D-komfortný ohrievač vody
DLX

Oblasti použitia
Individuálne skupinové napájanie:
> Kúpeľná (sprchovací kút, Vaňa umývadlo)
> sprcha
> kuchynský drez
> umývadlo

Technické zmeny, zmeny v prevedení si omylov. Stav informácií: 8.17 | 9100-94503
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D-komfortný ohrievač vody
DLX
Otázky k produktu: +421 911 150 355

energetická trieda

A

DLX 18

| DLX 21

| DLX 24

Číslo výrobku:

3200-34185

| 3200-34186

| 3200-34187

typ:

druckfest

Maximálna prípustná Prevádzkový Tlak [MPa (bar)]:

1 (10)

Pripojením vody (skrutkovacie):

G ½"

Rozsah nastavením teploty [° C]:

35 – 45 – 55

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

9,2

| 10,7

| 12,2

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

2,5 / 7,0 3)

| 2,5 / 8,0 3)

Výkon [kW]:

18

| 21

| 24

Mierka: A + až F

Napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:

Pevné pripojenie

Menovitý Prud [A]:

26

| 30

| 35

Požadovaný prierez kable [mm2]:

4,0

| 4,0

| 6,0

Neizolovaný drôtu Vykurovacie systém IES®:
Krytie VDE / Okhrana:

/ IP 25

Špecificky Odpor vody pri 15 ° C [ohm-cm] ≥:

1100

Menovitý Výkon [l]

0,4

Hmotnosť s Vodou [kg]:

ca. 3,7

Rozmery (výška x x šírka hĺbka) [cm]:

46,6 × 23,1 × 9,7

1) zvýšenie teploty z. 12 ° C až 40 ° C
2) Zmiešaná voda
3) Prietok obmedzený, pre optimálne zvýšenie teploty

Popis:

Ľahko ovládateľný diplay

>>Ovládací panel s jedným tlačidlom pre rýchlu a jednoduchú voľbu teploty v
troch etapách: 35 ° C, 45 ° C a 55 ° C

>>Ein-Tasten-Bedienfeld zur schnellen und einfachen Temperatur-wahl in
drei Stufen: 35 °C, 45 °C und 55 °C

Tri farebné LED

>>Teplotná stabilita až do limitu výkonu. Riadenie TWIN TEMPERATURE
TTC® zaručuje presnú kontrolu teploty aj pri kolísaní tlaku vody..
Atraktívny dizajn s veľmi plochým dizajnom
>>Vyhrievací systém IES® s dlhým lanom zabezpečuje dlhšiu životnosť,
menej kalcifikácie a je účinný a ľahko sa udržujeElektronický systém
bezpečnostný s detekciou vzduchová bublina, teplotu tlakovou
poistkou

Tlačítkom pre výber teploty
Ovládací panel pre nastavením teploty. Stlačením tlačítka inom
príslušnom Teplota Moze hoci vybraný (35 ° C, 45 ° C Alebo 55 ° C).

>>Jednoduchá montáž Vďaka Otvorenie montážneho priestory možností
variabilné pripojením

Technické zmeny, zmeny v prevedení si omylov. Stav informácií: 8.17 | 9100-94503
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D-komfortný ohrievač vody
DLX
Otázky týkajúce sa inštalácie: +421 911 150 355
Príklad inštaláciám s dvoma odberných miestach.

Rozmery V mm

Pokyny pre inštaláciám prevadzku musí
byť dodržiavané počas inštaláciám.

231
170
50
Alternatívne

56

Káblový vstup

329
385

466
419
363

65

elektroprípojka

G½"

zariadenie
hlboké 97

550-650

Unterkante des Gerätes
zum Boden

je približne 1250

Oberk
ante
Dusch
kabine
ca.
1950

100

Alternatívne
inštalácia
skrátene
Vodné cesty:
Odporučte
minúta
vzdialenost
K spodnej 100

Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 08.17 9100 až 94503
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D-komfortný ohrievač vody
DLX
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 320034.100

Súprava UDXZariadenie na montáž (voliteľne)
Sada potrubia pre pod dosku sa vodovodných prípojok
Povrch G ⅜ palca vyššie (za montážny rám RDX). UDX:
Art 3.200 - 34.110

Súprava VDX Zariadenie na montáž (voliteľne)
Sada potrubia pre montáž zošikmenie alebo výmenou pripojenia
za plynové ohrievače vody (RDX montážny rám potreby).
VDX: Nie. 3.200-34120
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