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Informácie o produkte 1/6Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 11.19

Oblasti použitia

Dodávka vriacej vody:

> Kancelárie

> Kantíny/ bistrá

> Gastronómia/ hotely

> Nemocnice

Automat na horúcu vodu



 
4100-44603 | 4100-44605 | 4100-44607

G ½" 

68 – 100

3 / 18 | 5 / 30 | 7,5 / 45

64 | 110 | 110

1,1 | 1,8 | 1,8

17 | 17 | 24

1,4 | 2,2 | 2,2 

1~ / N / PE 230 V AC

 

IP 20

43,1 × 28,9 × 18,0 | 46,5 × 31,8 × 19,8 | 57,8 × 31,8 × 19,8

  

ca. Gewicht mit Wasserfüllung [kg]: 12,5 | 16,5 | 20,5

on  
kochendem Wasser

druck, 
zur bequemen Kannenbefüllung wird die Taste hochgestellt, 

 > LCD-Anzeige mit Sensortasten für Betriebs- und  
Funktionsanzeigen 

 > Das patentierte Zweikammersystem mit wärmegedämmtem 
Edelstahl behälter verhindert die Vermischung von kaltem und 
heißem Wasser

 > Aktivierbare Energiespareinrichtung (automatische Abschaltung 
oder Temperatur absenkung auf 68 °C bei längerer Nichtbenut-
zung, bei Dunkelheit oder durch Zeitschaltung) 

Hydroboil® Plus

Das Tastenventil wird nicht heiß und ermöglicht eine Tassen-
befüllung per Fingerdruck. Die Taste kann zur bequemen Befüllung 
einer Kanne hochgestellt werden. Die Verwendung der Sicherheits-
sperre verhindert unbeabsichtigtes Zapfen von heißem Wasser.

Informácie o produkte 2/6

so zástrčkou

1) Štandardná nádoba so 167 ml.     2) Pri vstupnej teplote 10 ° C

Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 11.19

vriaca Hydroboil® Plus 3 | Hydroboil® Plus 5  | Hydroboil® Plus 7
Číslo výrobku [natreté nabielo]:

Pripojenie vody (skrutkové pripojenie):

Cieľová teplota vody [° C]:

Obsah vriacej vody [litre / šálky 1)]:

Objem vriacej vody [šálky 1) / h]:

Čas nahrievania [šálky 1) / min]:

Čas zahrievania na úplné naplnenie 2) [min]:

Nominálny výkon pri napätí 1 ~ / N / PE 230 V AC [kW]:

Napätie:

Ovládanie:

Ochrana:

Výška rozmerov × šírka × hĺbka [cm]:

Pre správu siete:

> S funkciou ochrany pred obarením

Gombíkový ventil

Plnenie pohára dotykom prsta Pohodlné plnenie je možné
pomocou vyvýšeného tlačidla

Automat na horúcu vodu

   zásobovanie vriacou vodou

   prsta, gombík je zdvihnutý pre pohodlné plnenie džbánu,

> LCD displej so senzorovými tlačidlami
   pre prevádzkové a funkčné displeje

> Patentovaný dvojkomorový systém s tepelne
   izolovanou nádobou z nehrdzavejúcej ocele
   zabraňuje miešaniu studenej a horúcej vody

> Aktivovateľné zariadenie na úsporu
   energie (automatické vypnutie alebo zníženie
   teploty na 68 ° C, ak sa nepoužívajú dlhšiu dobu,
   v tme alebo pomocou časového spínača)

Gombíkový ventil sa nezahrieva a umožňuje plnenie pohárika
dotykom prsta. Tlačidlo môžete zdvihnúť, aby sa pohodlne naplnil džbán.
Použitie bezpečnostného zámku zabraňuje neúmyselnému odtoku
horúcej vody.

 Popis

> Stroj automatickej vriacej vody na konštantné

> Gombíkový ventil umožňuje naplnenie šálky dotykom

Dotazy k produktu:+421 911 150 355



Hydroboil® Plus

HYDROBOIL PLUS

≥ 65
≥ 

20
0

≥ 
22

7

318

200

57
8

Hydroboil® Plus 3 

Hydroboil® Plus 5 

Hydroboil® Plus 7 

≥ 
10

0
≥ 

10
0

zu
la

uf

A
bw

as
se

r-
ab

la
uf

U
LT

RA
 F

ilt
er

Inštalácia 3/6Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 11.19

Rozmery v mm

Hĺbka zariadenia:

Elektrické
pripojenie so
zástrčkou 230V
AC  50 Hz

Výstup automatu s vriacou vodou musí byť nad umývadlom
alebo odkvapkávacou miskou. Spodná hrana výtoku by nemala byť
menšia ako 200 mm nad odkvapovou doskou.
Ak sa majú naplniť väčšie nádoby, musí sa zväčšiť vzdialenosť.
 
 Príklad ukazuje inštaláciu s Hydroboil® Plus 7 ako povrchovú
inštaláciu s viditeľným zberným lievikom.

Na údržbárske práce sa musí dodržiavať minimálna vzdialenosť
150 mm nad, 65 mm vľavo a 20 mm vpravo.

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

Rozmery zariadení:
(Výška × šírka × hĺbka)

431 × 289 × 180 mm

465 × 318 × 198 mm

578 × 318 × 198 mm

Uzatvárací
ventil

Násypka

Automat na horúcu vodu

Dotazy k produktu:+421 911 150 355

Voliteľný
CLARIS
ULTRA
filter
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Inštalácia 4/6Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 11.19

Príklad ukazuje vodovodné pripojenia, v prípade, že inštalujete Hydroboil® Plus 7
ako povrchovú inštaláciu s viditeľným zberným lievikom.

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

Prívod vody
Bezpečnostný prepad

Rozmery v mm

S
voliteľným

pevným pripojením

Montáž na povrch s viditeľným zberným lievikom

V takom prípade musí byť pre pretečenie nastavený
štandardný kolektor. Bezpečnostný prepad musí byť
predĺžený kusom potrubia, ktorého koniec viditeľne
vedie mimo zariadenie do lievika.

Povrchová inštalácia s potrubnou časťou

V tomto prípade sa na bezpečnostné vetranie používa kus
potrubia (Ø = min. 12 mm) so skrutkovým spojom ½ palca,
ktorý končí vo viditeľnom bode, ktorý je chránený pred
oparením a vedie k odtoku vody v umývadle.

Nákup potrubnej
časti prostredníctvom
špecializovaných
predajcov

Násypka  KAS 2

Nákup potrubnej časti
prostredníctvom
špecializovaných predajcov

Násypka

Násypka

Uzatvárací ventil

Automat na horúcu vodu

Dotazy k produktu:+421 911 150 355

Voliteľný
   filter
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KAS 1 (voliteľné)

Zberný lievik na inštaláciu pod stôl, ¾ palca

KAS 1: Č.-o.: 4100-44085

KAS 2 (voliteľné)

Zberný lievik na pripojenie na stenu, ¾ palca

KAS 2: Č.-o.: 4100-44086

KAT 1 (voliteľné)

Podnos z nehrdzavejúcej ocele, 32,5 × 17,5 cm

KAT 1: Č.-o.: 4100-44080

KAT 2 (voliteľné)

Zásobník z nehrdzavejúcej ocele s pripojením na odpadovú vodu,
32,5 × 17,5 cm

KAT 2: Č.-o.: 4100-44081

Automat na horúcu vodu

Príslušenstvo
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Príslušenstvo 6/6

Kama-CLAGE
Vyšnokubínska 10/151
026 01 Vyšný Kubín

Telefón: +421 911 150 355
kama@kama.sk
> www.kama.sk

Filtračné systémy na zmäkčovanie vody CLARIS ULTRA (voliteľné)

Filtračný systém sa používa aj na tvrdú vodu s obsahom vápna
použite CLARIS ULTRA (odporúča sa od 10 ° KH).

Hlava filtra vhodná pre všetky filtre CLARIS ULTRA
Univerzálna hlava filtra: Č.-o.: 84519

Filtračná vložka, objem 10 000 KH 4 200 litrov
CLARIS ULTRA 500: Č.-o.: 84500

Filtračná vložka, kapacita pri 10 ° KH 8 500 litrov
CLARIS ULTRA 1000: Č.-o.: 84501

Filtračná vložka, objem 10 000 KH 20 000 litrov
CLARIS ULTRA 2000: Č.-o.: 84502

Automat na horúcu vodu

Príslušenstvo




