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OB 330
ELEKTRICKÁ PRIAMOOHREVNÁ

VODOVODNÁ BATÉRIA



Spustenie ohrevu signalizuje zobrazená teplota vody na 
displeji s orientačnou hodnotou. Nastavenie požadovanej 
teplej vody je možné pridávaním alebo uberaním prietoku 
vody zmenou polohy rukoväte páky.

Elektrická priamoohrevná vodo-
vodná batéria OB 330 je súčas-
ťou edície ICONIC LINE, ktorá 
ponúka zákazníkom zvýhodnené 
ceny pri zachovaní štandardne 
vysokej kvality výrobkov značky 
HAKL.

Elektrická priamoohrevná batéria IconicLine HAKL OB 330 
je jednoduchým riešením pri obvyklých problémoch s mon-
tážou, napríklad pri  obmedzenom priestore, s  preťaženou 
elektroinštaláciou atď. Súčasť balenia priamoohrevnej ba-
térie je aj aktívny perlátor, ktorý spoľahlivo funguje tak pri  
malom ako aj plnom prietoku vody. Kvalitu výrobku podčiar-
kuje aj tepelná ochrana proti prepáleniu výhrevnej špirály 
a otočné výtokové ramienko o 360°. 



Zabezpečiť teplú vodu nie je vždy 
ľahké a  preto firma HAKL uvied-
la na  trh výrobok 2 v  1 - ohrievač 
vody a zároveň aj vodovodnú ba-
tériu. 

Výkon výhrevnej špirály (3,3 kW) 
postačuje pre bežné umytie rúk, 
riadu a drobných vecí v domácnos-
ti. Priamoohrevnú batériu IconicLi-
ne HAKL OB 330 stačí pripojiť iba 
na prívod studenej vody a do elek-
trickej siete pomocou zástrčky.

DVE MOŽNOSTI PRIPOJENIA PRIAMOOHREVNEJ
BATÉRIE K ELEKTRICKEJ ZÁSUVKE:

nad drez pod drez

 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 prietok vody v závislosti od 

množstva pretečenej vody
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Tabuľka technických parametrov IconicLine HAKL OB 330

Príkon kW 3,3

Napätie V 230

Prúd A 14,3

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

Tabuľka vhodnosti použitia

Typ / príkon OB 330 / 3,3 kW

Umytie rúk •••
Bežne zašpinený riad •••
Mastné hrnce ••
Napustenie vedra •

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 vstupnej vody 12°C

Legenda: •••  tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia

Pečiatka predajne

Predajca:


