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Oblasti použitia
Zásobovanie pitnou vodou pre:

> Malé obchodné jednotky

Systém pitnej vody
Zip HydroTap® MINIBOIL

> Domáce kuchyne



  

 

Informácie o produkte 2/4

so zástrčkou

1) Štandardný pohár so 167 ml

Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav k: 02.18

MINIBOIL
Číslo výrobku: 4100-44260

Počet používateľov: < 15

Pripojenie vody (skrutkové pripojenie): G ½"

Teplota vriacej vody [° C]: 92 – 98

Obsah vriacej vody [litre / šálky 1)]: 2,1 / 12

Objem vriacej vody [šálky 1) / h]: 120

Čas nahrievania [šálky 1) / min]: 2

Spotreba energie v pohotovostnom režime [kWh / 24h]: 0,38

Nominálny výkon pri napätí 1 ~ / N / PE 230 V AC [kW]: 1,84

Kompaktná spodná jednotka [farba]: biela

Armatúra [povrchový materiál]: Chróm

Ochrana: IP 20

Hmotnosť (naplnená) [kg]: 8,3

Výška rozmerov × šírka × hĺbka [cm]: 33,8 × 21,2 × 26,9

Popis

> Za pár sekúnd dodá filtrovanú vriacu a stále pitnú vodu
rýchlym stlačením tlačidla z tvarovky

> Elektronický kohútik s tlačidlami,
funkčné displeje a bezpečnostné tlačidlo ako ochrana pred
oparením

> Blokovacia funkcia tlačidiel pre ľahké plnenie
> Elektronická regulácia teploty

> Externá, ľahko vymeniteľná submikrónová jemná filtračná kazeta
s aktívnym uhoľným blokom odfiltruje znečisťujúce
látky> 0,2 mikrometra a

 
navyše zlepšuje chuť vody

> Systém ochrany proti úniku

> Zip HydroTap® MINIBOIL vás v tom podporuje

> Príprava čaju a filtrovanej kávy

> Urýchlite procesy varenia

> Predvarenie

> Ošúpanie ovocia a zeleniny

> Rozpúšťanie tukov

> Odstránenie sviečkového vosku

Systém pitnej vody

Dotazy k produktu: +421 911 150 355
Zip HydroTap® MINIBOIL

> Varte hotové polievky

vriaca chladná voda
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Inštalácia 3/4Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav k: 02.18

súčasťou dodávky

Rohový
ventil

Elektrické spojenie so
zástrčkou 230 V AC 50 Hz

Priemer
otvoru
pre ventil

Pri výbere správneho modelu je potrebné denné použitie a
voľné miesto v skrinke pod špeciálnym kovaním.

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

Rozmery zariadenia:
(Výška × šírka × hĺbka)

Zip HydroTap® MINIBOIL
338 × 212 × 269 mm

Vzdialenosť od zariadenia nahor
(dolný okraj umývadla alebo zásuvky
zaťaženie) najmenej 200 mm

Vzdialenosť od zariadenia napravo
a vľavo najmenej 50 mm

Inštalácia na umývadlo Samostatná inštalácia
s panelom vrátane nástavca KXTV.

Rozmery v mm

≤ 1500

Systém pitnej vody

Dotazy k produktu: +421 911 150 355
Zip HydroTap® MINIBOIL
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Kama-CLAGE
Vyšnokubínska 10/151
026 01 Vyšný Kubín

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

KXF 1.1 (vrátane)

Submikrónová jemná filtračná vložka filtruje znečisťujúce
látky> 0,2 mikrónu

 
a tiež zlepšuje chuť vody.

Pre Zip HydroTap® MINIBOIL od 02.2017.

KXF 1.1: Č.-o.: 893701

KXTV (voliteľné)

Lesklý chróm (štandard) KXTV 10:   Č.-o.: 4100-44111

KXV (voliteľné)

Doplnkový nástavec v chrómovej farbe slúži na zväčšenie
elektronického kohútika o 10,7 cm.

Lesklý chróm (štandard) KXV 10:     Č.-o.: 4100-44102

Filtračné systémy na zmäkčovanie vody CLARIS ULTRA (voliteľné)

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

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

Systém pitnej vody

Príslušenstvo
Zip HydroTap® MINIBOIL

Voliteľný panel z nehrdzavejúcej ocele s pripojením na
odpadovú vodu a nástavec v chrómovom prevedení umožňuje
flexibilnú inštaláciu elektronického kohútika v ktoromkoľvek
bode mimo umývadla.




