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OB 330
ELEKTRICKÁ PŘÍMOOHŘEVNÁ

VODOVODNÍ BATERIE



Spuštění ohřevu signalizuje zobrazená teplota vody na dis-
pleji s orientační hodnotou. Nastavení požadované teploty 
vody je možné přidáním nebo ubráním průtoku vody, a  to 
změnou polohy rukojeti páky.

Elektrická přímoohřevná vodo-
vodní baterie OB 330 je součástí 
edice ICONIC LINE, která nabízí 
zákazníkům zvýhodněnou cenu 
při zachování standardně vysoké 
kvality výrobků značky HAKL.

Elektrická přímoohřevná baterie IconicLine HAKL OB 330 je 
jednoduchým řešením při obvyklých problémech s montáží, 
například v omezeném prostoru, s přetíženou elektroinsta-
lací apod. Součástí balení přímoohřevné baterie je i aktivní 
perlátor, který spolehlivě funguje jak při malém tak i plném 
průtoku vody. Kvalitu výrobku podtrhuje i tepelná ochrana 
proti přepálení výhřevné spirály a otočné výtokové ramínko 
o 360 °.



Zajistit teplou vodu není vždy 
snadné a proto firma HAKL uvedla 
na trh výrobek 2 v 1 - ohřívač vody 
a zároveň vodovodní baterii.

Výkon topné spirály (3,3 kW) po-
stačuje pro běžné mytí rukou, ná-
dobí a drobných věcí v domácnosti.

Přímoohřevnou baterii IconicLine 
HAKL OB 330 stačí připojit pouze 
na přívod studené vody a do elek-
trické sítě pomocí zástrčky.

DVĚ MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ PŘÍMOOHŘEVNÉ
BATERIE K ELEKTRICKÉ ZÁSUVCE:

nad dřez pod dřez

 kompaktní design, ohřívač i baterie v jednom

 bezproblémová montáž na přívod studené vody

 připojení k elektrické zásuvce nad nebo pod dřez

 jednoduché ovládání spouštění ohřevu vody

 tepelná ochrana proti přepálení výhřevné spirály

 otočné výtokové ramínko o 360°

 displej s orientační teplotou ohřáté vody

 aktivní perlátor, který mění průtok vody v závislosti na 

množství proteklé vody
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Tabulka technických parametrů IconicLine HAKL OB 330

Příkon kW 3,3

Napětí V 230

Proud A 14,3

Průtok vody při 60°C l/min 1,09

Průtok vody při 40°C l/min 1,79

Tepelná provozní ochrana ANO

Tepelná servisní pojistka na spirále °C 120

Výška přímoohřevné baterie mm 220

Celková délka výtokového ramínka mm 187

Tabulka vhodnosti použití

Typ / příkon OB 330 / 3,3 kW

Umytí rukou •••
Běžně zašpiněné nádobí •••
Mastné hrnce ••
Napuštění kbelíku •

Hodnoty uvedené v tabulce byly naměřeny při jmenovitém příkonu
3,3 kW, síťové napětí při testu 228 - 230 V; 
dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar), teplota vstupní vody 12°C

Legenda: •••  tři symboly určují maximální vhodnost použití

Razítko prodejny

Prodejce:


