
OBR 330
Elektrická priamoohrevná vodovodná batéria

OHRIEVAČ VODY
A ZÁROVEŇ VODOVODNÁ BATÉRIA



OBR 330
ELEKTRICKÁ PRIAMOOHREVNÁ BATÉRIA

Priamoohrevná batéria HAKL OBR 330 má možnosť regulácie výkonu t.j. teplota zohriatej vody zostáva nezmenená 

aj pri meniacom sa prietoku vody. Riadiaca elektronika obmedzuje ohrev v rozmedzí od 30°C do  50°C, pričom výkon 

výhrevnej špirály sa automaticky reguluje od 1,1 kW do 3,3 kW. Automatické plynulé zvyšovanie, alebo znižovanie 

príkonu výhrevnej špirály výrazne šetrí nie len vodu ale aj spotrebu elektrickej energie. Patentovaný suchý ohrev Dry 

Heating, dotykový displej, regulácia výkonu a dvojitá tepelná ochrana umiestňuje tento výrobok medzi špičku vo 

svojej triede. 

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

Variabilný výkon výhrevnej špirály od 1,1 kW do 3,3 kW postačuje pre bežné umytie rúk, riadu a drob-
ných vecí v domácnosti. Priamoohrevnú batériu HAKL OBR 330 stačí pripojiť iba na prívod studenej vody 
a do elektrickej siete pomocou zástrčky.

Zobrazenie teploty ohriatej vody 

Zvyšovanie teploty ohrevu

Vypnutie / zapnutie 

Znižovanie teploty ohrevu

Dotykový displej okrem zobrazenia teploty 

vody umožňuje vypnutie a zapnutie ohrevu 

ako aj nastavenie výstupnej teploty vody.  

Táto možnosť nastavenia sa uplatní naprí-

klad počas leta, kedy je teplota vstupnej 

vody často vysoká a bez elektronickej re-

gulácii by sa ohriata voda z priamoohrevnej 

batérii mohla prehrievať.



VÝHREVNÁ ŠPIRÁLA
S PATENTOVANÝM SUCHÝM OHREVOM VODY

Patentovaný suchý ohrev Dry Heating v priamoohrevnej batérii HAKL OB330 minima-

lizuje usádzanie vodného kameňa a  tým aj prepálenie výhrevnej špirály. Spoľahlivý 

ohrev vody je zabezpečený výhrevným telesom uloženým v ochrannom puzdre, ktoré 

nie je v priamom kontakte s vodou. Takto vyrábaný ohrevný blok Long Life Technology 

sa vyznačuje dlhou životnosťou aj pri nadmernom odbere ohriatej vody.

* ilustračný 3D obrázok
výhrevnej špirály 

Výstup ohriatej vody

Pripojovací konektor 
výhrevnej špirály

Tepelná poistka reštartovateľná

Vstup vody

Rurkový tepelný výmenník

Výhrevná špirála

Triak riadenie príkonu špirály  
od 1,1 kW do 3,3 kW

⊳ kompaktný dizajn, ohrievač vody aj vodovodná batéria v jednom

⊳ bezproblémová montáž na prívod studenej vody

⊳ univerzálne pripojenie k elektrickej zásuvke nad drez, alebo pod drez

⊳ jednoduché ovládanie spustenia ohrevu vody

⊳ dvojitá tepelná ochrana proti prepáleniu výhrevnej špirály

⊳ otočné výtokové ramienko  

⊳ displej s teplotou zohriatej vody, nastavením ohrevu a celkovým vypnutím

⊳ suchý ohrev vody zabezpečený ohrevným blokom Long Life Technology



Pripojenie elektrickej vodovodnej batérie 
OB 330 do elektrickej siete je možné nad 

drez i pod drez.

CENNÍK HAKL OB 330

obj. číslo fakturační název výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HAOBR330 HAKL OBR 330 3,3kW el. priamoohrevná vod. bat. 68,33 € 82,00 €

web: www.hakl.sk   e-mail: obchod@hakl.sk   tel:  02 4594 4469, mob: +421 910 923 196

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

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL OBR 330

Príkon kW 1,1 - 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 275

Celková dĺžka výtokového ramienka mm 221


