Bojler na vodu
K5
Horúca voda v CHATE alebo KARAVANE

Šetrí vaše peniaze
Ekonomické a hospodárne

Šetrí priestor
Kompaktné rozmery

K5 Bojler na vodu
Klasické varné zariadenie namontované na stene nad umývadlom. Slúži
na zabezpečenie horúcej vody v prípade potreby. Obsah až 5 litrov vody.
Teplotu vody si môžete zvoliť medzi 37 °C a teplotou varu 99 °C.

Teplá voda ihneď
Rýchloohrev podľa potreby
Životné prostredie
Kvalitná izolácia šetrí energiu

Zásobníky teplej vody

RODINNÝ DOM
UBYTOVANIE
PENZIÓN
CHATA
FIRMA
BYT

Obchodný partner vo vašom okolí
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Zásobníky teplej vody
S 5,10,15
S 30,50,80,100
SX 50,80,100,120

Malý zásobník vody
S 5,10,15 O-U

Elektrický zásobník vody
S 30,50,80,100

Zásobník vody pre UMÝVADLO a DREZ
S 5-U SNT
Malý zásobníkový ohrievač
vody s batériou
Malý zásobníkový ohrievač vody
objem 5-litrov a SNT armarúrou
(poddrezová jednotka) beztlaková
pre zásobovanie jedného miesta.
Regulátor teploty cca 35°C až 85°C
s rozsahom úsporného napájania
a voliteľným teplotným obmedzením
na 38°C, 55°C alebo 65 °C
Obsluha je možná len so špeciálnou
armatúrou pre beztlakové ohrievače
vody
Bezpečnostný obmedzovač teploty,
ochrana proti chodu v suchom stave

Zásobník vody pre ŠTANDARTNÚ POTREBU

Špeciálny zásobník vody
SX 50,80,100,120
Zásobník vody pre ZVÝŠENÚ POTREBU

S 30 - Zásobník teplej voda

SX - Horúca voda vždy k dispozícii

Ak je potrebné väčšie množstvo vody,
zásobník S-série vám ju vždy zabezpečí
Ochrana proti korózii vnútornej nádoby
zaisťuje vysokú kvalitu zásobníka
Špeciálne smaltovanie v spojení
s horčíkovou ochrannou anódaou
Tlakový zásobník vody s montážou
na stenu
Plynulý regulátor teploty do 75 °C

Tlakový zásobník teplej vody CLAGE SX s montážou na stenu
umožňuje dodať množstvo zmiešanej vody pre zvýšenú potrebu
kedykoľvek a v akomkoľvek množstve
Elektronická regulácia a dvojobvodový systém ohrevu teplej vody
zabezpečuje ekonomickú hospodárnosť a teplú vodu kedykoľvek
Ovládací panel s indikátorom obsahu tepla, tlačidlom rýchleho ohrevu
a tabuľka použitia, teplotný limit ohrevu vody do 40 °C alebo 60 °C
Univerzálne pripojenie pre jeden okruh a dvojokruhový systém
Prevádzka ohrevu na lacný - nočný tarif alebo rýchloohrev
Oceľová vnútorná nádoba
s vysoko kvalitným titánovým
smaltovaním a vykorovacie
SX 120
teleso z nehrdzavejúcej ocele
s prírubou

S 100

SX 100

S-séria - Beztlakové
S5 - 2,0 kW - 230V

SNT

S 80

(V×Š×H) - 38×26×23 cm

SX 80

Beztlakové/tlakové
S10 - 2,2 kW - 230V
S15 - 2,2 kW - 230V
SSO

(V×Š×H) - 45×30×29 cm
S 50

SNO

S10-U
S15-U

SX 50

S10-O
S15-O
S5-U
S5-O

S-séria - Tlakové
S 30 - 2,0 kW - 230V - (V×Š×H) - 56×38×37 cm
S 50 - 2,0 kW - 230V - (V×Š×H) - 61×49×50 cm
S 80 - 2,0 kW - 230V - (V×Š×H) - 84×49×50 cm
S100 - 2,0 kW - 230V - (V×Š×H) - 99×49×50 cm

S-séria - Tlakové
SX 50 - 0,75/4,5 kW - 230/400V - (V×Š×H) - 63×51×52 cm
SX 80 - 1,0/6,0 kW - 230/400V - (V×Š×H) - 84×51×52 cm
SX 100 - 1,0/6,0 kW - 230/400V - (V×Š×H) - 99×51×52 cm
SX 120 - 2,0/6,0 kW - 230/400V - (V×Š×H) - 115×51×52 cm

