Automat na horúcu vodu
Hydroboil ®

Oblasti použitia
Dodávka vriacej vody:
> Kancelárie
> Jedálne / bistrá
> Gastronómia / Hotely
> Nemocnice
> Cateringové firmy
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Automat na horúcu vodu
Hydroboil ®
Dotazy k produktu:+421 911 150 355

vriaca

Hydroboil® 15

| Hydroboil® 25

| Hydroboil® 40

Číslo výrobku [natreté nabielo:

4100-44615

| 4100-44625

| 4100-44640

Pripojenie vody (skrutkové pripojenie):

G ½"

Požadovaná teplota vriacej vody [° C]:

99 – 100

Obsah vriacej vody [litre / šálky 1)]:

15 / 90

| 25 / 150

| 40 / 240

Objem vriacej vody [šálky 1) / h]:

154

| 154

| 240

Čas opakovania [Tassen 1) / min]:

2,5

| 2,5

| 4

Čas potrebný na úplné naplnenie 2) [min]:

40

| 47

| 60

Nominálny výkon [kW]:

2,8

| 2,8

| 5,6

Menovité napätie:

1~ / N / PE 230 V AC

2~/N/PE
2 × 230 V AC

Ovládanie:
Ochrana:

IP 20

Výška rozmerov × šírka × hĺbka [cm]:

60,0 × 39,0 × 29,9

Pre správu siete:
Približná hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:
1) Štandardná nádoba so 167 ml.

| 78,0 × 39,0 × 29,9

| 84,0× 51,5× 28,4

| 47,0

| 71,0

pevné pripojenie

34,5

2) Pri vstupnej teplote 15 ° C

Popis

Výtokový ventil

> Dávkovač vriacej vody na stále privádzanie vriacej vody
vo veľkých množstvách

Dvojcestná bezpečnostná dýza má dve polohy:

> Dvojkomorový systém s nádobou z nehrdzavejúcej ocele
zabraňuje zmiešaniu studenej a horúcej vody

1. Normálna poloha:
na plnenie pohárov

2. Blokovacia poloha:
pre pohodlné plnenie plechovky

> Dávkovací ventil na pohodlné plnenie džbánu
alebo jednotlivých šálok
> Vodovodná tryska, nedochádza k úniku pary,
vnútorná para sa používa na ohrievanie vody tečúcej
v nádobe na pohodlné plnenie džbánu alebo jednotlivých šálok.
> Vysoko kvalitná tepelná izolácia
> Dva servisné otvory pre ľahké odstránenie vodného kameňa
> Bezpečné tepelné vypnutie
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Der Auslass
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Rozmery v mm

®
15, als Aufputzinstallation mit sichtDas Beispiel
zeigt
die Installation
mit Hydroboil
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s Hydroboil®
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barem Auff
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s angtrichter.
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Fürúdržbárske
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Na
práce sa
musí
minimálna
20 mm150
rechts
werden.
výška
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Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.
Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

390

600

Hĺbka zariadenia:
299

≥ 200

≥ 120

optionaler CLARIS
ULTRA Filter

Spätný
ventil

≥ 100

Násypka

Rozmery zariadení:
(Výška × šírka × hĺbka)
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Hydroboil® 15
600 × 390 x
Abwasserablauf

≥ 100

Kaltwasserzulauf

Voliteľný
CLARIS
ULTRA
filter

Hydroboil® 25
780 × 390 × 299 mm
Hydroboil® 40
840 × 515 × 284 mm
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Príklad ukazuje vodovodné pripojenie pri inštalácii Hydroboil® 15,
ako povrchovú inštaláciu s viditeľným zberným lievikom.

Rozmery v mm

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.
prívod vody
bezpečnostný prepad
G ½"

40

45
100

21
35

42

170

Na
voliteľné
pevné pripojenie:

250

Násypka

80
Násypka

G ½"
≥ 100

45

100

ablauf

Abwasser-

≥ 100

Kaltwasser-

Voliteľný
filter

Abwasserablauf

optionaler
Filter

Spätný
ventil

Montáž na povrch s viditeľným zberným lievikom

Povrchová inštalácia s potrubnou časťou

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

V tomto prípade sa na bezpečnostné vetranie používa kus
potrubia (Ø = min. 12 mm) so skrutkovým spojom ½ palca,
ktorý končí na viditeľnom a chránenom mieste proti opareniu
a vedie k odtoku vody v umývadle.
Nákup potrubnej časti
prostredníctvom
špecializovaných predajcov

Nákup
potrubnej časti
prostredníctvom
špecializovaných predajcov

Násypka KAS 2
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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

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
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KA AZ (voliteľné)
Pripojovacia sada pre 1 alebo 2 ďalšie
bočné kohútiky pre HB 15 a HB 25.
KA AZ: Č.-o.: 84426

KA A (voliteľné)
Pripojovacia sada pre 1 alebo
2 ďalšie bočné kohútiky pre HB 40
KA A: Č.-o.: 84427

KA Z (voliteľné)
Prídavný kohútik pre HB 15..40
KA Z: Č.-o.: 84321

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

Kama-CLAGE
Vyšnokubínska 10/151
026 01 Vyšný Kubín

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