PRODUKTOVÝ LIST
HAKL OB 330

č. sklad. karty / obj. číslo:

HAOB330

fakturačný názov výrobku:

HAKL OB 330 3,3kW el. priamohrevná vod. bat.

základný popis:

Elektrická priamoohrevná vodovodná batéria

výhody:

kompaktný dizajn, ohrievač aj batéria v jednom
bezproblémová montáž na prívod studenej vody
pripojenie k elektrickej zásuvke nad drez, alebo pod drez
jednoduché ovládanie spustenia ohrevu vody
tepelná ochrana proti prepáleniu výhrevnej špirály
otočné výtokové ramienko o 360°
displej s orientačnou teplotou zohriatej vody
aktívny perlátor, ktorý mení zóny prietoku v závislosti od
množstva pretekajúcej vody

Elektrická priamoohrevná batéria IconicLine HAKL OB 330 spustí ohrev
otočením páky (na červený symbol). Nastavenie požadovanej teplej vody
je možné pridávaním alebo uberaním prietoku vody a to zmenou polohy
rukoväte páky. Priamoohrevná batéria je jednoduchým riešením pri obvyklých problémoch s montážou, napríklad pri obmedzenom priestore,
s preťaženou elektroinštaláciou atď. Súčasť balenia priamoohrevnej batérie je aj aktívny perlátor, ktorý spoľahlivo funguje tak pri malom ako aj
plnom prietoku vody. Kvalitu výrobku podčiarkuje aj tepelná ochrana proti
prepáleniu výhrevnej špirály a otočné výtokové ramienko.

popis:
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Zalistovacia tabuľka:

Objednávacie číslo

HAOB330

Fakturačný názov

HAKL OB 330 3,3kW el. priamohrevná vod. bat.

EAN kód

8586018641975

Rozmer produktu ŠxVxH

228 x 220 x 108 mm

Rozmer krabice

225 x 370 x 99 mm

Hmotnosť produktu (samostatný)

0,80 Kg

Hmotnosť produktu s krabicou

1,016 Kg

Technické parametre

Príkon

kW

3,3

Napätie

V

230

Prúd

A

14,3

Stupeň krytia

IP

24

Min. pracovný tlak vody

MPa

0,10

Trvalý tlak vody

MPa

0,6

Prietok vody pri 60°C

l/min

1,09

Prietok vody pri 40°C

l/min

1,79

Tepelná prevádzková ochrana

ÁNO

Tepelná servisná poistka na špirále

°C

120

Výška priamoohrevnej batérie

mm

220

Celková dĺžka výtokového ramienka

mm

187

Poznámka:
Hodnoty uvedené v tabuľke boli namerané pri menovitom príkone 3,3 kW , sieťové napätie pri teste 228 - 230 V; dynamický
tlak vody 0,3 MPa (3 bar) , teplota vody 12°C

Tabuľka vhodnosti použitia

Umytie rúk

●●●

Bežne zašpinený riad

●●●

Mastné hrnce

●●

Napustenie vedra

●

Poznámka:
● ● ● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia
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Univerzálne pripojenie nad drez a pod drez.
Priamoohrevnú batériu OB330 je možné pripojiť k elektrickej sieti nad alebo pod drez bez potreby demontáže prívodného
káblu. Stačí iba zmeniť montážnu redukciu, ktorá je súčasťou balenia.

Rozmery:
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Energetická účinnosť:
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HAKL OB 330
XXS

A
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C
D
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G

478

26 dB

kWh/annum

2015

812/2013

EAN kód:

OB 330
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