M-Malý prietokový ohrievač
MBX Shower

Oblasti použitia
Jediné plnenie:
> Jednolôžková sprcha (napr. V kúpeľni pre hostí)

> Rozšírenie strechy alebo suterénu
> Záhradná kôlňa, pri bazéne

Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 07.19
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M-Malý prietokový ohrievač
MBX Shower
Dotazy k produktu: +421 911 150 355
|
Energetická trieda A

Stupnica: A + až F

MBX 4 Shower

|

| MBX 6 Shower

| MBX 7 Shower

Číslo výrobku:

1500-15314| 1500-15316| 1500-15317

Typ príslušenstva:

nepretlakovaný

Typ zariadenia:

ohňovzdorné

Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:

1 (10) 1)

Vodovodná prípojka (pripojenie na stenu):

G ½"

Zariadenie na pripojenie vody (skrutkové spoje):

G ⅜"

Výstup horúcej vody pri ∆t = 25 K2) [l / min]:

2,5| 3,3| 3,7

Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok 3) [l / min]:

1,5 / 5

Nominálny výkon [kW]:

4,4| 5,7| 6,5

| 1,5 / 5

pevné pripojenie
|

Nominálne napätie [1 ~ / N / PE 230 V AC]:

| 1,5 / 5

pevné pripojenie
|

Nominálne napätie [2 ~ / PE 400 V AC]:



|

Nominálny prúd [A]:

19| 25| 16

Požadovaný prierez kábla [mm2]:

2,5| 4,0| 2,5

pevné pripojenie

Vykurovací systém s holým drôtom IES®:
Inteligentné ovládanie:

(voliteľné)

Rádiové diaľkové ovládanie:

(voliteľné)

Vhodný na solárne použitie, vhodný na opätovné ohrievanie (vstupná teplota ≤ 70 ° C 4)):

/ IP 25

Certifikácia VDE GS & EMC:
Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥:

1100

Nominálny obsah [liter]:

0,2

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:

ca. 1,2

Rozmery (výška × šírka × hĺbka) [cm]:

13,5 × 18,6 × 8,7

1) Auch für drucklosen Betrieb zugelassen
turen zu reduzieren

2) Temperaturerhöhung von z.B. 15 °C auf 40 °C

3) Ohne Armatur

4) Die Zulauftemperatur ist bauseits auf zum Duschen geeignete Tempera-

Popis

Rozdelenie na sprchovacie kúty podľa VDE 0100

> Elektronicky riadený prietokový ohrievač (nadstavec) v mini
formáte ako sprchovací systém so stenovou lištou a kovaním

Okamžitý ohrievač pre sprchový systém MBX vyhovuje triede krytia
IP 25 a môže byť inštalovaný v oblasti 1) podľa VDE 0100 časť 701.

> Vykurovací výkon je automaticky riadený elektronikou, čo
zaisťuje perfektnú teplotu teplej vody, miešanie so studenou
vodou už nie je potrebné.
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> Efektívna technológia prúdenia pre optimálny prúd vody
s hospodárnou spotrebou vody

3

2400

Oblasť

Bereich

> Vykurovací systém s holým drôtom IES® s vymeniteľnou
vyhrievacou vložkou zaručuje dlhšiu životnosť, menej kalcifikácie
a je efektívny a ľahko sa udržiava

0

0
24

> Napájací kábel, dĺžka: ≤ 65 cm
Bereich

r3

r1

Oblasť

r4

0

eich

r2

Bereich

> Môže sa ovládať aj prostredníctvom tabletu alebo smartfónu
(z iOS 9 * / Android OS 4.4) (vyžaduje si to rádiový adaptér FXE,
domáci server CLAGE a aplikáciu »Smart Control«)

600
r1–s
3000
r3–s

Oblasť

s

*) iOS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 07.19

Informácie o produkte 2/4

M-Malý prietokový ohrievač vody
MBX Shower
Dotazy k produktu: +421 911 150 355
Príklad inštalácie (bez tlaku)

Rozmery v mm

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne
a prevádzkové pokyny.

135

Hĺbka zariadenia 87

186
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G ½"

Oberkante Gerät ca. 1950

590

max. 686

133

Ručná sprcha CXH
dĺžka: 242
sprchová hlavica: Ø 98

max. 800
Dĺžka sprchovej hadice: 1540

Horná
hrana
zariadenia
cca 1950

Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 07.19

Inštalácia 3/4

M-Malý prietokový ohrievač vody
MBX Shower
Príslušenstvo

Odporúčané príslušenstvo pre aplikáciu sprchy (súčasť balenia) (voliteľné)

Nastaviteľná ručná sprcha CXH
Ručná sprcha pre prietokové ohrievače vody, tri typy prúdenia, vložka
proti vodnému kameňu, chróm.
Rozmery: dĺžka 24,2 cm, sprchová hlavica Ø 9,8 cm
CXH: Č.-o.: 0300-0086
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