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Výhody na první pohled:

▶ Odtah spalin do komína
▶ Úsporné zapalování pomocí
 hydrogenerátoru (Hydro 4300)
▶ Piezoelektrické zapalování bez nutnosti elektrického 

připojení (Hydro 4100)
▶ Výkonové varianty: 10 a 14 l/min

Hydro 4300
Technologie, které můžete prostě věřit 
Vodou chlazený atmosférický hořák zajistí velmi nízké emise 
NOx, hlídač odtahu spalin pak vysokou bezpečnost. Obsluha 
spotřebiče je snadná a srozumitelná. Ovládací panel se dvěma 
praktickými otočnými přepínači Vám poskytuje všechny funkce, 
které potřebujete k přizpůsobení ohřívače Vašim požadavkům.

Hydro 4100
Vysoká kvalita za nízkou cenu
Potřebujete vyměnit starý plynový ohřívač vody za nový? 
Hydro 4100 je perfektní volbou. Standardní připojení a kom-
paktní rozměry Vám zajistí celou akci rychle a snadno bez 
nutnosti dalších úprav. Intuitivní ovládací panel s posuvným 
knoflíkem je umístěn na přední straně spotřebiče.
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Hydro 4300 / 4100

Jedn. Hydro 4300…10 Hydro 4300…14 Hydro 4100…10

Odtah spalin do komína do komína do komína

Rozsah tepelného výkonu kW 7,9 - 17,4 10,1 - 23,6 8,3 - 17,4

Maximální průtok TV l/min 10 14 10

Rozměry (V x Š x H) mm 655 x 310 x 225 655 x 350 x 225 655 x 310 x 225

Jednoduše propojte vysokou účinnost 
a uživatelský komfort

Dokáže voda zapálit plamen?
Zapalování pomocí Hydrogenerátoru 
Varianta Hydro 4300 je obzvlášť šetrná jak k životnímu  
prostředí, tak k Vaší peněžence (dokáže ročně snížit spotřebu 
plynu až o 25 %). Malý hydrodynamický generátor zabudovaný 
ve vnitřním rozvodu vody v ohřívači umí vytvořit již při minimál-
ním průtoku vody potřebné množství elektrického proudu  
pro napájení startovací elektroniky, zabezpečovacích obvodů a 
signalizace. Kromě vody a plynu tak nejsou potřeba již žádné 
přídavné zdroje energie a signalizace. 
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