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č. sklad. karty / obj. číslo: HAOBR330

PRODUKTOVÝ LIST

popis: Elektrická priamo ohrevná HAKL OBR 330 je jednoduchým riešením 

pri obvyklých problémoch s  montážou, napríklad pri  obmedzenom 

priestore, s  preťaženou elektroinštaláciou atď. Batéria je vybavená 

presným meraním teploty výstupnej vody , a reguláciou maximalnej 

teploty vody v rozsahu od 30°C do 50°C. Je to možné vďaka proce-

soru ,ktorý je schopný meniť príkon batérie v rozsahu od 1,1 - 3,3kW.  

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

  elektronická regulácia príkonu od 1,1 - 3,3kW 

  displej s presnou teplotou zohriatej vody

  možnosť nastaviť max. teplotu vody od 30°C do 50°C

základný popis: Elektrická priamoohrevná vodovodná batétia

fakturačný názov výrobku: HAKL OBR 330 3,3kW el. priamoohrevná vod. bat.

HAKL OBR 330
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Poznámka:
● ● ● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia

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

Technické parametre:

Príkon kW 1,1 - 3,3

Napätie V 230

Prúd A 4,8 - 14,3

Stupeň krytia IP 24

Min. pracovný tlak vody MPa 0,1

Trvalý tlak vody MPa 0,6

Prietok vody pri 50°C l/min 1,29

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 186

Tabuľka vhodnosti použitia:

Umytie rúk ● ● ●

Bežne zašpinený riad ● ● ●

Mastné hrnce ● ●

Napustenie vedra ●

Zalistovacia tabuľka:

Objednávacie číslo HAOBR330

Fakturačný názov
HAKL OBR 330 3,3kW el. priamo-

ohrevná vod. bat.

EAN kód 8586018641982

Rozmer produktu ŠxVxH 250 x 275 x 100 mm

Rozmer krabice 285 x 423 x 100 mm

Hmotnosť produktu (samostatný) 1,19 Kg

Hmotnosť produktu s krabicou 1,79 Kg
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EAN kód:

OBR 330

Rozmery:
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