° C)
/ IP 25

VDE certifikačná / ochranná trieda:
Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥:

1100

Nominálny obsah [liter]:

0,4

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:

ca. 3,7

Rozmery (výška × šírka × hĺbka) [cm]:

46,6 × 23,1 × 9,7

1) Pripojovacie príslušenstvo nie je súčasťou balenia. 2) Zvýšenie teploty napr. B. 12 ° C až 40 ° C 3) Zmiešaná voda 4) Obmedzený prietok, pre optimálne zvýšenie teploty
Prístroj spĺňa požiadavky EMC pre domáce spotrebiče. Na použitie v priemyselných podmienkach môžu byť potrebné ďalšie opatrenia.
Záručná doba na komerčné použitie je 12 mesiacov. Opotrebované diely sú zo záruky vylúčené.

Popis

Pohodlný ovládací panel a displej LC

> Elektronicky riadený komfortný prietokový ohrievač vody pre
priemyselné aplikácie, kde je potrebné ohrievanie
demineralizovanej vody * 1
> Pri systéme s viacerými výkonmi MPS® sa určuje maximálna
spotreba energie počas inštalácie: 18, 21, 24 alebo 27 kW
> Presné teploty medzi 10 ° C a 70 ° C vďaka TWIN
TEMPERATURE Control TTC®

			
				
Programové tlačidlo 1

Programové tlačidlo 2

> Namontované bez tukov obsahujúcich silikón
Šípky hore a dole

> Kovové časti nesúce vodu z 1.4571
> Na ohrev demineralizovanej vody so vstupnou teplotou
do 70 ° C
> Vykurovací systém s holým drôtom IES® zaisťuje dlhšiu
životnosť, menej kalcifikácie a je efektívny a ľahko sa udržuje
> Elektronický bezpečnostný systém s detekciou vzduchových
bublín, obmedzením teploty a tlaku

Kľúčový ovládací panel s veľkým podsvieteným LCD displejom
pre presný vstup teploty medzi 10 ° C a 70 ° C
Dve programové tlačidlá pre jednotlivé pevné hodnoty, aktivovateľné
obmedzenie teploty, ako aj vyvolanie prevádzkových a poruchových hlásení

> Rádiový modul diaľkového ovládania je k dispozícii ako príslušenstvo
> Ľahká montáž vďaka voľnému montážnemu priestoru
> Dá sa ovládať aj prostredníctvom tabletu alebo smartfónu
(z iOS 9 * ² / AndroidOS 4.4) (vyžaduje si to rádiový adaptér
FXE, domáci server CLAGE a aplikáciu »Smart Control«)
*) Vhodnosť zariadení pre špeciálne aplikácie sa musí vopred otestovať
*2 ) iOS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 08.17 91009453
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D-Komfortný prietokový ohrievač vody
DEX-RW
Otázky týkajúce sa inštalácie: +421 911 150 355

Montáž na stenu
Kryt

Kryt zariadenia DEX
Spojovacie potrubie

Spätná klapka

Vysielač prúdenia

Nastavenie senzoru teploty

Elektronika

Kryt elektroniky

Vykurovacie teleso
s tlakovým spínačom (SDB)

Skladací držiak
Nastavenie senzoru teploty
Terminál

Teplota STB

Vstupné potrubie

Ovládací panel DEX

Odtoková rúrka
Rám

Priechodka

Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 08.17 91009453

Ochrana proti striekajúcej vode
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D-Komfortný prietokový ohrievač vody
DEX-RW
Otázky týkajúce sa inštalácie: +421 911 150 355
Rozmery DEXRW

Rozmery v mm

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne
a prevádzkové pokyny.
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Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 08.17 91009453
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D-Komfrotný prietokový ohrievač vody
DEX-RW
Príslušenstvo

FX (voliteľné)
Rádiové diaľkové ovládanie umožňuje okrem ovládania zariadenia pohodlne
nastaviť teplotu okamžitého ohrievača vo vzdialenosti približne 10 metrov v
budove. Bezpečný, obojsmerný iónový rádiový prenos, plynulý výber teploty
pomocou dvoch tlačidiel, dvoch tlačidiel s pevnou hodnotou a LCD displeja,
magnetického držiaka na stenu a batérií (sú súčasťou dodávky). IP 20.
Rozmery (V x Š x H): 5,8 x 12,5 × 1,9 cm

FX: Č.-o.: 240026090
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