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Batérie k ohrievačom pod umývadlo

Batérie pre špeciálnu inštaláciu

Dodacie lehotyTento cenník nahrádza všetky predchádzajúce cenníky, ktoré sa stanú
neplatnými po jeho uverejnení. Informácie tu uvedené sa môžu zmeniť
z dôvodu technických zmien v produktoch. Dodávky tovaru podliehajú
našim predajným a dodacím podmienkam.

Kama-CLAGE
Vyšnokubínska 10/151
02601 Vyšný Kubín
Slovensko

kama@kama.sk
www.kama.sk

Neváhajte a kontaktujte nás
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Teplovzdušný sušič rúk
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Ceny neuvedené v katalógu sú na vyžiadanie.

MCX Blue s batériou EWT

Perlátory, Perlátory sety
FVS, T-kus, FX

Batérie k ohrievačom nad umývadlo

Zoznam produktov

CEX-U,  CEX

Inteligentné bezdrôtové ovládanie

M-malý prietokový ohrievač, elektronický

M-malý prietokový ohrievač, hydraulický

Príslušenstvo pre M-malý prietokový ohrievač

C-kompaktný prietokový ohrievač, nad umývadlo

D-komfortný prietokový ohrievač

Príslušenstvo pre D-komfortný prietokový ohrievač

M-malý prietokový ohrievač s batériou - set

C-kompaktný prietokový ohrievač, pod umývadlo

Batérie pre C-kompaktný prietokový ohrievač

Príslušenstvo pre C-kompaktný prietokový ohrievač

Filtračné systémy Claris Ultra

Bytová stanica

S-malý zásobníkový ohrievač vody 5 litrov

S-zásobníkový ohrievač vody 10 až 15 litrov

S a SX zásobníkový ohrievač vody 30 až 120 litrov

Príslušenstvo pre zásobníkové ohrievače

Automat na horúcu vodu

Príslušenstvo pre automat horúcej vody

Zip Systém pitnej vody

Zip Systém pitnej vody s batériou - set

Príslušenstvo pre Zip systém pitnej vody

+421 911 150 355

Katalóg produktov a maloobchodný cenník - ceny s DPH
Ceny sú platné od 1.3.2020 až do nadobudnutia
účinnosti nového cenníka.



EAN 
4010436…

EUR 
EAN 
4010436…

EUR 

M-O

M 3-O 1500-17113 17113 3 121.00
M 4-O 1500-17114 17114 0 121.00
M 6-O 1500-17116 17116 4 136.00
M 7-O 17117 1 136.00

PE = 100/20, VPE = 10

 

 

 

MCX

MCX 3 1500-15003 15003 9 239.00
MCX 4 1500-15004 15004 6 239.00
MCX 6 1500-15006 15006 0 249.00
MCX 7 15007 7 249.00

PE = 75/15, VPE = 10

 

MCX Blue 1500-15133 15133 3
PE = 30/6, VPE = 7

MBX Lumino 

1500-15113 15113 5 819.00
832.00

PE = 30/6, VPE = 7

 

WHT

WHT 7000-70300 70300 6 276.00
VPE = 6

MBH 

MBH 3 1500-16003 16003 8
MBH 4
MBH 6 1500-16006 16006 9
MBH 7

PE = 100/20, VPE = 10

M 

M 3 1500-17003 17003 7 121.00
M 4
M 6 1500-17006 17006 8 136.00
M 7 136.00

PE = 100/20, VPE = 10

EAN 
4010436…

EUR  

Typ Výkon
Obj.
číslo DPH

Energetická trieda

Energetická trieda

Energetická trieda

Rozmery a váha balenia: 18,6 × 23,3 × 13,2cm / 1,78 kg

Energetická trieda

MCX Blue s batériou EWT

1500-15007
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Energetická trieda

Typ Výkon
Obj.
číslo DPH

3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou
4,4 kW – 230 V ~ stále pripojenie 19 A
5,7 kW – 230 V ~ stále pripojenie 25A
6,5 kW – 400 V 2 ~ stále pripojenie 16 A

1,0 kW – 230 V ~

3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou
4,4 kW – 230 V ~ stále pripojenie 19 A
5,7 kW – 230 V ~ stále pripojenie 25A
6,5 kW – 400 V 2 ~ stále pripojenie 16A

3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou
4,4 kW – 230 V ~ stále pripojenie 19 A
5,7 kW – 230 V ~ stále pripojenie 25A
6,5 kW – 400 V 2 ~ stále pripojenie 16 A

Typ Výkon
Obj.
číslo DPH

3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou
4,4 kW – 230 V ~ stále pripojenie 19 A
5,7 kW – 230 V ~ stále pripojenie 25A
6,5 kW – 400 V 2 ~ stále pripojenie 16A

3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou

MBX3  Lumino  3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou

1500-17117
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konštrukcia a špičkový dizajn s účinným a ľahko udržiavateľným vykurovacím systémom
IES®, pre jednoduchý prívod teplej vody do jedného kohútika, vymeniteľná vykurovacia
vložka, tlačidlo snímača a tri farebné LED diódy na nastavenie maximálnej výstupnej
teploty na tri úrovne: 35 ° C, 38 ° C a 45 °C. Odnímateľný panel pre prístup k skrutke krytu.
Elegantne integrovaný nástenný držiak pre ľahkú montáž, perlátor, pripojovacia sada

Elektronicky riadený prietokový vody MCX - okamžite teplá voda, spolu s inovatívnou
pákovou batériou pre energeticky efektívne umývanie rúk, intuitívne ovládanie s ideálnou
teplotou vody v strednej polohe ovládacej páky šetrí vodu. Vďaka inteligentnej technológii
prúdenia a veľmi krátkemu vodovodnému vedeniu, oddelením vodovodných potrubí
od telesa vodovodného kohútika, niklu a bezolovnatých materiálov, spĺňa najvyššie
požiadavky na hygienu pitnej vody.

Elektronicky riadený prietokový ohrievač vody MBX spolu s bezdotykovou senzorovou
batériou pre energeticky efektívne a hygienické zásobovanie teplou vodou pri umývadle.
Infračervený bezdotykový senzor automaticky zapne prietokový ohrievač vody.
Nastavenie teploty vody až do 42 °C pomocou bočnej páčky na vodovodnej batérii.
Farebný LED krúžok indikuje teplotu vody vo farbách modrá - biela - červená.
Automatický hygienický preplach každých 12 alebo 24 hod. Pripoj. hadica ⅜ × 50 cm.

s T-kusom ⅜ a tlakovou hadicou ⅜ × 50 cm pre ľahkú inštaláciu so štandardnou batériou.

Hydraulicky riadený prietokový ohrievač vody E-mini. Jedinečný dizajn s účinným a ľahko
udržiavateľným vykurovacím systémom IES®, vhodný na napájanie jedného odberného
miesta s jednou batériou (ideálne na umývadle). Má vymeniteľnú vykurovacou vložkou
a integrovanú nástennú konzolu pre ľahkú montáž. Je dodávaný spolu s perlátorom
a napájacím káblom
Rozmery (V × Š x H): 13,5 × 18,6 × 8,7 cm         IP25

Teplovzdušná sušička rúk s elektronickým infračerveným senzorom pre bezdotykovú
a plne automatickú aktiváciu. Integrovaná montážna konzola s ochranou proti krádeži.
Rozmery (V × Š × H): 30,4 × 26,8 × 18,2 cm      IP23

Hydraulicky riadený prietokový ohrievač vody MBH - okamžite teplá voda a jedinečný
dizajn. Účinný vykurovací systém IES® s bezpečnostným obmedzovačom teploty.
MBH je vhodný na napájanie odberného miesta s jednou batériou (ideálne na umývadle).
Má vymeniteľnú vykurovacou vložkou a integrovanú nástennú konzolu pre ľahkú montáž.
Je dodávaný spolu s perlátorom, pripojovacou sadou s T-kusom ⅜ a tlakovou
hadicou ⅜ × 50 cm a napájacím káblom.
Rozmery (V × Š × H) : 13,5 × 18,6 × 8,7 cm        IP25

udržiavateľným vykurovacím systémom IES®, vhodný na napájanie jedného odberného
miesta s jednou batériou (ideálne na umývadle). Má vymeniteľnú vykurovacou vložkou
a integrovanú nástennú konzolu pre ľahkú montáž. Je dodávaný spolu s perlátorom
a napájacím káblom
Rozmery (V × Š x H): 13,5 × 18,6 × 8,7 cm         IP25

Rozmery (V × Š × H): 13,5 × 18,6 × 8,7 cm       IP25

Vodovodná batéria vyžaduje samostatnú zásuvku (230 V / 16 A)
Rozmery (V × Š x H): 13,5 × 18,6 × 8,7 cm          IP25

Rozmery (V × Š × H): 13,5 × 18,6 × 8,7 cm      IP25

Rozmery a váha balenia:  18,6×23,3×13,2cm  /  1,76  kg

Rozmery a váha baleniax:  10×25×54,5cm  /  3,5  kg

Rozmery a váha balenia:  21,5×32,5×35cm    /  3,9 kg

Rozmery a váha balenia:  18,6×23,3×13,2cm  /  1,8  kg

Rozmery a váha balenia:  18,6×23,3×13,2cm / 1,74  kg

Rozmery a váha balenia:  10×24 ×60cm / 3,9  kg

Energetická trieda

s

MBX7  Lumino 6,5 kW – 400 V 2~ stále pripojenie 16A

s

s

Jednoduchá inštalácia a údržba vďaka montážnemu systému EASY FIX.

Je vhodný aj na dohrev predhriatej vody (napr. solárny kolektor)

Elektronicky riadený prietokový ohrievač vody M-malý - okamžite teplá voda. Kvalitná

Hydraulicky riadený prietokový ohrievač vody M-malý. Jedinečný dizajn s účinným a ľahko

M-malý prietokový ohrievač, hydraulickýM-malý prietokový ohrievač, elektronický

15117 3

16004 5

1500-17004 17004 4

1500-15117

1500-16007

1500-17007

Teplovzdušný sušič rúk

 16007 6

121.00

 17007 5

391.00

151.00

169.00
169.00

1500-16004 151.00



EAN 
4010436…

EUR 

Type
Part 
number

EAN 
4010436…

EUR 

MBX Shower 

1500-15314 15314 6 298.00
1500-15316 15316 0 308.00

15317 7 311.00
PE = 50/5, VPE = 6

 

 

 

 

EAK 

EAK 1100-04430 04430 7 206.00
VPE = 10

EKM 

EKM 1100-04220 04220 4 134.00
VPE = 10

EKA 

EKA 1100-04230 04230 3 195.00
VPE = 10

SNM

SNM 1100-04200 04200 6 69.00
VPE = 10

END 

END 1100-04410 04410 9
VPE = 10

EWT 

EWT 1100-04420 04420 8 195.00
VPE = 10

AEN 

AEN 1100-04255 04255 6 522.00
VPE = 10

AEB

AEB 1100-04250 04250 1 501.00
VPE = 10

M / END 

M 3 / END 1500-17243 17243 7 181.00
PE = 100/20, VPE = 9

M / SNM 

M 3 / SNM 1500-17203 17203 1
PE = 100/20, VPE = 12

M / SMB 

M 3 / SMB 1500-17103 17103 4
M 4 / SMB 1500-17104 17104 1
M 7 / SMB

PE = 100/20, VPE = 12

NEW

Rozmery a váha balenia:  24×65×115cm  /  3,5  kg

Energetická trieda

Energetická trieda

Energetická trieda

Rozmery a váha balenia:  7×33,5×59,5cm  /  2,3  kg

Rozmery a váha balenia:  7×34×65cm  /  1,7  kg

Rozmery a váha balenia:  7×33,5×59,5cm  /  2,3  kg

Rozmery a váha balenia:  8×16×21cm  /  1,2  kg

Rozmery a váha balenia:  7×16×51,5cm  /  1,8  kg

Rozmery a váha balenia:  9×21,5×40cm  /  2,23  kg

Rozmery a váha balenia:  7,5×23,5×38cm  /  2,04  kg

Rozmery a váha balenia::  7,5×23,5×38cm  /  2  kg

Rozmery a váha balenia:  18,6×23,3×21,1cm  /  3,9  kg

Rozmery a váha balenia:   18,6×23,3×21,1cm  / 2,74 kg

Rozmery a váha balenia:  18,6×23,3×21,1cm / 2,9 kg
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Typ Výkon
Obj.
číslo

s
DPH

s
DPH

Elektronicky riadený prietokový ohrievač vody MBX je ideálny v kombinácii so sprchovým
kompletom s ½ pripojením na stenu. Prívodné potrubia - dĺžka 60 cm, chrómová sprcha
a vložka na zabránenie usadzania vodného kameňa. Vrátane pohyblivého držiaka.

MBX4Shower
MBX6Shower
MBX7Shower

Páková batéria s bočnou pákou a otočným výtokom 20 cm

Páková batéria s otočnou hubicou 21 cm

Páková batéria s výsuvnou oplachovacou sprškou, výtok 20 cm

Umývadlová batéria s dvoma rukoväťami s otočným výtokom 16 cm

Umývadlová páková batéria s montážnym systémom EASY FIX a zátkou. Výtok 10,5 cm

Umývadlová páková batéria. Keď je páka batérie v strednej polohe, batéria dodáva ideálnu
prevádzkovú teplú vodu. Batéria má niklové a bezolovnaté vodovody.
Montážny systém EASY FIX, zátka na vypustenie vody. Výtok 11,2 cm.

Elektrickým snímačom ovládaná batéria pre umývadlo s voliteľným hygienickým
splachovaním (napájanie na batériu 6 V) Bočná páka na nastavenie teploty.

Prietokový ohrievač vody E-mini M3/END s pákovou batériou pre inštaláciu v spodnej časti
pod umývadlom.
Jednoduchá inštalácia a údržba vďaka montážnemu systému EASY FIX.

3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou

E-malý prietokový ohrievač vody M3 s beztlakovou batériou s 2 zmiešavacími kohútikmi vhodný
pre inštaláciu pod umývadlo.

3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou

E-malý prietokový ohrievač vody M s beztlakovou batériou s 2 zmiešavacími kohútikmi vhodný
pre pripojenie nad umývadlo na stenu - pripojenie ½, výtoková trúbka 16 cm

3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou
4,4 kW – 230 V ~ stále pripojenie 19A
6,5 kW – 400 V 2~ stále pripojenie 16A

Pochrómované zmiešavacie beztlakové batérie s tromi flexibilnými ⅜ pripojovacími hadicami

Batérie k ohrievačom pod umývadlo - beztlakové

4,4 kW – 230 V ~ stále pripojenie 19A
5,7 kW – 230 V ~ stále pripojenie 25A

1500-153176,5 kW – 400 V 2~ stále pripojenie 16A

Energetická trieda

Elektrickým snímačom ovládaná batéria pre umývadlo s voliteľným hygienickým
splachovaním (napájací adaptér 230 V). Bočná páka pre nastavenie teploty.

M-malý prietokový ohrievač s batériou - set

1500-17107

99.00

149.00

139.00
139.00
189.0017107 2



EAN 
4010436…

EUR 
EAN 
4010436…

EUR 

LS 

LS 12 Length 12 cm 0010-0052 00520 9 24.00
LS 20 Length 20 cm 0010-0054 00054 9 22.00
LS 30 Length 30 cm 0010-0055 00550 6 25.00

VPE = 10

SMB / LS

SMB / LS 1100-04100 04100 9 67.00
VPE = 10

SME 

SME 1100-04150 04150 4 83.00
VPE = 10

AEB-C 

AEB-C 1100-04260 04260 0 501.00
VPE = 10

AEN-C 

AEN-C 1100-04265 04265 5 522.00
VPE = 10

EWT-C 

EWT-C 1100-04421 04421 5 195.00
VPE = 10

Type
Part 
number

EAN 
4010436…

EUR 

89610 89610 4 13.00
VPE = 10

FVS 

FVS 89620 89620 3 8.00
VPE = 10

CXH

CXH 0300-0086 00860 6 24.00
VPE = 10

CSP 3i 0010-0042 00420 2 11.00
CSP 6i 0010-0046 00460 8 11.00

PE = AAA/BBB, VPE = 10

CSP 3 0010-00421 00421 9 8.00
CSP 6 0010-00461 00461 5 8.00

VPE = 10

CSP 3a 0010-0043 00430 1 11.00
CSP 6a 0010-0047 00470 7 11.00

PE = AAA/BBB, VPE = 10

FX 

FX 2400-26090 26090 5
VPE = 10

9100-92150 929505
VPE = 12

NEW

NEW

8 < Katalóg produktov a cenník 2020 (informácie sa môžu líšiť) Katalóg produktov a cenník 2020 (informácie sa môžu líšiť) > 9

Rozmery a váha balenia  LS12:  3×25×11cm  /  0,09  kg
Rozmery a váha balenia  LS20:  3×33×11cm  /  0,11  kg
Rozmery a váha balenia  LS30:  3×43×11cm  /  0,14  kg

Rozmery a váha balenia:  64×11,5×21cm  /  0,7  kg

Rozmery a váha balenia:  85×15×21cm  /  0,9  kg

Rozmery a váha balenia:  75×23,5×38cm  /  2  kg

Rozmery a váha balenia:  9×21,5×40cm  /  2,2  kg

Rozmery a váha balenia: 2 × 11 × 17,5cm / 0,09 kg

Rozmery a váha balenia: 2 × 25 × 31cm / 0,11 kg

Rozmery a váha balenia: 105 × 24 × 5cm / 0,32 kg

Rozmery a váha balenia: 2 × 10,4 × 20,3cm / 0,03 kg

Rozmery a váha balenia: 2 × 10,4 × 20,3cm / 0,03 kg

Rozmery a váha balenia: 2 × 10,4 × 20,3cm / 0,03 kg

RRozmery a váha balenia: 14,5 × 21,5 × 6cm / 0,27 kg

Rozmery a váha balenia: 2,5 x 11 x 5cm / 0,06 g

Typ
Obj.
číslo

s
DPH Typ Výkon / prietok

Obj.
číslo

s
DPH

Vodovodná batéria s ventílikmi a otočným výtokom 16 cm pre inštaláciu nad umývadlo s ½
prípojom na vodu pre prietokový ohrievač vody M-O, nie je vhodná pre zásobníkové ohrievače

s ½ závitom

Páková batéria s otočným výtokom 16 cm pre inštaláciu nad umývadlo s ½ prípojom na vodu.
Určená pre prietokový ohrievač vody M-O, nie je vhodná pre zásobníkové ohrievače vody

Elektricky ovládaná batéria so snímačom pre umývadlo s voliteľným hygienickým splachovaním
(6 V prevádzka na batériu) Bočná páka na nastavenie teploty

Elektricky ovládaná batéria so snímačom pre umývadlo s voliteľným hygienickým splachovaním

Vodovodná páková batéria, niklové a bezolovnaté vodovodné potrubie.
Montážny systém EASY FIX a zátka na odtok, výtok 11,2 cm

Špeciálny T-kus s ⅜ maticami, uhlový ventil, 10 mm

T-kus

Flexibilná pripojovacia hadica s ⅜ maticami, dĺžka 50 cm

Sprchová hlavica, pochrómovaná, 3 prúdové režimy, vložka na zabránenie vodného kameňa

Približne  3–6 l/min

Perlátor s chrómovým adaptérom na závit M22 (vhodný pre batérie s vonkajším závitom na výstupe)

≤ 2l / min, pre malý prietokový ohrievač vody
≤ 35 l / min, pre prietokový ohrievač 5–13 kW

Perlátor pre adaptér batérie - závit M22/24

≤ 2l / min, pre malý prietokový ohrievač vody
≤ 35 l / min, pre prietokový ohrievač 5–13 kW

Perlátor s chrómovým adaptérom na závit M24 (vhodný pre batérie s vnútorným závitom na výstupe)

≤ 2l / min, pre malý prietokový ohrievač vody
≤ 35 l / min, pre prietokový ohrievač 5–13 kW

Bezdrôtové diaľkové ovládanie pre prietokový ohrievač vody MCX, s bezdrôtovým adaptérom
pre inštaláciu prietokového ohrievača vody s lepiacim držiakom na stenu, vrátane batérií
Rozmery (V × Š × H): 6 × 12,5 × 2 cm            IP 20

Bezdrôtové diaľkové ovládanie (od 2017)

Sada - 1x montážny kľúč na perlátory, 1x perlátor CSP 3a a 1x  perlátor CSP 3

Perlátor set ≤ 2l / min, pre malý prietokový ohrievač vody

Pochrómované zmiešavacie beztlakové batérie pre E-malé prietokové ohrievače

Pochrómované zmiešavacie pákové batérie s dvoma flexibilnými ⅜ pripojovacími hadicami

T-kus

Perlátor s vnútorným závitom

Perlátor do adaptéra batérie

Perlátor s vonkajším závitom

Perlátor set

Batérie k ohrievačom nad umývadlo - beztlakové

Batérie pre špeciálnu inštaláciu - tlakové

s ½ závitom

Rozmery a váha balenia:  75×23,5×38cm  /  2  kg

(napájací adaptér 230 V) Bočná páka na nastavenie teploty

Otočný výtok so závitom pre nástenný držiak SMB a SME, so závitom M22 na výstupe

Príslušenstvo pre M-malý prietokový ohrievač

s
DPH

94.00

22.00



EAN 
4010436…

EUR 
EAN 
4010436…

EUR 

CEX-U

CEX-U 
CEX 7-U 6 9 kW – 400 volts 3 ~ permanent connection 2400-26224

PE = 80/10, VPE = 8

PE = 80/10, VPE = 8

CDX-U

CDX 11-U 2400-26113 26113 1
CDX 7-U 2400-26107 26107 0

PE = 80/10, VPE = 8

 

 

 

 

CEX
Electronically controlled E-compact instant water heater for energy efficient hot water supply to 
suitable taps such as kitchen sinks or washbasins  Temperature adjustment 20 °C to 60 °C using push- 
button controls with LCD indicator, two programmable preset buttons  Effective heating system IES®, 
unvented design, suitable for reheating pre-warmed water (e g  solar collector)  With power cable, 
external water connectors ½ inch for unvented or vented installation, IP 25   
Dimensions (H × B × T): 29 4 × 17 7 × 10 8 cm

CEX 11/13 5 kW – 400 volts 3 ~ permanent connection 2400-26233 26233 6 269.00
PE = 80/10, VPE = 8

 

CEX 9
Electronically controlled E-compact instant water heater for energy efficient hot water supply to 
suitable taps such as kitchen sinks or washbasins (in countries with suitable power supply)  Temperature 
adjustment 20 °C to 55 °C using push-button controls with LCD indicator, two programmable preset 
buttons  Effective heating system IES®, unvented design, suitable for reheating pre-warmed water  
(e g  solar collector)  External water connectors ½ inch for unvented or vented installation, IP 25   
Dimensions (H × B × T): 29 4 × 17 7 × 10 8 cm

CEX 9  
(Export)

6 6/8 8 kW – 230 volts ~ permanent connection 2400-26239 26239 8 269.00

PE = 80/10, VPE = 8

 

CEX / CSO 

CEX / CSO 26390 6 398.00
VPE = 10

CFX-U 

CFX-U 26313 5 326.00
PE = 80/10, VPE = 8

NEW
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Rozmery a váha balenia:  39×23,5×14,5cm/ 3,1 kg

Energetická trieda

Energetická trieda

Energetická trieda
Rozmery a váha balenia:  39×23,5×14,5cm  /  2,9  kg

Energetická trieda

Rozmery a váha balenia:  40×23,8×14,7cm   /  2,8  kg

Energetická trieda

Rozmery a váha balenia:  28×41×24,5cm  / 5,54  kg

Rozmery a váha balenia:  39×23,5×14,5cm / 3,0  kg

Typ Výkon
Obj.
číslo Typ Výkon

Obj.
číslo DPH

pre energeticky efektívne a komfortné zásobovanie teplou vodou do jedného alebo dvoch
kohútikov, ako je napríklad jedno kuchynské umývadlo alebo dve umývadlá.
Nastavenie teploty 20° C až 60° C pomocou tlačidiel s LCD indikátorom,
dva programovateľné tlačidlá predvolieb. Dodávaný s kompletnou pripojovacou súpravou
vrátane T-kusu ⅜ a tlakovej hadice ⅜ × 50 cm pre ľahkú inštaláciu s kohútikom.
Súčasťou balenia je aj napájací kábel.
Efektívny systém ohrevu IES®, jedinečný dizajn, vhodný aj na ohrievanie predhriatej vody
(napr. solárny kolektor, tepelné čerpadlo, ...)
Rozmery IP 24 (V × Š × H): 29,4 × 17,7 × 10,8 cm

11/135 kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie                 2400-26213

s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním pre energeticky efektívne a komfortné ovládanie.
Prívod teplej vody do jedného alebo dvoch kohútikov, ako je napríklad jeden kuchynský drez
alebo dve umývadlá. Nastavenie teploty 20 °C až 60 °C pomocou obojsmerného
bezdrôtového diaľkového ovládania Dodávaný s kompletnou pripojovacou súpravou vrátane
T-kusu ⅜ a tlakovej hadice ⅜ × 50 cm pre ľahkú inštaláciu s kohútikom.
Súčasťou balenia je aj napájací kábel.
Efektívny systém ohrevu IES®, jedinečný dizajn, vhodný aj na ohrievanie predhriatej vody
(napr. solárny kolektor, tepelné čerpadlo, ...)
Rozmery IP24 (V × Š x H): 29,4 × 17,7 × 10,8 cm

11/13,5 kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie               2400-26313

CEX

CEX
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Rozmery a váha balenia:  39×23,5×14,5cm  /  2,9  kg

Nastavenie teploty 20° C až 60° C pomocou tlačidiel s LCD indikátorom, dve programovateľné
tlačidlá predvolieb. Dodávaný s kompletnou pripojovacou súpravou vrátane T-kusu ⅜ a tlakovej
hadice ⅜ × 50cm pre ľahkú inštaláciu s kohútikom. Súčasťou balenia je aj napájací kábel.
Efektívny systém ohrevu IES®, jedinečný dizajn, vhodný aj na ohrievanie predhriatej vody
(napr. solárny kolektor, tepelné čerpadlo, ...)
Rozmery IP 24 (V × Š × H): 29,4 × 17,7 × 10,8 cm

11/13,5 kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie

Rozmery a váha balenia:  39×23,5×14,5cm  / 3,1  kg

Energetická trieda

10 < Katalóg produktov a cenník 2020 (informácie sa môžu líšiť)

teplej vody do jedného alebo dvoch kohútikov, ako je napríklad kuchynský drez alebo dve
umývadlá. Vnútorne nastaviteľná teplota na výstupe ≤ 50 °C.
Efektívny systém vykurovania IES®, jedinečný dizajn. Dodávané kompletne s pripojovacou
súpravou vrátane T-kusu ⅜ a tlakovej hadice ⅜ × 50 cm pre ľahkú inštaláciu s klasickým
vodovodným kohútikom a s napájacím káblom
Rozmery IP 24 (V × Š × H): 29,4 × 17,7 × 10,8 cm

11 kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie
6,9 kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie

kohútikom s jednou pákou pre energeticky efektívne zásobovanie horúcou vodou do drezu.
Nastavenie teploty 20 °C až 60 °C pomocou tlačidiel s tlačidlom LCD, dvoma
programovateľnými predvoľbami tlačidla.
Efektívny vykurovací systém IES®, s napájacím káblom.
Jednopáková batéria pre inštaláciu na stenu ½ s otočným výtokom 16 cm.
Rozmery IP 25 (V × Š × H): 29,4 × 17,7 × 10,8 cm

11/13,5 kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie              2400-26390

Elektronicky riadený C-kompaktný prietokový ohrievač vody pod umývadlo alebo drez

Elektronicky riadený C-kompaktný prietokový ohrievač vody nad umývadlo alebo drez.

Elektronicky riadený C-kompaktný prietokový ohrievač vody pod umývadlo alebo drez

Elektronicky riadený C-kompaktný prietokový ohrievač vody ako spodná jednotka na prívod

Elektronicky riadený C-kompaktný prietokový ohrievač vody v súprave s otvoreným výtokovým

C-kompaktný prietokový ohrievač, nad umývadloC-kompaktný prietokový ohrievač, pod umývadlo

229.00
229.00

26213  8
26224 4

DPH
s s

2400-26233 26233 6

274.00
274.00

274.00



EAN 
4010436…

EUR 
EAN 
4010436…

EUR 

EAK 

EAK 1100-04430 04430 7 206.00
VPE = 10

EKM 

EKM 1100-04220 04220 4 134.00
VPE = 10

EKA 

EKA 1100-04230 04230 3 195.00
VPE = 10

LAB 

LAB 82260 82260 8
VPE = 10

CSO

CSO 1100-04165 04165 8 204.00
VPE = 10

FX 

FX 2400-26090 26090 5
VPE = 10

NEW
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Rozmery a váha balenia:  7×33,5×59,5cm  /  2,3  kg

Rozmery a váha balenia:  7×34×65cm  /  1,7  kg

Rozmery a váha balenia:  7×33,5×59,5cm  /  2,3  kg

Rozmery a váha balenia:  16×20,5×30cm  /  2,28  kg

Rozmery a váha balenia: 14,5 × 21,5 × 6cm / 0,3 kg

12 < Katalóg produktov a cenník 2020 (informácie sa môžu líšiť)

Typ
Obj.
číslo

s
DPH Typ

Obj.
číslo

s
DPH

Batéria s výpustom s bočnou pákou a otočným výtokom 20cm, s pripojovacími hadicami

Batéria s výpustom s pákou navrchu a otočným výtokom 21cm, s pripojovacími hadicami

Batéria s výsuvným postrekovačom s pákou navrchu, výtok 20cm, s pripojovacími hadicami

Jednopáková batéria s otvorom pre inštaláciu na stenu s rozmermi ½ s otočnou hubicou 16cm
CEX 9-U, s bezdrôtovým adaptérom pre inštaláciu do prietokového ohrievača vody.
Diaľkové ovládanie umožňuje pohodlné nastavenie teploty prietokového ohrievača vody
vo vnútorných vzdialenostiach do desiatich metrov. Bezpečný, obojsmerný bezdrôtový
prenos, výber teploty pomocou dvoch tlačidiel, plus dve prednastavené tlačidlá a indikátor
LCD s držiakom na stenu, vrátane batérií.
Rozmery IP20 (V × Š × H) : 6 × 12,5 × 2 cm

(len pre zariadenia vyrobené od r. 2017)

Rozmery a váha balenia  13×28×17cm  /  2,12  kg

Modul na odľahčenie záťaže s predinštalovanými káblami, stýkačom a relé na odľahčenie
záťaže, na spoločné pripojenie prietokového ohrievača vody s výkonom 11 kW a elektrickej
varnej dosky, ak pre prietokový ohrievač vody nie je k dispozícii samostatný výstup.
Rozmery IP55. (V × Š × H): 18 × 13 × 8 cm

Bezdrôtové diaľkové ovládanie pre C-prietokové ohrievače vody CEX, CEX-U, CEX 9 a

Príslušenstvo pre C-kompaktný prietokový ohrievačBatérie pre C-kompaktný prietokový ohrievač

169.00

94.00



EAN 
4010436…

EUR 
EAN 
4010436…

EUR 

DSX Touch

DSX Touch 3200-36600 36600 3

PE = 36/9, VPE = 5

 

 
 

 

DEX Next

DEX Next 3200-36400 36400 9 513.00

PE = 36/9, VPE = 6

 

DLX

DLX 18 3200-34185 34185 7 306.00
DLX 21 3200-34186 34186 4 306.00
DLX 24 3200-34187 34187 1 306.00

PE = 36/9, VPE = 6

DCX

DCX 3200-34217 34217 5

DCX 13 3200-34233 34233 5

PE = 36/9, VPE = 6

DSX

DSX 3200-34327 34327 1

PE = 36/9, VPE = 5

NEW

NEW
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Rozmery a váha balenia:  53,5×29×16,4cm  /  6kg

Energetická trieda

Energetická trieda

Energetická trieda

Energetická trieda

Rozmery a váha balenia:  53,3×29×16,4cm / 4,7  kg

Rozmery a váha balenia:  53,3×29×16,4cm / 4,7  kg

Rozmery a váha balenia:  53,3×29×16,4cm / 5,3  kg

Wi-Fi a Bluetooth na ovládanie pomocou smartfónu alebo tabletu pomocou aplikácie
Smart Control, farebný dotykový displej (TOUCHTRONIC®) so skleneným krytom, plne
elektronicky riadený pre pohodlné a presné teploty teplej vody medzi 20 °C a 60 °C vďaka
TWIN TEMPERATURE Control TTC® a SERVOTRONIC® dynamickému regulačnému
ventilu prietoku, nastaviteľným plniacim programom, užívateľským profilom, monitoru
energetickej účinnosti. Ohrievací systém s optimalizovaným prietokom IES®,
dvojitý bezpečnostný systém, vhodný aj pre malé umývadlá vďaka mimoriadne nízkemu
počiatočnému prietoku 1,5 l / min, vhodný aj pre dohrev predohriatej vody (napr. solárny
kolektor, tepelné čerpadlo,...). Diaľkové ovládanie FX 3 Bluetooth pre ľahké nastavenie
teploty prietokového ohrievača vody zo vzdialenosti až desiatich metrov, s elektronickým
bezpečnostným systémom s detekciou vzduchových bublín a kontrolou teploty.
Voliteľný výkon zariadenia MPS® pre nastavenie maximálneho výkonu v čase inštalácie,
variabilné možnosti elektrického pripojenia, všestranné možnosti pripojenia pre viditeľnú
ale aj skrytú inštaláciu - ½ pripojenie.
 
Rozmery IP 25 (V x Š x H): 46,8 x 23,8 x 9,6 cm

18/21/24/27kW – 400 V
3 ~ stále pripojenie

klávesami, programovateľné užívateľské profily, prevádzkové a servisné informácie.
Elektronicky riadený výkon pre presnú teplotu teplej vody, nastaviteľné od 20 °C do 60 °C,
vďaka systému TWIN TEMPERATURE Control TTC®. Inovatívny dizajn, optimalizovaný
ohrievací systém IES®, dvojitý bezpečnostný systém, vhodný pre úsporné vodovodné
batérie vďaka obzvlášť nízkemu počiatočnému prietoku 1,5 l / min, vhodný aj na dohrev
predohriatej vody (napr. solárny kolektor, tepelné čerpadlo,..), s elektronickým
bezpečnostným systémom s detekciou vzduchových bublín, systém s viacerými výkonmi
MPS® pre nastavenie maximálneho výkonu v čase inštalácie, variabilné možnosti elektrického
pripojenia, všestranné možnosti pripojenia pre viditeľnú ale aj skrytú inštaláciu - ½ pripojenie.
 
Rozmery IP25 (V x Š x H): 46,8 x 23,8 x 9,6 cm

18/21/24/27kW – 400 V
3 ~ stále pripojenie

nastavenie teploty vody medzi 20 °C a 60 °C vďaka TWIN TEMPERATURE Control TTC®
a regulačnému ventilu dynamického prietoku SERVOTRONIC®, ľahko nastaviteľné so štyrmi
programovateľnými užívateľskými tlačidlami, plus dvoma funkčnými tlačidlami a dvoma
výberovými tlačidlami, ako aj farebne podsvieteným multifunkčným displejom s monitorom
energetickej účinnosti, údajmi o použití a servise, vykurovacím systémom optimalizovaným
na prietok IES®, dvojitý bezpečnostný systém, vhodný na ohrev predhriatej vody
(napr. solárny kolektor, tepelné čerpadlo,...). S bezdrôtovým diaľkovým ovládaním FX
je možné pohodlné nastavenie teploty prietokového ohrievača vody na vzdialenosť až desať
metrov. S elektronickým bezpečnostným systémom s detekciou vzduchových bublín.
MPS® pre nastavenie maximálneho výkonu v čase inštalácie, variabilné možnosti výkonu

 

Rozmery a váha balenia:  53,3×29×16,4cm  /  4,7  kg

ovládanie jedným tlačidlom s tromi rôznymi farebnými LED diódami na nastavenie jednej
z troch možných výstupných teplôt: 35 °C, 45 °C a 55 °C, vykurovací systém
s optimalizovaným prietokom IES®, dvojitý bezpečnostný systém, variabilné možnosti
elektrického pripojenia, rôzne možnosti pre viditeľnú ale aj skrytú inštaláciu - ½ pripojenie.
Rozmery IP25 (V × Š × H): 46,6 × 23,1 × 9,7 cm

18kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 26A
21kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 30A
24kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 35A

ovládanie jedným tlačidlom s piatimi rôznymi farebnými LED diódami na nastavenie jednej
z piatich možných výstupných teplôt: 35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C a 55 °C, vykurovací
systém s optimalizovaným prietokom IES®, dvojitý bezpečnostný systém, systém s viacerými
výkonmi MPS® pre nastavenie maximálneho výkonu v čase inštalácie, variabilné možnosti
elektrického pripojenia, rôzne možnosti pre viditeľnú ale aj skrytú inštaláciu - ½ pripojenie.
Rozmery IP25 (V × Š × H): 46,6 × 23,1 × 9,7 cm

18/21/24/27kW – 400 V
3 ~ stále pripojenie
11/13,5 kW – 400 V
3 ~ stále pripojenie

elektrického pripojenia, všestranné možnosti pripojenia pre viditeľnú ale aj skrytú inštaláciu,
½ pripojenie.
IP25 Rozmery (V × Š x H): 46,6 × 23,1 × 9,7 cm

s
DPH

s
Typ TypVýkon Výkon

Obj.
číslo

Obj.
číslo

Energetická trieda

18/21/24/27kW – 400 V
3 ~ stále pripojenie

Špičkový prietokový ohrievač vody D-komfort, inovatívny model s integrovanou funkciou

D-komfortný prietokový ohrievač vody, vysoko kontrastný sklenený displej a senzorovými

D-komfortný prietokový ohrievač vody, plne elektronicky riadený pre pohodlné a presné

Elektronický prietokový ohrievač vody D-komfort, riadený na konštantnú teplotu teplej vody,

Elektronický prietokový ohrievač vody D-komfort, riadený na konštantnú teplotu teplej vody,

D-komfortný prietokový ohrievač vodyD-komfortný prietokový ohrievač vody

769.00

626.00

360.00

360.00

DPH



EAN 
4010436…

EUR 
EAN 
4010436…

 

DSX Twin 3200-34130 34130 7 1,598.00
VPE = 1

 

RDX

RDX 3200-34100 34100 0 50.00
VPE = 6

RDX 3

RDX 3 3200-36100 36100 8 50.00
VPE = 6

UDX

UDX 3200-34110 34110 9 40.00
VPE = 10

VDX

VDX 3200-34120 34120 8 40.00
VPE = 10

DBX

DBX 18 3200-34118 34118 5 276.00
DBX 21 3200-34121 34121 5 276.00
DBX 24 3200-34124 34124 6 276.00
DBX 27 3200-34127 34127 7 276.00

PE = 36/9, VPE = 6

NEW
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Rozmery a váha balenia:  9×25×46cm  /  1  kg

Rozmery a váha balenia:  9×25×46cm  /  1  kg

Rozmery a váha balenia:  7,5×16×28,5cm  /  0,58  kg

Rozmery a váha balenia:  7,5×16×28,5cm  /  0,58  kg

Rozmery a váha balenia:  53,3×29×16,4cm / 4,6  kg

Typ Výkon
Obj.
číslo

s
DPH Typ

Obj.
číslo

EUR
s
DPH

Základný prietokový ohrievač vody, elektronicky riadený, vnútorne nastaviteľná výstupná
teplota do 50 ° C, vykurovací systém optimalizovaný na prietok IES®, dvojitý bezpečnostný
systém, variabilné možnosti elektrického pripojenia, rôzne možnosti pre viditeľnú ale aj
skrytú inštaláciu - ½ pripojenie.
Rozmery IP25 (V × Š × H): 46,6 × 23,1 × 9,7 cm
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Rozmery a váha balenia:  60×85×24,5cm  /  24,51  kg

v ráme s potrubím na zabudovanie do steny a bezdrôtové diaľkové ovládanie na uspokojenie
zvýšeného dopytu po teplej vode (napr. pre spoločné sprchy).
Rozmery IP25 (V × Š × H): 81,6 × 60,3 × 14 cm

Súprava na predĺženie potrubia v stene pre inštaláciu pod spodnú časť s vyčnievajúcimi
konektormi G ⅜ nad (vyžaduje sa montážny rám RDX alebo RDX 3)

Súprava na predĺženie potrubia v stene pre inštaláciu pod spodnú časť s vyčnievajúcimi
konektormi G ⅜ nad (vyžaduje sa montážny rám RDX alebo RDX 3)

21kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 30A
24kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 35A
27kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 39A

18kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 26A

DSX Twin

Energetická trieda

Univerzálny montážny rám pre DSX, DEX, DCX, DLX a DBX Balenie obsahuje - elektrické
káble, predĺženie z mosadze - napr. ak je elektrické pripojenie kdekoľvek za prístrojom

Univerzálny montážny rám pre DSX Touch a DEX Next. Balenie obsahuje - elektrické káble,
predĺženie z mosadze - napr. ak je elektrické pripojenie kdekoľvek za prístrojom

Dva plne elektronicky ovládané prietokové ohrievače vody D-komfort so špeciálnou súpravou

Príslušenstvo pre D-komfortný prietokový ohrievačD-komfortný prietokový ohrievač vody

Energetická trieda



EAN 
4010436…

EUR 
EAN 
4010436…

EUR 

HS-K KNX® Gateway

HS-K KNX® 
Gateway

3200-34034 34034 8 810.00

VPE = 10

HSX 

HSX 3200-34030 34030 0 502.00
VPE = 10

HSX 2

HSX 2 3200-34032 34032 4 372.00
VPE = 10

FXE

FXE 3200-34035 34035 5 58.00
VPE = 10

FXE 3

FXE 3 3200-34022 34022 5 58.00
VPE = 10

FX 

FX 2400-26090 26090 5 92.00

VPE = 10

FX 3

FX 3 3200-34021 34021 8 72.00

VPE = 10

FXS 3

FXS 3 3200-34020 34020 1 92.00

VPE = 10

NEW

NEW

NEW
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Rozmery a váha balenia:  6×10×11cm  /  0,22  kg

Rozmery a váha balenia:  4,5×32×19,5cm  /  0,65  kg

Rozmery a váha balenia:  4,5×32×19,5cm  /  0,65  kg

Rozmery a váha balenia:  3×14,5×10cm  /  0,04  kg

Rozmery a váha balenia:  14,5×21,5×6cm  /  0,3  kg

Rozmery a váha balenia:  14,5×21,5×6cm  /  0,3  kg

Rozmery a váha balenia:   14,5×21,5×6cm  /  0,3  kg

Typ
Obj.
číslo

s
DPH Typ

Obj.
číslo

s
DPH

Prídavné diaľkové ovládanie pre pohodlné nastavenie teploty prietokových ohrievačov
DSX Touch alebo DEX Next, na vzdialenosť od interiéru do desiatich metrov. Bezpečný
bezdrôtový prenos Bluetooth®, plynulý výber teploty pomocou dvoch tlačidiel, dvoch
predvolených tlačidiel teploty a LCD ukazovateľa, s držiakom na stenu, vrátane batérií.
 
Rozmery IP 20 (V × Š × H): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm

Bezdrôtový diaľkový ovládač FX 3 a bezdrôtový adaptér Bluetooth® v súprave pre inštaláciu
do DEX. Diaľkové ovládanie umožňuje okrem ovládania priamo na prístroji aj pohodlné
prispôsobenie teploty prietokového ohrievača vody vo vnútorných vzdialenostiach až
do desiatich metrov. Bezpečný bezdrôtový prenos Bluetooth®, plynulý výber teploty pomocou
dvoch tlačidiel, dvoch predvolieb a indikátora LCD, s držiakom na stenu, vrátane batérií.
 
Rozmery IP 20 (V × Š × H): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm

Inteligentné bezdrôtové ovládanieInteligentné bezdrôtové ovládanie

18 < Katalóg produktov a cenník 2020 (informácie sa môžu líšiť)

Rozmery a váha balenia:  3×14,5×10cm  /  0,04  kg

Obojsmerná brána na pripojenie domovského servera CLAGE k systému zbernice KNX®
automatizácie budov

Domový server na pohodlné ovládanie teploty špičkových ohrievačov vody CLAGE pomocou
smartfónu alebo tabletu. Integrovaný server s pripojením Wi-Fi a bezdrôtovým adaptérom ako
rozhranie medzi ovládacou aplikáciou a ohrievačmi vody. Softvér poskytuje všetky služby
potrebné pre aplikáciu na ovládanie výstupu teploty vody v D-prietokových ohrievačoch
a zobrazenie údajov o spotrebe. Aplikácia „Smart Control“ je k dispozícii zadarmo z obchodov
s aplikáciami (použiteľné pre tablety a smartfóny z iOS 9 alebo Android OS 4 4)
Rozmery (V × Š × H): 13,7 × 14,2 × 3,8 cm

Ďalší server na rozšírenie bezdrôtovej siete

Bezdrôtový adaptér pre E-prietokové ohrievače vody

(len pre zariadenia od r 2017)

Bezdrôtový adaptér Bluetooth® na inštaláciu do prietokového ohrievača vody DEX
k smartfónu, tabletu alebo diaľkovému ovládaniu CLAGE. Toto rozšírenie je potrebné,
ak zariadenia ešte nie sú vybavené bezdrôtovým diaľkovým ovládaním FX 3.

(len pre zariadenia od r 2019)

Bezdrôtové diaľkové ovládanie pre prietokový ohrievač vody DSX, DSX Twin a DEX,
s bezdrôtovým adaptérom pre inštaláciu do prietokového ohrievača vody. Diaľkové ovládanie
umožňuje okrem ovládania priamo na jednotke aj pohodlné nastavenie teploty prietokového
ohrievača vody na vnútorné vzdialenosti.až do 10 metrov. Bezpečný, obojsmerný bezdrôtový
prenos, dvojtlačidlová voľba teploty plus dve prednastavené tlačidlá a LCD indikátor,,
s držiakom na stenu, vrátane batérií.
Rozmery IP 20 (V × Š × H): 6 × 12,5 × 2 cm

Bezdrôtové diaľkové ovládanie
(len pre zariadenia od r 2017)

Bezdrôtové diaľkové ovládanie
(len pre zariadenia od r 2019)

Bezdrôtové diaľkové ovládanie
(len pre zariadenia od r 2019)



EAN 
4010436…

EAN 
4010436…

S 10-U 

S 10-U 4100-42103 42103 0
PE = 25/5, VPE = 2

S 10-O 

S 10-O 4100-41103 41103 1
PE = 25/5, VPE = 2

S 5-O

S 5-O 4100-41052 41052 2 92.00
PE = 40/8, VPE = 5

S 5-U

S 5-U 4100-42052 42052 1
PE = 40/8, VPE = 5

S 5-U / SNT

S 5-U / SNT 4100-42055 42055 2
PE = 25/5, VPE = 2

 

 

 

S 15-U 

S 15-U 4100-42153 42153 5 352.00
PE = 25/5, VPE = 2

S 15-O 

S 15-O 4100-41153 41153 6 352.00
PE = 25/5, VPE = 2
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Rozmery a váha balenia:  47×31×31,5cm  /  7,1  kg

Rozmery a váha balenia:  44×30×27cm  /  3,7  kg

Rozmery a váha balenia:  44×30×27cm  /  3,7  kg

Rozmery a váha balenia:  46×35×32cm  /  5  kg

Energetická trieda

Rozmery a váha balenia:  47×31×31,5cm  /  7,7  kg

Energetická trieda

Energetická trieda

Energetická trieda

DPH
s
DPH

Malý akumulačný ohrievač vody s vnútornou medenou nádržou (objem 10 litrov). Možnosť
tlakovej aj beztlakovej inštalácie v spojení s bezpečnostnou zostavou. Elektromechanická
regulácia teploty, výber teploty medzi 5 ° C a 80 ° C s tromi aretačnými polohami pri 35 °C
(ECO), 55 °C a 80 °C (MAX), vysoko účinná tepelná izolácia, s automatickou ochranou
proti mrazu, prevádzkový displej, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty.
Spodná inštalácia. Pripojenie ½, so zátkou.
Rozmery IP24 (V × Š × H): 45,2 × 30,0 × 28,5 cm

2,2 kW – 230 V ~

Malý akumulačný ohrievač vody s vnútornou medenou nádržou (objem 10 litrov). Možnosť
tlakovej aj beztlakovej inštalácie v spojení s bezpečnostnou zostavou. Elektromechanická
regulácia teploty, výber teploty medzi 5 ° C a 80 ° C s tromi aretačnými polohami pri 35 °C
(ECO), 55 °C a 80 °C (MAX), vysoko účinná tepelná izolácia, s automatickou ochranou
proti mrazu, prevádzkový displej, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty.
Vrchná inštalácia. Pripojenie ½, so zátkou.
Rozmery IP24 (V × Š × H): 45,2 × 30,0 × 28,5 cm

2,2 kW – 230 V ~

Beztlakový malý zásobník na ohrev úžitkovej vody s vnútornou polypropylénovou nádržou
(objem 5 litrov), recyklovateľná izolácia, regulácia teploty približne 35 °C až 85 °C
s rozsahom úspory energie, voliteľné obmedzenie teploty a automatická ochrana proti mrazu.
Mosadzné konektory na vodu ½, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty.
Inštalácia nad drez alebo umývadlo.
Rozmery IP24 (V × Š × H): 37,6 × 25,6 × 22,8 cm

2,0 kW – 230 V ~

Beztlakový malý zásobník na ohrev úžitkovej vody s vnútornou polypropylénovou nádržou
(objem 5 litrov), recyklovateľná izolácia, regulácia teploty približne 35 °C až 85 °C
s rozsahom úspory energie, voliteľné obmedzenie teploty a automatická ochrana proti mrazu.
Mosadzné konektory na vodu ½, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty.
Inštalácia pod drez alebo umývadlo.
Rozmery IP24 (V × Š × H): 37,6 × 25,6 × 22,8 cm

2,0 kW – 230 V ~

Beztlakový malý zásobník na ohrev úžitkovej vody s vnútornou polypropylénovou nádržou
(objem 5 litrov), recyklovateľná izolácia, regulácia teploty približne 35 °C až 85 °C
s rozsahom úspory energie, voliteľné obmedzenie teploty a automatická ochrana proti mrazu.
Mosadzné konektory na vodu ½, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty. Súčasťou
balenia je aj batéria s dvoma ventílikmi.
Inštalácia pod drez alebo umývadlo.
 
Rozmery IP24 (V × Š × H): 37,6 × 25,6 × 22,8 cm

2,0 kW – 230 V ~

Malý akumulačný ohrievač vody s vnútornou medenou nádržou (objem 15 litrov). Možnosť
tlakovej aj beztlakovej inštalácie v spojení s bezpečnostnou zostavou. Elektromechanická
regulácia teploty, výber teploty medzi 5 ° C a 80 ° C s tromi aretačnými polohami pri 35 °C
(ECO), 55 °C a 80 °C (MAX), vysoko účinná tepelná izolácia, s automatickou ochranou
proti mrazu, prevádzkový displej, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty.
VSpodná inštalácia. Pripojenie ½, so zátkou.
Rozmery IP24 (V × Š × H): 45,2 × 30,0 × 28,5 cm

Malý akumulačný ohrievač vody s vnútornou medenou nádržou (objem 15 litrov). Možnosť
tlakovej aj beztlakovej inštalácie v spojení s bezpečnostnou zostavou. Elektromechanická
regulácia teploty, výber teploty medzi 5 ° C a 80 ° C s tromi aretačnými polohami pri 35 °C
(ECO), 55 °C a 80 °C (MAX), vysoko účinná tepelná izolácia, s automatickou ochranou
proti mrazu, prevádzkový displej, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty.
Vrchná inštalácia. Pripojenie ½, so zátkou.
Rozmery IP24 (V × Š × H): 45,2 × 30,0 × 28,5 cm

2,2 kW – 230 V ~

Typ Výkon
Obj.
číslo Typ Výkon

Obj.
číslo
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Energetická trieda

Rozmery a váha balenia:  47×31×31,5cm  /  7,7  kg

2,2 kW – 230 V ~

Rozmery a váha balenia:  47×31×31,5cm  /  7,1  kg

293.00

293.00

85.00

145.00

EUR

S-malý zásobníkový ohrievač vody 5 litrov S-zásobníkový ohrievač vody 10 až 15 litrov

Medená vnútorná nádoba

Medená vnútorná nádoba

Medená vnútorná nádoba

Medená vnútorná nádoba

Energetická trieda

Energetická trieda

s
EUR



EAN 
4010436…

EAN 
4010436…

S 50 

S 50 4100-43850 43850 2 355.00
PE = 16/4, VPE = 1

S 30 

S 30 4100-43800 43800 7 302.00
PE = 20/5, VPE = 2

 

 

 

S 80 

S 80 4100-43880 43880 9 361.00
PE = 12/4, VPE = 1

 

S 100 

S 100 4100-43900 43900 4 393.00
PE = 8/4, VPE = 1

 

SX 50 

SX 50 
0 75 / 4 5 kW  

4100-43050 43050 6 501.00

PE = 12/4, VPE = 1

 

SX 80

SX 80 
1 / 6 kW  

4100-43080 43080 3 530.00

PE = 8/4, VPE = 1

 

SX 100

SX 100 
1 / 6 kW  

4100-43100 43100 8 564.00

PE = 8/4, VPE = 1

 

SX 120 

SX 120 
1 / 6 kW  

4100-43120 43120 6 680.00

PE = 4/4, VPE = 1
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Rozmery a váha balenia:  67×54,4×54,5cm  /  21kg
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Rozmery a váha balenia:  61×43×41cm  /  13,8  kg
Energetická trieda

Energetická trieda

Energetická trieda Rozmery a váha balenia:  90×53,5×54,5cm  /  27,3kg

Energetická trieda

Rozmery a váha balenia:  106×54,5×54,5cm  /  31,5kg

Energetická trieda

Rozmery a váha balenia:  68×60×60cm  /  25,8kg

Energetická trieda

Rozmery a váha balenia:  90×60×60cm  /  33,2kg

Energetická trieda

Rozmery a váha balenia:  106×60×60cm  /  37,4kg

Energetická trieda
Rozmery a váha balenia:  123×60×60cm  /  42,4kg

s
DPH

s
DPH

Akumulačný ohrievač teplej vody s vnútornou smaltovanou nádržou (objem 50 litrov), voľba
teploty medzi 8° C a 70 °C, vysoko účinná izolácia tvrdej peny PU, termostat s ochranou proti
prehriatiu, prepínač teploty, ochranná horčíková anóda, pripojenie ½, so zátkou
 
Rozmery IP 25D (V × Š × H): 61,3 × 49,3 × 49,9 cm

2 kW – 230 V ~

Akumulačný ohrievač teplej vody s vnútornou smaltovanou nádržou (objem 30 litrov), voľba
teploty medzi 8° C a 75 °C, vysoko účinná izolácia tvrdej peny PU, termostat s ochranou proti
prehriatiu, prepínač teploty, ochranná horčíková anóda, pripojenie ½, so zátkou
 
Rozmery IP 25D (V × Š × H): 56,4 × 37,7 × 36,5 cm

2 kW – 230 V ~

Akumulačný ohrievač teplej vody s vnútornou smaltovanou nádržou (objem 80 litrov), voľba
teploty medzi 8° C a 70 °C, vysoko účinná izolácia tvrdej peny PU, termostat s ochranou proti
prehriatiu, prepínač teploty, ochranná horčíková anóda, pripojenie ½, so zátkou
 
Rozmery IP 25D (V × Š × H): 84,1 × 49,3 × 49,9 cm

2 kW – 230 V ~

Akumulačný ohrievač teplej vody s vnútornou smaltovanou nádržou (objem 100 litrov), voľba
teploty medzi 8° C a 70 °C, vysoko účinná izolácia tvrdej peny PU, termostat s ochranou proti
prehriatiu, prepínač teploty, ochranná horčíková anóda, pripojenie ½, so zátkou
 
Rozmery IP 25D (V × Š × H): 99,3 × 49,3 × 49,9 cm

2 kW – 230 V ~

Akumulačný ohrievač teplej vody (objem 50 litrov) s vnútorným oceľovým zásobníkom vody
s titanovým povlakom a ochrannou horčíkovou anódou, s možnosťou voľby teploty medzi
40 °C, 60 °C alebo 85 °C, elektronickou reguláciou teploty s ukazovateľom obsahu tepla
a rýchlou funkciou ohrevu, možné teplotné obmedzenie na 40 °C alebo 60 °C,
vysoko účinná tepelná izolácia a prvotriedne ohrievacie prvky z nehrdzavejúcej ocele
s revíznou prírubou a vypúštacou dýzou, univerzálne pripojenie pre jednookruhovú
a ekonomickú dvojokruhovú prevádzku, prípoj vody ½.
 
Rozmery IP 24D ( V × Š × H): 61,3 × 53,0 × 51,6 cm

Možnosť pripojenia 230 / 400 V

Akumulačný ohrievač teplej vody (objem 80 litrov) s vnútorným oceľovým zásobníkom vody
s titanovým povlakom a ochrannou horčíkovou anódou, s možnosťou voľby teploty medzi
40 °C, 60 °C alebo 85 °C, elektronickou reguláciou teploty s ukazovateľom obsahu tepla
a rýchlou funkciou ohrevu, možné teplotné obmedzenie na 40 °C alebo 60 °C,
vysoko účinná tepelná izolácia a prvotriedne ohrievacie prvky z nehrdzavejúcej ocele
s revíznou prírubou a vypúštacou dýzou, univerzálne pripojenie pre jednookruhovú
a ekonomickú dvojokruhovú prevádzku, prípoj vody ½.
 
Rozmery IP 24D ( V × Š × H): 84,1 × 53,0 × 51,6 cm

Možnosť pripojenia 230 / 400 V

Akumulačný ohrievač teplej vody (objem 100 litrov) s vnútorným oceľovým zásobníkom vody
s titanovým povlakom a ochrannou horčíkovou anódou, s možnosťou voľby teploty medzi
40 °C, 60 °C alebo 85 °C, elektronickou reguláciou teploty s ukazovateľom obsahu tepla
a rýchlou funkciou ohrevu, možné teplotné obmedzenie na 40 °C alebo 60 °C,
vysoko účinná tepelná izolácia a prvotriedne ohrievacie prvky z nehrdzavejúcej ocele
s revíznou prírubou a vypúštacou dýzou, univerzálne pripojenie pre jednookruhovú
a ekonomickú dvojokruhovú prevádzku, prípoj vody ½.
 
Rozmery IP 24D ( V × Š × H): 99,3 × 53,0 × 51,6 cm

Možnosť pripojenia 230 / 400 V

Akumulačný ohrievač teplej vody (objem 120 litrov) s vnútorným oceľovým zásobníkom vody
s titanovým povlakom a ochrannou horčíkovou anódou, s možnosťou voľby teploty medzi
40 °C, 60 °C alebo 85 °C, elektronickou reguláciou teploty s ukazovateľom obsahu tepla
a rýchlou funkciou ohrevu, možné teplotné obmedzenie na 40 °C alebo 60 °C,
vysoko účinná tepelná izolácia a prvotriedne ohrievacie prvky z nehrdzavejúcej ocele
s revíznou prírubou a vypúštacou dýzou, univerzálne pripojenie pre jednookruhovú
a ekonomickú dvojokruhovú prevádzku, prípoj vody ½.
 
Rozmery IP 24D ( V × Š × H): 115,3 × 53,0 × 51,6 cm

Možnosť pripojenia 230 / 400 V

TypTyp Výkon Výkon
Obj.
číslo

Obj.
číslo

EUR EUR

S-zásobníkový ohrievač vody 30 až 100 litrov SX-zásobníkový ohrievač vody 50 až 120 litrov

Rýchloohrev

Rýchloohrev

Rýchloohrev

Rýchloohrev



Type
EAN 
4010436…

EUR 

SNT 

SNT 4100-02100 02100 1 67.00
VPE = 10

SNO 

SNO 4100-0110 40110 0 104.00
VPE = 10

SGU 

SGU 4100-0013 40013 4 199.00
VPE = 10

SGUT

SGUT 4100-0014 40014 1
PVPVPE = 10

SG

SG 4100-0011 40011 0 105.00
VPE = 10

SGM

SGM 4100-0012 40012 7 149.00
VPE = 10

SSO 

SSO 4100-01250 01250 4
VPE = 1

K 5 

K 5 4100-41002 41002 7
PE = 40/10, VPE = 5

Zip Hydroboil® Plus 

HB Plus 3 4100-44603 44603 3
PE = 8, VPE = 1

Zip Hydroboil® Plus 

HB Plus 5 4100-44605
PE = 8, VPE = 1 

Zip Hydroboil® Plus 

HB Plus 7 4100-44607
PE = 8, VPE = 1

CSS

CSS 0010-00504 00504 9 8.00
CSSi 89125 89125 3 11.00

VPE = 10

EAN 
4010436…

EUR 

NEW

NEW

NEW
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Rozmery a váha balenia:  37×23,5×6cm  /  1,28  kg

Rozmery a váha balenia:  85×17,5×32,5cm  /  1,39  kg

Rozmery a váha balenia:   10,5×12×17,5cm  /  1,44  kg

Rozmery a váha balenia:   3×10,5×18,5cm  /  0,3  kg

Rozmery a váha balenia:   10,5×12×17,5cm  /  1,11  kg

Rozmery a váha balenia:   10,5×12×17,5cm  /  1,28  kg

Rozmery a váha balenia:  13×28×17cm  /  2,12  kg

Rozmery a váha balenia:  36,5 × 35 × 24cm / 3,7kg

Rozmery a váha balenia:   55×38×30cm  /  8  kg

Rozmery a váha balenia:   57×40×30cm  /  10kg

Rozmery a váha balenia:   69×40×30cm  /  10kg

Rozmery a váha balenia:  2×10,4×20,3cm / 0,05  kg

Výkon
Obj.
číslo

s
DPH

Beztlaková zmiešavacia batéria s dvoma rukoväťami s otočnou hubicou 15 cm pre inštaláciu
v spodnej časti. Balenie s tromi flexi pripojovacími hadicami ⅜.

Batéria s dvoma rukoväťami s otočným výtokom 16 cm a kombinovaným ventilom
pre inštaláciu do zásobníka ½

Spodná poistná zostava s jednosmerným ventilom, redukčným ventilom a flexi pripojovacími
hadicami, vhodná pre montáž pod spodnú časť s tlakovým ohrievačmi teplej vody
S10-U / S15-U

Sada T-kusov pre pripojenie ďaľšej batérie

Bezpečnostná zostava pre nadmerný tlak (6 bar), vhodná na inštaláciu so zásobníkmi
s uzavretým tlakovým systémom

Bezpečnostná zostava pre nadmerný tlak (10 bar), vhodná na inštaláciu so zásobníkmi
s uzavretým tlakovým systémom

Páková nástenná batéria s výpusťou pre inštaláciu do zásobníka s otočným výtokom 16 cm

Ohrievač vody na varenie pre 0 až 5 litrov teplej vody, vnútorný plastový zásobník s kúrením,
výber teploty medzi 37 °C a 99 °C, nepretržitá hladina varu s automatickými intervalmi,
kontrolka, indikátor hladiny vody, integrovaný kohútik, integrovaný odtoko v otočnej hubici
 
IP44 Rozmery (V × Š x H): 27 × 29 × 20 cm

5 litorv – 2,0 kW  –  230 V ~

Elektronický ohrievač vody na automatickú dodávku vriacej vody. Jednotka poskytuje 100
šálok horúcej vody / h na prípravu čaju, kávy alebo iných horúcich nápojov. Dvojkomorový
systém s nádržami z nehrdzavejúcej ocele, bez emisií pary, tlačidlový ventil pre pohodlné
dávkovanie, prvotriedna izolácia, elektronická regulácia teploty, LCD pre indikátory činnosti
a funkcie, voliteľná funkcia šetrenia energie, so zástrčkou.
Rozmery IP20 (V × Š x H): 43,1 x 28,9 x 18 cm

3 litre – 1,4 kW  –  220–240 V

Elektronický ohrievač vody na automatickú dodávku vriacej vody. Jednotka poskytuje 150
šálok horúcej vody / h na prípravu čaju, kávy alebo iných horúcich nápojov. Dvojkomorový
systém s nádržami z nehrdzavejúcej ocele, bez emisií pary, tlačidlový ventil pre pohodlné
dávkovanie, prvotriedna izolácia, elektronická regulácia teploty, LCD pre indikátory činnosti
a funkcie, voliteľná funkcia šetrenia energie, so zástrčkou.
Rozmery IP20 (V × Š x H): 46,5 x 31,8 x 19,8 cm

5 litrov – 2,2 kW  –  220–240 V

Elektronický ohrievač vody na automatickú dodávku vriacej vody. Jednotka poskytuje 200
šálok horúcej vody / h na prípravu čaju, kávy alebo iných horúcich nápojov. Dvojkomorový
systém s nádržami z nehrdzavejúcej ocele, bez emisií pary, tlačidlový ventil pre pohodlné
dávkovanie, prvotriedna izolácia, elektronická regulácia teploty, LCD pre indikátory činnosti
a funkcie, voliteľná funkcia šetrenia energie, so zástrčkou.
Rozmery IP20 (V × Š x H): 57,8 x 31,8 x 19,8 cm

7 litrov – 2,2 kW  –  220–240 V

Úsporný perlátor pre akumulačné ohrievače vody

Pre adaptér M22/24
S chrómovým adaptérom na batérie M22i

Typ
Obj.
číslo

s
DPH

Príslušenstvo pre zásobníkové ohrievače

40.00

198.00

214.00

1089.00

44605 7

44607 1

Automat na horúcu vodu

1175.00

1219.00



EAN 
4010436…

EUR 
EAN 
4010436…

EUR 

Zip Hydroboil® 

HB 15 4100-44615
PE = 4, VPE = 1

Zip Hydroboil® 

HB 25 4100-44625
PE = 2, VPE = 1 

Zip Hydroboil® 

HB 40 4100-44640
PE = 2, VPE = 1

KAT 1 

KAT 1 4100-44080 44080 2
VPE = 10

KAT 2

KAT 2 4100-44081 44081 9
VPE = 10

KA AZ und KA A

KA AZ for KA 15 / KA 25 and HB 15 / HB 25 84426 84426 6
KA A for KA 40 and HB 40 84427 84427 3

VPE = 10

KAS 2 

KAS 2 4100-44086 44086 4
VPE = 10

KA Z 

KA Z for KA and HB 15/25/40 84321 84321 4
VPE = 10

KAS 1 

KAS 1 4100-44085 44085 7
VPE = 10

ULTRA 500 84500 84500 3
84501 84501 0
84502 84502 7

VPE = 10  
VPE = 10 
VPE =     4

NEW

NEW

NEW
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Rozmery a váha balenia:   73×45×30cm  /  15,8kg

Rozmery a váha balenia:   90×44×40cm  /  18,6kg

Rozmery a váha balenia:   96×57×40cm  /  25kg

Rozmery a váha balenia:  2×25×41cm  /  0,62  kg

Rozmery a váha balenia:  4×25×41cm  /  0,61  kg

Rozmery a váha balenia:  3×18×40cm  /  0,67  kg

Rozmery a váha balenia:  75×10,5×27cm  /  0,04  kg

Rozmery a váha balenia:  3×18×40cm  /  0,61  kg

Rozmery a váha balenia:  10×10×26cm  /  0,1  kg

Rozmery / rozmery a váha balenia: (H×Ø) ULTRA 500: 42,5×9,5cm /  12×13×46cm / 2,05 kg
Rozmery / rozmery a váha balenia: (H×Ø) ULTRA 1000: 36×13,6cm /  14×14,5×40cm / 3,25 kg
Rozmery / rozmery a váha balenia: (H×Ø) ULTRA 2000: 47,5×17,5cm /  18,5×19×52cm / 6,4 kg

Typ Výkon
Obj.
číslo

s
DPH Typ

Obj.
číslo

s
DPH

Elektrický ohrievač vody na varenie a výrobu vriacej vody. Prístroj poskytuje horúcu vodu
na prípravu čaju, kávy alebo iných horúcich nápojov. Dvojkomorový systém s nádržami
z nehrdzavejúcej ocele, bez emisií pary, praktický dávkovací ventil, prvotreidna izolácia,
elektronická regulácia teploty, pre trvalé pripojenie.
 
IP 20 Rozmery (V × Š × H): 60 × 39 × 29,9 cm

15 litrov – 2,8 kW – 230 V ~

Elektrický ohrievač vody na varenie a výrobu vriacej vody. Prístroj poskytuje horúcu vodu
na prípravu čaju, kávy alebo iných horúcich nápojov. Dvojkomorový systém s nádržami
z nehrdzavejúcej ocele, bez emisií pary, praktický dávkovací ventil, prvotreidna izolácia,
elektronická regulácia teploty, pre trvalé pripojenie.
 
IP 20 Rozmery (V × Š × H): 78 × 39 × 29,9 cm

25 litrov – 2,8 kW – 230 V ~

Elektrický ohrievač vody na varenie a výrobu vriacej vody. Prístroj poskytuje horúcu vodu
na prípravu čaju, kávy alebo iných horúcich nápojov. Dvojkomorový systém s nádržami
z nehrdzavejúcej ocele, bez emisií pary, praktický dávkovací ventil, prvotreidna izolácia,
elektronická regulácia teploty, pre trvalé pripojenie.
 
IP 20 Rozmery (V × Š × H): 84 × 51,5 × 28,4 cm

40 litrov – 2,8 kW – 230 V ~

Odkvapkávacia miska z nehrdzavejúcej ocele, 325 × 175 cm

Odkvapkávacia miska z nehrdzavejúcej ocele s drenážnym pripojením, 325 × 175 cm

Pripojovacia súprava pre jeden alebo dva ďalšie bočné dávkovacie ventily

Odkvapkávač prípojom zo steny ¾

Dávkovací náhradný ventil

Odkvapkávač so spodným prípojom ¾

Unikátna troj-úrovňová iónova náplň pre spoľahlivé zmäkčenie, stabilizáciu pH a filtráciu
pitnej vody. Zlepšuje chuť vody a zvyšuje životnosť zariadenia. Aby sa dosiahla vhodná
tvrdosť vody, malé množstvo vody filtrovanej aktívnym uhlím obchádza vodu. Použitie
ionomeničových živíc s hodnotou pH a aktívneho uhlia z kokosových škrupín s obzvlášť
vysokou kapacitou. Filtračné vložky sú hygienické a ľahko vymeniteľné.
 

Kapacita pri 10 KH: 4 200 litrov
ULTRA 1000
ULTRA 2000

Filtračné systémy Claris Ultra na zmäkčovanie vody

Hlavu filtra je potrebné objednať samostatne.

Kapacita pri 10 KH: 8 200 litrov
Kapacita pri 10 KH: 20 000 litrov

44615 6

44640 8

71.00

79.00

63.00
90.00

71.00

59.00

71.00

Automat na horúcu vodu Príslušenstvo pre automaty horúcej vody

2285.00

2799.00

190.00
270.00
435.00

44625 5 2628.00



EAN 
4010436…

EUR 

Zip HydroTap® G4 BCS 

BCS 100/75 4100-44579
VPE = 1

Zip HydroTap® G4 BCS 

BCS 160/175 4100-44580
VPE = 1

Zip HydroTap® G4 BC 

BC 100/75 4100-44577
VPE = 1

Zip Classic BCS

Classic BCS 4100-44500 44500 5
Classic BCS 4100-44501 44501 2
Classic BCS 4100-44502 44502 9

VPE = 1

Zip Classic BC

Classic BC 4100-44506 44506 7
Classic BC 4100-44507 44507 4
Classic BC 4100-44508 44508 1

VPE = 1

Zip Arc BC

Arc BC 4100-44509 44509 8
Arc BC 4100-44510 44510 4
Arc BC 4100-44511 44511 1

VPE = 1

Zip Arc BCS

Arc BCS 4100-44503 44503 6
Arc BCS 4100-44504 44504 3
Arc BCS 4100-44505 44505 0

VPE = 1

Zip Celsius Arc AIO “All-In-One” 

Celsius Arc AIO 4100-44524
Celsius Arc AIO 4100-44525
Celsius Arc AIO 4100-44526

VPE = 1

NEW

NEW

NEW

EAN 
4010436…

EUR 
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Rozmery a váha balenia:  53,5×38×56,5cm

Rozmery a váha balenia:  54×44×67cm

Rozmery a váha balenia:  53,5×38×56,5cm

Typ Výkon
Obj.
číslo

s
DPH

Elektronický systém pitnej vody na inštaláciu do spodnej časti skrinky na okamžité dodanie
filtrovanej vriacej vody (100 šálok / h), chladenej (75 pohárov / h) alebo perlivej pitnej vody
(karbonizácia max. 5 g CO2 na liter, ktorá vytvára stredne perlivú vodu). Dotykový ovládací
panel pre programovacie a servisné nastavenia, systém ochrany proti úniku.
Musí byť nainštalovaný redukčný ventil.
IP 20 Rozmery (V × Š × H): 33,5 × 34,8 × 46,6 cm
ZIP batéria, zásobník s oxidom uhličitým a redukčný ventil sa musia objednať samostatne.

2,2kW – 230 V

Elektronický systém pitnej vody na inštaláciu do spodnej časti skrinky na okamžité dodanie
filtrovanej vriacej vody (160 šálok / h), chladenej (175 pohárov / h) alebo perlivej pitnej vody
(karbonizácia max. 5 g CO2 na liter, ktorá vytvára stredne perlivú vodu). Dotykový ovládací
panel pre programovacie a servisné nastavenia, systém ochrany proti úniku.
Musí byť nainštalovaný redukčný ventil.
IP 20 Rozmery (V × Š × H): 33,5 × 45,4 × 47 cm
ZIP batéria, zásobník s oxidom uhličitým a redukčný ventil sa musia objednať samostatne.

2,3kW – 230 V

Elektronický systém pitnej vody pre inštaláciu do spodnej časti skrynky na okamžité dodanie
filtrovanej vody, vriacej vody (100 šálok / h) a chladenej vody (75 pohárov / h).
Dotykový ovládací panel pre programovanie a servisné nastavenia, systém ochrany proti úniku,
vynikajúca izolácia, kryt z bielej ocele.
Rozmery IP20 (V × Š × H): 33,5 × 29 × 46 cm
ZIP batéria sa musí objednať samostatne.

2,1kW  –  230 V

Elektrická dávkovacia batéria pre Zip HydroTap® BCS s ovládacími tlačidlami na vrchu,
funkčný displej, funkcia pridržania pre ľahké plnenie pohárov alebo nádobiek, pevný výtok -
dĺžka 12 cm, výška 21 cm, potrebný otvor na uchytenie s priemerom 35 mm

Leštený chróm
Brúsený chróm
Matná čierna

Elektrická dávkovacia batéria pre Zip HydroTap® BC s ovládacími tlačidlami na vrchu,
funkčným displejom, funkciou pridržania pre ľahké plnenie pohárov alebo nádob,
12 cm pevný výtok, vysoký 21 cm, je potrebný vrtný otvor s priemerom 35 mm

Leštený chróm
Brúsený chróm
Matná čierna

Elektrická dávkovacia batéria pre Zip HydroTap® BC s bočným ovládacím gombíkom,
16 cm pevná hubica, 35 cm vysoká, potrebný vrtný otvor s priemerom 35 mm

Leštený chróm
Brúsený chróm
Matná čierna

Elektrická dávkovacia Batéria pre Zip HydroTap® BCS s bočným ovládacím tlačidlom,
16 cm pevná hubica, 35 cm vysoká, je potrebné vyvŕtať otvor s priemerom 35 mm

Leštený chróm
Brúsený chróm
Matná čierna

Plne vybavená batéria na varenie, chladenie a sýtenie pitnej vody pomocou Zip HydroTap®,
G4 BCS, ako aj voda z vodovodu z prietokového ohrievača alebo zásobníka vody ovládaná
pomocou bočnej páky, 22 cm otočný výtok, vysoký 44 cm, potrebný otvor s priemerim 50 mm

Leštený chróm
Brúsený chróm
Matná čierna

Chladená vodaVriaca vodaVriaca voda Perlivá vodaChladená voda

Typ Výkon
Obj.
číslo

s
DPH

Kompatibilné batérie pre BC

506.00
660.00
660.00

506.00
660.00
600.00

660.00
660.00

506.00
660.00
660.00

44524 1
44525 8
44526 5

Kompatibilné batérie pre BCS

506.00

445777
3751.00

4774.00

3339.00

2045.00
2215.00
2215.00

44579 1

44580 7

Zip Systém pitnej vodyZip Systém pitnej vody
BCBCS



Zip HydroTap® G4 CS

CS 175 4100-44582
VPE = 1

Zip HydroTap® G4 B 

B 160 4100-44578
VPE = 1

Zip Classic CS

Classic CS 4100-44518 44518 0
Classic CS 4100-44519 44519 7
Classic CS 4100-44520 44520 3

VPE = 1

Zip Classic B

Classic B 4100-44512 44512 8
Classic B 4100-44513 44513 5
Classic B 4100-44514 44514 2

VPE = 1

Zip Arc CS

Arc CS 4100-44521 
Arc CS 4100-44522
Arc CS 4100-44523

VPE = 1

Zip Arc B

Arc B 4100-44515 
Arc B 4100-44516
Arc B 4100-44517

VPE = 1

NEWNEW

EAN 
4010436…

EUR 
EAN 
4010436…

EUR 
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Rozmery a váha balenia:  53,5×38×56,5cm

Rozmery a váha balenia:  53,5×37,5×56,5cm

Elektronický systém pitnej vody pre inštaláciu do spodnej časti pre prívod filtrovanej
chladenej pitnej vody (175 pohárov / h) a perlivej pitnej vody (karbonácia max. 5 g CO2
na liter, ktorá vytvára stredne perlivú vodu). Dotykový ovládací panel pre programovanie
a servisné nastavenia , systém ochrany proti úniku, puzdro z bielej ocele.
Musí byť nainštalovaný redukčný ventil, IP20 Rozmery (V × Š x H): 33,5 × 34 × 47,6 cm

ZIP batéria, zásobník s oxidom uhličitým a redukčný ventil sa musia objednať samostatne.

0,45kW – 230 V

Elektronický ohrievač vriacej vody na inštaláciu do spodnej časti skrinky pre okamžité dodanie
vriacej vody (160 šálok / h). S dotykovým ovládacím panelom pre programovanie a servisné
nastavenia, systém ochrany proti úniku, vysoko kvalitná tepelná izolácia, kryt z bielej ocele
Rozmery IP20 (V × Š × H): 33,5 × 28 × 31,3 cm

ZIP batéria sa musí objednať samostatne.

1,9kW – 230 V

Elektrická dávkovacia batéria pre Zip HydroTap® CS s ovládacími tlačidlami na vrchu,
funkčný displej, funkcia pridržania pre ľahké plnenie pohárov alebo nádobiek, pevný výtok -
dĺžka 12 cm, výška 21 cm, potrebný otvor na uchytenie s priemerom 35 mm

Leštený chróm
Brúsený chróm
Matná čierna

Elektrická dávkovacia batéria pre Zip HydroTap® B s ovládacími tlačidlami na vrchu,
funkčným displejom, funkciou pridržania pre ľahké plnenie pohárov alebo nádob,
12 cm pevný výtok, vysoký 21 cm, je potrebný vrtný otvor s priemerom 35 mm

Leštený chróm
Brúsený chróm
Matná čierna

Elektrická dávkovacia Batéria pre Zip HydroTap® CS s bočným ovládacím tlačidlom,
16 cm pevná hubica, 35 cm vysoká, je potrebné vyvŕtať otvor s priemerom 35 mm

Leštený chróm
Brúsený chróm
Matná čierna

Elektrická dávkovacia Batéria pre Zip HydroTap® B s bočným ovládacím tlačidlom,
16 cm pevná hubica, 35 cm vysoká, je potrebné vyvŕtať otvor s priemerom 35 mm

Leštený chróm
Brúsený chróm
Matná čierna

Vriaca vodaPerlivá vodaChladená voda

Typ Výkon
Obj.
číslo

s
DPH Typ Výkon

Obj.
číslo

s
DPH

44582 1
44578 4

506.00
660.00
660.00

506.00
660.00
660.00

44521 0
44522 7
44523 4

44515 9
44516 6
44517 3

Kompatibilné batérie pre BC Kompatibilné batérie pre B

1797.00
3080.00

506.00
660.00
660.00 660.00

660.00
506.00

Zip Systém pitnej vody Zip Systém pitnej vody
CS B



BCS 100/75 4100-44279
VPE = 1

C 175 4100-44283
CS 175 4100-44282

VPE = 1

BC 100/75 4100-44277
VPE = 1

MINIBOIL 4100-44260 44260 8 1,372.00
VPE = 1

B 160 4100-44278 44278 3 2,030.00
VPE = 1

BCS 160/175 4100-44280
VPE = 1

EAN 
4010436…

EUR 

Classic AIO 4100-44112
VPE = 1

KXV

KXV 10 4100-44102 44102 1 79.00
KXV 20 4100-44160 44160 1 87.00

KXV 40 4100-44162 44162 5 125.00
VPE = 10

EAN 
4010436…

EUR 
EAN 
4010436…

EUR 
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Rozmery a váha balenia:  53,5×38×56,5cm  /  37,6  kg

Rozmery a váha balenia: C 175: 53,5×38×56,5cm / 27,5 kg
Rozmery a váha balenia: CS 175: 53,5×38×56,5cm / 38,2 kg

Rozmery a váha balenia:  53,5×38×56,5cm  /  24,5  kg

Rozmery a váha balenia:  46×37×38cm  /  11  kg

Rozmery a váha balenia:  53,5×37,5×56,5cm  /  15,1  kg

Rozmery a váha balenia:  54×44×67cm  /  43,6  kg

Rozmery a váha balenia:  10×27×49cm  /  3,62  kg

Rozmery a váha balenia:  5×25×27cm  /  0,5  kg

Elektronický systém pitnej vody na inštaláciu do spodnej časti so špeciálnou batériou
na okamžité dodanie filtrovanej vriacej vody (100 šálok / h), chladenej (75 pohárov / h) alebo
perlivej pitnej vody (karbonizácia max. 5 g CO2 na liter, ktorá vytvára stredne perlivú vodu).
Elektronická batéria s obojsmernými pákami a funkciou blokovania polohy pre pohodlné
plnenie väčších nádob. Ochranný systém - funkčný indikátor obarenia  Dotykový ovládací
panel pre programovanie a servisné nastavenia, systém ochrany proti úniku, kryt z bielej
ocele, chrómovaná batéria.
Redukčný ventil musí byť nainštalovaný, IP 20
Rozmery (V × Š × H): 33,5 × 34,8 × 46,6 cm
Zásobník s oxidom uhličitým a redukčný ventil sa musia objednať samostatne.

2,1kW  –  230 V

Elektronický systém na pitnú vodu na inštaláciu na spodnú časť skrinky so špeciálnou
batériou na prívod filtrovanej chladenej pitnej vody (175 pohárov / h) / filtrovanej chladenej
pitnej vody (175 pohárov / h) a perlivej pitnej vody (karbonizácia max. 5 g CO2 na liter, ktorá
vytvára stredne perlivú vodu). Batéria s obojsmernými pákami. Dotykový ovládací panel
pre programovanie a servisné nastavenia, systém ochrany proti úniku, kryt z bielej ocele,
chrómovaná batéria. Pri CS musí byť nainštalovaný redukčný ventil,
IP20 Rozmery (V × Š × H): 33,5 × 34 × 47,6 cm
Zásobník s oxidom uhličitým a redukčný ventil sa musia objednať samostatne.

0,45kW – 230 V
0,45kW – 230 V

Elektronický systém na pitnú vodu pre inštaláciu na spodnú časť skrinky so špeciálnou
batériou na okamžité dodanie filtrovanej vriacej (100 šálok / h) a chladenej vody
(75 pohárov / h). Elektronický kohútik s funkčnými indikátormi, funkcia blokovania polohy
pre pohodlné plnenie väčších nádob. Ochranný systém proti obareniu. Dotykový ovládací
panel pre programovanie a servisné nastavenia, systém ochrany proti úniku, kvalitná izolácia,
kryt z bielej ocele, chrómovaná batéria
Rozmery IP20 (V × Š × H): 33,5 × 29 × 46 cm

2,1kW  –  230 V

Elektronický ohrievač vody na varenie na spodnú inštaláciu so špeciálnou batériou
na okamžité dodanie vriacej vody (120 šálok / h) a filtrovanej pitnej vody (2,6 l / min),
chrómovaná batéria
 
IP20 Rozmery (V × Š x H): 33,8 × 21,2 × 26,9 cm

1,8 kW – 230 V

Elektronický ohrievač vody na varenie na spodnú inštaláciu so špeciálnou batériou
na okamžité dodanie vriacej vody (160 šálok / h). Elektronický kohútik s funkčnými indikátormi,
funkcia blokovania polohy na pohodlné plnenie väčších nádob, systém ochrany proti obareniu,
s dotykovým ovládacím panelom na programovanie a servisné nastavenia, systém ochrany
proti úniku, kvalitná tepelná izolácia, kryt z bielej ocele, chrómovaná batéria.
IP20 Rozmery (V × Š x H): 33,5 × 28 × 31,3 cm

1,9kW – 230 V

Elektronický systém pitnej vody na inštaláciu do spodnej časti skrinky so špeciálnou batériou
na okamžité dodanie filtrovanej vriacej vody (160 šálok / h), chladenej (175 pohárov / h) alebo
perlivej pitnej vody (karbonizácia max. 5 g CO2 na liter, ktorá vytvára stredne perlivú vodu).
Elektronická batéria s obojsmernými pákami a funkciou blokovania polohy pre pohodlné
plnenie väčších nádob. Ochranný systém - funkčný indikátor obarenia  Dotykový ovládací
panel pre programovanie a servisné nastavenia, systém ochrany proti úniku, kryt z bielej
ocele, chrómovaná batéria.
Redukčný ventil musí byť nainštalovaný, IP 20
Rozmery (V × Š × H): 33,5 × 45,4× 47 cm
Zásobník s oxidom uhličitým a redukčný ventil sa musia objednať samostatne.

Typ
Obj.
číslo

s
DPH

Viacúčelová batéria na varenie, chladenie a perlivú pitnú vodu zo spodnej jednotky Zip
HydroTap® a tiež na klasickú pitnú vodu prietokového ohrievača alebo zásobníka vody
ovládaná (dá pomocou bočnej páky). Eliminuje potrebu ďalšej batérie pre klasickú vodu.

Leštený chróm

Predĺženie na zvýšenie elektronickej batéria Zip Classic o 10,7 cm
Leštený chróm
Brúsený chróm

Matná čierna

Typ Výkon
Obj.
číslo

s
DPH Typ Výkon

Obj.
číslo

s
DPH

Zip HydroTap® G4 BCS set (Pokiaľ vydržia zásoby)

Zip HydroTap® G4 C/Zip HydroTap® G4 CS set (Pokiaľ vydržia zásoby)

Zip HydroTap® G4 BC set (Pokiaľ vydržia zásoby)

Zip HydroTap® MINIBOIL set (Pokiaľ vydržia zásoby)

Zip HydroTap® G4 B set (Pokiaľ vydržia zásoby)

Zip HydroTap® G4 BCS set (Pokiaľ vydržia zásoby)

Zip Classic AIO “Al-In-One” (Pokiaľ vydržia zásoby)

BCS-BC-C-CS B-MINIBOL

 

2,3kW  –  230 V

44279 0

44283 7
44282 0

44277 6

44280 6

44112 0

Systém pitnej vody s batériou Systém pitnej vody s batériouZvýhodnený set Zvýhodnený set

3990.00

3590.00

3390.00
3290.00

1055.00

4990.00

Príslušenstvo pre Zip systém pitnej vody



EAN 
4010436…

EUR 

ULTRA 500 84500 84500 3
ULTRA 1000 84501 84501 0
ULTRA 2000 84502 84502 7

VPE = 10  
VPE = 10 
VPE =     4

KXF

KXF 1 891289 91289 7
KXF 2 891290 91290 3
KXF 1.1 893701 93701 2
KXF 2.1 893702 93702 9

VPE =     5

84519 84519 5
VPE = 10

DMBCS 

DMBCS 4100-44120 44120 5
VPE = 10

DMSP 

DMSP 4100-44125 44125 0
VPE = 10

KXB 

KXB 893450 93450 9 77.00
VPE = 10

KXB-C 

KXB-C 893541 93541 4 80.00
VPE = 10

VBZ

VBZ 84509 84509 6
VPE = 10

DTK

DTK 893159 93159 1 486.00
VPE = 1

COF 9910-90005 90005 5
VPE = 10

KXTV

KXTV 50 4100-44560 44560 9
KXTV 60 4100-44561 44561 6
KXTV 70 4100-44562 44562 3

KXTV

KXTV 10 4100-44111 44111 3
KXTV 20 4100-44113 44113 7

KXTV 40 4100-44116 44116 8 428.00
VPE = 10

NEW

EAN 
4010436…

EUR 
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Rozmery / rozmery a váha balenia: (H×Ø) ULTRA 500: 42,5×9,5cm /  12×13×46cm / 2,05 kg
Rozmery / rozmery a váha balenia: (H×Ø) ULTRA 1000: 36×13,6cm /  14×14,5×40cm / 3,25 kg
Rozmery / rozmery a váha balenia: (H×Ø) ULTRA 2000: 47,5×17,5cm /  18,5×19×52cm / 6,4 kg

Rozmery a váha balenia: 35×18×10cm / 0,6 kg
1) od sériových čísle - 20170118***

Rozmery a váha balenia:  22,5×13×18,5cm  /  0,84  kg

34 <  Katalóg produktov a cenník 2020 (informácie sa môžu líšiť)

Rozmery a váha balenia:  18,5×13×22,5cm  /  1  kg

Rozmery a váha balenia:  18,5×13×22,5cm  /  1  kg

Rozmery a váha balenia:  8×55×52cm  /  1,9  kg

Rozmery a váha balenia:  8×55×52cm  /  1,9  kg

Rozmery a váha balenia:  5×22,5×15,5cm  /  1,9  kg

Rozmery a váha balenia:  11,5×22×42cm  /  1,34  kg

Rozmery a váha balenia:  37×5,5×5,5cm  /  1,9  kg

Rozmery a váha balenia:  11×22×42cm / KXTV 10, 20 a 30: 1,5 kg / KXTV 40: 1,6 kg

Typ
Obj.
číslo

s
DPH

Unikátna troj-úrovňová iónova náplň pre spoľahlivé zmäkčenie, stabilizáciu pH a filtráciu
pitnej vody. Zlepšuje chuť vody a zvyšuje životnosť zariadenia. Aby sa dosiahla vhodná
tvrdosť vody, malé množstvo vody filtrovanej aktívnym uhlím obchádza vodu. Použitie
ionomeničových živíc s hodnotou pH a aktívneho uhlia z kokosových škrupín s obzvlášť
vysokou kapacitou. Filtračné vložky sú hygienické a ľahko vymeniteľné.
 
Hlavu filtra je potrebné objednať samostatne.

Kapacita pri 10 KH: 4 200 litrov
Kapacita pri 10 KH: 8 500 litrov
Kapacita pri 10 KH: 20 000 litrov

Kazeta na filtráciu veľmi malých častíc (inštalovaná vo výrobe) filtruje častice > 0,2 μm
a navyše zlepšuje chuť vody. Kapacita približne 6 000 litrov v závislosti od miestnych faktorov.
Rozmery (V × Ø) KXF 1 a KXF 2: 25 × 8,5 cm, KXF 1.1: 21 x 8 cm, KXF2.1: 23 x 8 cm

Pre Zip HydroTap® MINIBOIL
Pre všetky Zip HydroTap® G4
Pre Zip HydroTap® MINIBOIL 1)
Pre všetky Zip HydroTap® G4  1)

Hlava na inštaláciu filtrov Claris Ultra vo všetkých jednotkách Zip

Univerzálna hlava filtra

Redukčný ventil so štandardným pripojovacím závitom ½  na CO2

Redukčný ventil s pripojovacím závitom sódovky na CO2

Plastová inštalačná súprava pre G4 BCS 160/175, umožňuje ľahšiu inštaláciu vetrania
v spodnej skrinke. Rozmery (V × Š × H): 4 × 49,5 × 50 cm

Plastová inštalačná súprava pre modely G4 CS 175 a G4 C 175 umožňuje ľahšiu inštaláciu
vetrania v spodnej skrinke. Rozmery (V × Š × H): 4 × 49,5 × 50 cm

Počítadlo prietoku vyvinuté špeciálne na kontrolu filtrov Claris Ultra, ktoré sa používa
na meranie a zobrazovanie zostávajúcej kapacity filtra s ⅜ závitom

Digitálny regulátor teploty pre Zip zariadenia. Používa sa na udržanie  optimálnej teploty
v skrinke pod 35 °C, keď klasické vetranie nie je dostatočné. Digitálny regulátor pracuje
nezávisle na spodnej jednotke a vyžaduje samostatnú zásuvku 230 V

výdatnosť cca 80 litrov vody s CO2

Odtok z nehrdzavejúcej ocele s drenážnym pripojením umožňuje flexibilnú inštaláciu
k elektronickej batérii Zip Arc na ľubovoľnom mieste mimo umývadla Otvor s priem. 176 mm

Leštený chróm
Brúsený chróm
Matná čierna

Úchyt z nehrdzavejúcej ocele s drenážnym pripojením a chrómovým predĺžením umožňuje
flexibilnú inštaláciu elektronickej batérie Zip Classic na akomkoľvek mieste mimo umývadla.

Leštený chróm
Brúsený chróm

Matná čierna

Typ
Obj.
číslo

s
DPH

Filtračné systémy Claris Ultra na zmäkčovanie vody

Hlava na filter

  
Príslušenstvo pre systém pitnej vody Príslušenstvo pre systém pitnej vody

190.00
270.00
435.00

157.00
157.00
157.00
157.00

109.00

98.00

145.00

na dopyt

189.00
239.00
239.00

198.00
226.00

Plnená fľaša CO2, rôzny obsah podľa potreby a typu systému
COF*

98.00



WS-B1000-20

WS-B1000-20 5100-51105 51105 2
VPE = 1

WS-Hybrid

WS-Hybrid 13 kW 5100-51100 
WS-Hybrid 21 kW 5100-51150 

VPE = 1

EAN 
4010436…

EUR 
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Rozmery a váha balenia:  94×65×18cm  /  13,9  kg

Rozmery a váha balenia:  94×65×18cm  /  18,2  kg

Poznámka:
Obrázky sa môžu líšiť
v závislosti od vybavenia

Poznámka:
Obrázky sa môžu líšiť
v závislosti od vybavenia

Bytové odovzdávacie stanice na zásobovanie bytu integrovaným vykurovacím okruhom
a doskovými výmenníkmi tepla na hygienické zásobovanie teplou pitnou vodou. Doskový
výmenník tepla s medenými spájkami s 30 doskami zaisťuje stálu teplú vodu vďaka svojej
vysokej tepelnej vodivosti a vysokokvalitnej tepelnej izolácii. Regulátor PM s certifikátom
DVGW s technológiou prioritného spínania ohrevu, ideálne vetranie, multifunkčné guľové
ventily na spodku pre jednoduchý a modulárny systém montáže, filter nečistôt pre studenú
vodu 0,5 mm, filter nečistôt HZ-VL primárny 0,5 mm, TW panel, vložka zóny ventilu
s prestavením panela bez zmeny priechodu a pripojovacím závitom M30 × 1,5
pre akýkoľvek pohon, zónový ventil DG, inštalačná dĺžka 68 mm: kvs hodnota 0,67,
prednastavená na 0,43  Príprava na ďalšie pripojenie do obehu úžitkovej vody,
snímača AGFW, vypúšťacích ventilov a vyrovnania tlakov.
Plastový kus pre WMZ 110 × ¾ palca AG a pripojenie snímača (AGFW) M10 × 1.
Stanice sú navrhnuté tak, aby sa na tú istú základnú dosku B = 555 mm mohli namontovať
nasledujúce výmenníky tepla - doskové výmenníky tepla s medenými / niklovými doskami
až so 40 platňami
Rozmery (V × Š × H) : 60 × 55,5 × 15 cm

Bytové odovzdávacie stanice na zásobovanie bytu integrovaným vykurovacím okruhom
a doskovými výmenníkmi tepla na hygienické zásobovanie teplou pitnou vodou. Doskový
výmenník tepla s medenými spájkami s 30 doskami zaisťuje stálu teplú vodu vďaka svojej
vysokej tepelnej vodivosti a vysokokvalitnej tepelnej izolácii. Regulátor PM s certifikátom
DVGW s technológiou prioritného spínania ohrevu, ideálne vetranie, multifunkčné guľové
ventily na spodku pre jednoduchý a modulárny systém montáže, filter nečistôt pre studenú
vodu 0,5 mm, filter nečistôt HZ-VL primárny 0,5 mm, TW panel, vložka zóny ventilu
s prestavením panela bez zmeny priechodu a pripojovacím závitom M30 × 1,5
pre akýkoľvek pohon, zónový ventil DG, inštalačná dĺžka 68 mm: kvs hodnota 0,67,
prednastavená na 0,43  Príprava na ďalšie pripojenie do obehu úžitkovej vody,
snímača AGFW, vypúšťacích ventilov a vyrovnania tlakov.
Plastový kus pre WMZ 110 × ¾ palca AG a pripojenie snímača (AGFW) M10 × 1.
Stanice sú navrhnuté tak, aby sa na tú istú základnú dosku B = 555 mm mohli namontovať
nasledujúce výmenníky tepla - doskové výmenníky tepla s medenými / niklovými doskami
až so 40 platňami

WS-Hybrid je ešte efektívnejší a úspornejší vďaka kombinácii s C-prietokovým ohrievačom
vody na 400 V, s možnosťou diaľkového ovládania, vrátane izolácie výmenníka tepla,
prietok 10 l / min, regulácia diferenčného tlaku v sekundárnom vykurovacom okruhu,
kvs hodnota 3,5, prednastavený na 100 mbar, nastaviteľný 50–300 mbar TTV,
modul na udržiavanie stálej teploty, nastaviteľný 0–45 ° C, nastavený na 28 ° C,
na udržanie tepla z výmenníka tepla Súprava na vyprázdnenie systémov, s ¾ hadicou.
Rozmery WS-Hybrid (V × Š × H): 60 × 55,5 × 18 cm

Pozor:

Na inštaláciu stanice je potrebné ďalšie príslušenstvo. Vyžiadajte si od nás tieto doplnky.

Typ
Obj.
číslo

s
DPH

PoznámkyBytová stanica

1095.00

51100 7
51150 2 2792.00

2505.00
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Poznámky

Kama-CLAGE                                                              IČO: 46054421
Ing.  Roman Škvarka                                                    DIČ: 1045850641
Vyšnokubínska 10/151, 026 01 Vyšný Kubín,              IČ DPH: SK1045850641
,zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Dolný Kubín, č. 530-9682
(ďalej len "Predávajúci") vydáva tieto „Obchodné podmienky“.
 

1. Naše predajné a dodacie podmienky sa výlučne vzťahujú a sú platné aj vtedy, ak
dodávame tovar zákazníkovi, ktorý má odlišné obchodné podmienky a sú v rozpore
s našimi obchodnými podmienkami.
2. Objednávky, ktoré nám boli doručené, budú potvrdené v písomne forme mailom
alebo inou písomnou formou. Potvrdenie o prijatí si zákazníkom starostlivo skontroluje
a uchová. Podrobnosti uvedené v objednávke sú záväzné pre ďalšie spracovanie
objednávky. Akékoľvek zmeny nám musia byť bez zbytočného odkladu oznámené
zákazníkom v písomnej forme.
3. Všetky nami vydané cenové ponuky sa môžu časom zmeniť a sú bez záväzku.
Zmluvný vzťah nadobudne platnosť iba vtedy, keď sa ponuka písomne potvrdí, ak je
objednávka doručená cez e-shop, e-mailom alebo ak je tovar dodaný na predajni.
4. Údaje zákazníkov sú bezpečne uchované v súvislosti s obchodnými vzťahmi medzi
nami v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane údajov GDPR.
 

1. Nakupovanie tovaru v našej predajni môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby
za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok.
2. Pri nákupe tovaru musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú
adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ,
IČ DPH, názov tovaru a počet kusov. Tieto identifikačné údaje sú potrebné pre
vystavenie faktúry alebo dokladu o zaplatení, prípadne pre potvrdenie záručného listu.
3. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.
použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú
poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:
                 •GLS Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
                 •Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

1. Vo všeobecnosti je termín dodávky, alebo odberu tovaru ihneď, ak je kupovaný tovar
na sklade. Tovar, ktorý nie je skladom, ale je objednaný u dodávateľa, si môže kupujúci
objednať a termín dodania bude oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
Zväčša je to do 10dní
2. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú
k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia a to až 30dní.
 

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho, ktorý je dostupný v predajni
na viditeľnom a prístupnom mieste. Cena je uvedená vrátane DPH.
2. Kupujúci platí cenu za tovar, platbu uhrádza v hotovosti, prevodom alebo vkladom
na účet predávajúceho.
3. Platby sa uskutočňujú v súlade s dohodnutými platobnými podmienkami. Platby sa
považujú za uskutočnené v deň, keď je suma k dispozícii. Faktúry sú splatné do 14 dní
od dátumu fakturácie, pokiaľ sa nedohodne inak.
4. Ak sú platby oneskorené, dodávateľ je oprávnený účtovať úroky z omeškania vrátane
akýchkoľvek dodatočných vzniknutých výdavkov. Právo na uplatnenie nároku na ďalšie
škody v dôsledku oneskoreného plnenia je vyhradené.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny, právo na uplatnenie iných nárokov
alebo práv.

1. Predávajúci nie je povinný dodržať termín dodania, ak si zákazník riadne nesplní
včas svoje povinnosti. Právo na uplatnenie neplnenia zmluvy je vyhradené.
2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si kupovaný tovar v mieste predaja, ak nie je
dohodnuté inak. Ak je tovar odoslaný na žiadosť zákazníka, riziko náhodnej straty
alebo poškodenia prepravou tovaru prechádza na zákazníka pri jeho expedícii v termíne
dodania a najneskôr pri opustení skladu, bez ohľadu na to, kto znáša náklady na prepravu.
3. Pri preberaní produktu v mieste predaja je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú
neporušenosť a kompletnosť kupovaného tovaru. Pokiaľ je tovar viditeľne poškodený
a zničený, kupujúci je povinný bezodkladne o tom informovať predávajúceho. Akékoľvek
neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
4. Spôsob dopravy tovaru si volí kupujúci sám, a to:
          a) osobný odber na predajni (bezplatne)
          b) dopravou predávajúceho (podľa dohody s predajcom)
          c) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka prepravnej
spoločnosti, ktorej služby využívame, závisí od vzdialenosti a hmotnosti produktu
5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky,
prípadne predávajúci odporučí kupujúcemu lacnejší variant dopravy.
6. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru, ktorý si zakúpil až uhradením plnej kúpnej
ceny. Nebezpečenstvo škody na kupovanom tovare prechádza na kupujúceho
momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
 

1. Vyhradzujeme si vlastníctvo tovaru až do prijatia všetkých platieb vyplývajúcich
z obchodného vzťahu so zákazníkom.
2. V prípade porušenia zmluvy zákazníkom a najmä ak sú platby oneskorené, máme
právo odstúpiť od zmluvy.
3. Zákazník je povinný zaobchádzať s tovarom opatrne a okrem toho ho primerane poistiť,
a ak je potrebná údržba a servis, tieto práce musí riadne vykonať na svoje vlastné náklady.
4. Zákazník nás musí okamžite písomne alebo v textovej podobe informovať v prípade
zabavenia tovaru treťou stranou.
5. Zákazník má právo na ďalší predaj tovaru v rámci svojej bežnej podnikateľskej činnosti.
Ak si zákazník neplní svoje platobné povinnosti, dostane sa do omeškania s platbou alebo
ak je podaná žiadosť o začatie vyrovnávacieho alebo insolvenčného konania, zákazník nám
poskytne meno svojho zákazníka a tretej strany a fakturačné údaje o predanom tovare.
6. Upozornenie - Žiadny právny predpis nepriznáva kupujúcemu nárok na bezdôvodné
vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (predajni). Ak predávajúci takúto
možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak
nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie
je právne vymáhateľný.
 

Podmienky predaja a dodania

Kupujúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné
len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci
povinný predložiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, doporučujeme
v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu
o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi
uvedenými v záručnom liste.
1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch
vybraných produktov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe produktu. Zvyčajné menšie technické
odchýlky v dizajne alebo spracovaní (napr. kvalita, farba, veľkosť) tovaru nepredstavuje
vadu, pokiaľ významne nenarúša použiteľnosť alebo hodnotu tovaru.
2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba
pre plnenie stanovená nasledovne:
-na predaj nového tovaru - 24 mesiacov, ak nie je stanovené v záručnom liste výrobku inak
-na predaj náhradného dielu, na servis, opravu, údržbu, ukončený havarijný zásah
( servisom, opravou, alebo ukončeným havarijným zásahom sa rozumie činnosť, ktorou
sa najmä odstraňujú vady výrobku, následky jeho poškodenia alebo účinky opotrebenia
u zákazníka,
kde je výrobok inštalovaný )  - 12 mesiacov
-na darčeky k tovaru nemožno uplatniť právo na nárok na záruku
3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením
výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou,
nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu
montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou
osobou. Okrem toho sú vylúčené nároky na záruku aj v prípade tovaru, na ktorom tretie
strany vykonali prácu bez nášho súhlasu.
4. Záruka sa nevzťahuje na škody alebo straty spôsobené hromadením vodného kameňa,
chemického alebo elektrochemického zásahu, použitím doplnkových, náhradných častí
a príslušenstva, ktoré nie sú špeciálne upravené pre náš tovar alebo živelnou pohromou
a či nesprávnym zaobchádzaním.
5. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť
predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe
týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
6. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za zavinené zranenia alebo ublíženia na zdraví, osôb
alebo zvierat, či za škody na majetku spôsobené vlastným pričinením zákazníka alebo
treťou stranou.
7. V prípade úmyselného konania hrubej nedbanlivosti z našej strany alebo v prípade
zavineného porušenia podstatného zmluvného záväzku nesieme zodpovednosť. Suma je
obmedzená k stratám predvídateľným a typickým v čase uzavretia zmluvy.
8. Spotrebitelia môžu nakladať s našim tovarom, na ktoré sa vzťahuje zákon o uvádzaní
na trh, spätnom odbere a likvidácii elektrických a elektronických zariadení takým spôsobom,
že nám ho po dobe jeho životnosti odovzdajú späť, odovzdajú ho na miesto zberu
elektroodpadu alebo na zberný dvor v obci trvalého bydliska. Toto je bezplatná služba.
 

1. Miesto plnenia je sídlo firmy (Vyšný Kubín ) a výhradné právo pre všetky spory vyplývajúce
z tejto zmluvy sa nachádzajú (Dolný Kubín), pokiaľ nie je v potvrdení objednávky
uvedené inak.
2. Nie sme povinní zúčastňovať sa na akomkoľvek postupe riešenia sporov v zmierovacom
konaní spotrebiteľov.
3. Kama-CLAGE a jeho zástupcovia sú oprávnení zhromažďovať, používať, prenášať, ukladať
alebo inak spracúvať informácie o zákazníkoch, ktoré môžu byť pridelené konkrétnym
jednotlivcom („osobné údaje“) na účely vykonávania zmluvne dohodnutých podmienok,
riadenia kvality a rizika a / alebo fakturácie, Kama-CLAGE spracúva osobné údaje
 výlučne v súlade s rozhodným právom, najmä s ohľadom na GDPR.
IX.Záverečné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za
účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi
predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej
republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to
celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti
príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
2. Ak sa niektoré z ustanovení zruší alebo sa stane čiastočne alebo úplne neplatným, nemá
to vplyv na platnosť zvyšku.
3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté
z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo
Občianskeho zákonníka.

Všeobecné obchodné podmienky

I.Všeobecné ustanovenia

II.Podmienky nákupu

III.Dodacie lehoty

IV.Cena, platobné podmienky a prepravné

V.Preberanie / odovzdanie tovaru

VI.Vyhradenie vlastníckych práv a odstúpenie od zmluvy

VII. Záruka, zodpovednosť a likvidácia

VIII.Rozhodné právo / GDPR

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.11.2019
Schválil: Ing. Roman Škvarka, majiteľ
V Dolnom Kubíne dňa 01.11.2019

Platné od 1.3.2020
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Technické zmeny vyhradené, chyby a chýbajúce údaje sú vyhradené.
Všetky obchodné názvy a ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
Apple, iPad a iOS sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc
 
Fotografie: © CLAGE
 
Opakovaná tlač alebo jej časť je povolená len so súhlasom vydavateľa.

Kama-CLAGE
Vyšnokubínska 10/151
026 01 Vyšný Kubín, Slovensko

Mobil: +421 911 150 355

kama@kama.sk
www.kama.sk

Pečiatka obchodného partnera
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