Plynové průtokové ohřívače vody
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Plynové průtokové ohřívače vody

Plynový průtokový ohřívač miniMAXX s piezoelektric. zapalováním
Charakteristika:
průtokový ohřívač teplé vody pro montáž na stěnu
piezoelektrické zapalování
komínové provedení ("B" přístroj)
proporcionální nastavení průtoku plynu podle průtoku vody udržuje
konstantní teplotu
max. průtok TV 14 l/min při zvýšení teploty o 25 °C
minimální provozní tlak vody 0,1 bar
minimální průtok vody cca 2 l/min
automatická regulace průtoku vody udržuje konstantní průtok
termoelektrické bezpečnostní zařízení pro sledování plamene
bezpečnostní zařízení pro kontrolu odtahu spalin, které vypne ohřívač
případě nedostatečného odtahu spalin
omezovač teploty, který zabraňuje přehřátí výměníku tepla

Typ
WR 14-2 P 23**

Objednací
číslo
7 702 331 749

v

Cena v Kč
(bez DPH)

Popis
Průtokový ohřívač teplé vody 7 - 23,6 kW, ErP třída: B

8.790,-

Rozměry

WR 14 - 2P

A (mm)

350

B (mm)

655

Ø C (mm)

132,5

Hloubka (mm)

220

Ø připoj. plyn

1/2"

Ø připoj. voda S/T

3/4"/1/2"

Příslušenství pro miniMAXX
Typ

Objednací
číslo

č. 26

7 709 000 053

Přip. studené vody pod omítku s ventilem, pro ohřívače
miniMAXX a HydroPower Plus

590,-

č. 28

7 736 505 555

Přip. studené vody nad omítku s ventilem, pro ohřívače
miniMAXX a HydroPower Plus

420,-

č. 883

7 709 003 176

Mezikus pro výstup TV - závit R 1/2" (za flexibilní hadici
ohřívače miniMAXX)

80,-
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Popis

Cena v Kč
(bez DPH)
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Plynové průtokové ohřívače vody

Plynový průtokový ohřívač HydroPower Plus
Charakteristika:
průtokový ohřívač TV s elektronickým nastavováním teploty pro montáž
na stěnu
zapalování HydroPower s hydrodynamickým generátorem
komínové provedení ("B" přístroj)
přesné nastavování teploty po jednotlivých stupních
max. průtok TV dle typu 11 a 14 l/min při zvýšení teploty o 25 °C
minimální provozní tlak 0,25 bar
minimální spínací průtok vody 2,5 l/min
velký multifunkční displej
významné úspory ve srovnání se standardními ohřívači vzhledem k
možnosti nastavení výstupního výkonu a k absenci zapalovacího
plamínku
proporcionální nastavení průtoku plynu podle průtoku vody udržuje
konstantní teplotu
ionizační elektroda pro kontrolu náhodného zhasnutí plamene hořáku
bezpečnostní zařízení pro kontrolu odtahu spalin, které vypne ohřívač v
případě nedostatečného odtahu spalin
omezovač teploty, který zabraňuje přehřátí výměníku tepla

Typ
WTD 14 KG 23**

Objednací
číslo
7 702 331 689

Cena v Kč
(bez DPH)

Popis
Průtokový ohřívač teplé vody 6 - 23,6 kW, ErP třída: A

12.300,-

Rozměrový výkres průtokového ohřívače HydroPower Plus

Rozměry

WTD 14

A (mm)

350

B (mm)

655

Ø C (mm)

132,5

Hloubka (mm)

220

Ø připoj. plyn

1/2"

Ø připoj. voda S/T

3/4"/1/2"

Příslušenství pro miniMaxx
Typ

Objednací
číslo

č. 26

7 709 000 053

Přip. studené vody pod omítku s ventilem, pro ohřívače
miniMAXX a HydroPower Plus

590,-

č. 28

7 736 505 555

Přip. studené vody nad omítku s ventilem, pro ohřívače
miniMAXX a HydroPower Plus

420,-
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Popis

Cena v Kč
(bez DPH)
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Plynové průtokové ohřívače vody

Plynový průtokový ohřívač Oxystop

Charakteristika:
průtokový ohřívač TV
piezoelektrické zapalování
bez odvodu spalin ("A" přístroj)
bezpečnostní zařízení Oxystop
pro jedno odběrné místo v místě instalace
max. průtok TV 5 l/min při zvýšení teploty vody o 25 °C
minimální provozní tlak vody 0,15 bar
minimální průtok vody cca 2 l/min
ohřívač není určen pro sprchování a dlouhodobý odběr TV
dodáván s výtokovou trubicí, délka 125 mm

Typ
W 125 V 2P 23**

Objednací
číslo
7 700 352 946

Cena v Kč
(bez DPH)

Popis
Průtokový ohřívač teplé vody 8,7 kW, bez odtahu spalin,
ErP třída: A

6.750,-

Rozměry

W 125

A (mm)

270

B (mm)

438

Hloubka (mm)

189

Ø připoj. plyn

1/2"

Ø připoj. voda studená

1/2"

Příslušenství pro Oxystop
Typ

Objednací
číslo

č. 43

7 709 000 060

Rohový kohout - připojení plynu pod omítku (pouze pro W
125 )

880,-

č. 53

7 709 000 065

Rohový kohout - připojení vody nad omítku (pouze pro W
125 )

650,-

č. 371

7 709 000 041

Výtoková trubice, délka 150 mm

280,-

č. 372

7 709 000 042
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Popis

Výtoková trubice, délka 250 mm

Cena v Kč
(bez DPH)

310,-
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