Termék adatlap

MBH 3..7 átfolyós vízmelegítő készülék
Elektromos, mini, átfolyós vízmelegítő készülék nyílt kifolyású csaptelepekhez. A hidraulikus áramláskapcsoló rendszer a csap megnyitásakor beindítja az IES® fűtőszálakat és átfolyós jelleggel készíti
a meleg vizet. A hőmérséklet a csap nyitásának függvényében
szabályozható. Kifejezetten esztétikus megjelenés, magas teljesítmény.

Leírás
· Áramláskapcsolóval működtetett elektromos, mini
átfolyós vízmelegítő
· A fűtőszál automatikusan bekapcsol a csap megnyitásakor, és csak annak elzárásáig üzemel
· Új perlátorral optimális vízsugár és gazdaságos
vízfelhasználás biztosítható
· Akár 85 %-kal gazdaságosabb mint a hagyományos mini bojlerek
· IES® fűtőszál technológiának köszönhetően csekély
karbantartási igény, könnyű cserélhetőség
· Zárt kifolyású csaptelepekhez is
· Eltávolítható fedél az átfolyási mennyiség finomhangolásának megkönnyítésére
· 3,5 kW-os készüléknél dugvillás kábel, afelett fix
bekötés, kábel hossz < 65 cm
· Speciális perlátor M22 / M24 csaptelep fejekhez
· Csatlakozó készlettel, mely T-idomot és flexiblis
bekötő csövet tartalmaz

Felhasználási terület
Zárt kifolyású csaptelepekhez, például
· Mosdókhoz
· Közületi mosdókhoz

Fenntartjuk a jogot a műszaki paraméterek és dizájn változtatásokra. A hibákért elnézést kérünk. Kiadás dátuma: 10.14 PDF

· Konyhai mosogatókhoz (csak MBH 6 és MBH 7)

Model
Cikkszám
Energia osztály
Űrtartalom
Típus
Névleges nyomás
Víz csatlakozás (menetes)
Megengedett ellenállás @ 15 °C
Hálózati feszültség
Névleges teljesítmény
Névleges áramerősség

MBH 3
16003
liter
MPa (bar)
Ω cm
kW
A

Meleg víz átfolyási mennyiség @ ∆t = 25 K 1) liter/perc
liter/perc
Bekapcsolási átfolyási mennyiség
Ajánlott kábel
mm2
Feltötött súly
kg
Méretek (Magasság × Szélesség × Mélység) cm
IES® fűtőszál technológia
VDE minősítés / Érintésvédelmi besorolás

MBH 4
16004

MBH 6
MBH 7
16006
16007
A *)
0,2
nyílt – zárt kifolyású
1 (10)
G ⅜“
1100
1~ / N / PE 230 V AC
2~ / PE 400 V AC
3,5
4,4
5,7
6,5
15,2
19,1
24,8
16,3
2,0
2,5
3,3
3,7
1,3
1,8
2,2
2,4
1,5
2,5
4,0
2,5
1,5
13,5 × 18,6 × 8,7
•
• / IP 25

Hatékonysági összehasonlítás
A mini átfolyós vízmelegítők nemcsak igényes
és kompakt megoldást jelentenek, de rendkívül
gazdaságos az üzemeltetésük.
A fűtőszálak csak addig
üzemelnek amíg a csapból
víz folyik, nincs tárolás – és
ebből fakadó hőveszteség.
A grafikonon egyértelműen
látható, hogy hagyományos
mini bojlerek energia
felhasználásának jelentős
részét megtakaríthatja .

–85%

• = igen *) A 2015 szeptemberétől hatályba lépő 812/2013 EU Irányelv várható specifikációi alapján.
1) Hőlépcső 15 °C – 40 °C

Minta szöveg költségvetési kiírásokhoz
... darab MBH... típusú kompakt átfolyós vízmelegítő, hidraulikus vezérlésű, cserélhető IES®
fűtőszállal, bekötési szettel, perlátorral, ... kW ... V, cikkszám:...
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Bekötési vázlat

MBH 3..7 átfolyós vízmelegítő készülék

Helyezze be a készülékhez mellékelt
speciális perlátort!
MBH 3 / 4:

CSP 3

MBH 6 / 7:

CSP 6

Elektromos bekötés
(kábel igény
szerint rövidíthető)

Mosdó felső széle kb.

Mélység
87

135

Sarokszelep G ⅜“

22
186

75

Sarokszelep kb. 550

Fali konzol rögzítési ponja kb. 520

Kábel bekötési pont kb. 553

133

≥ 70

Méretek milliméterben

Példa zárt kifolyású rendszer bekötéshez.

Kérjük figyelmesen tanulmányozza a használati
útmutatót és tartsa be annak utasításait!
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