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ELEKTRICKÉ PŘÍMOOHŘEVNÉ
VODOVODNÍ BATERIE



Spuštění ohřevu signalizuje zobrazena teplota vody na 
displeji s orientační hodnotou. Nastavení požadované tep-
lé vody je možné přidáváním nebo ubíráním průtoku vody 
změnou polohy rukojeti páky.

Tělo baterie
z pochromova-
ného plastu

Výhřevná 
spirála

Displej
s orientační

teplotou
ohřáté vody

Elektrická přímoohřevná baterie HAKL OB 330 je jednodu-
chým řešením při obvyklých problémech s montáží, napří-
klad při omezeném prostoru, s přetíženou elektroinstalací 
atd. Součást balení přímoohřevné baterie je i aktivní per-
látor, který spolehlivě funguje tak při malém jakož i plném 
průtoku vody. Kvalitu výrobku podtrhuje i tepelná ochrana 
proti přepálení výhřevné spirály a otočné výtokové ramín-
ko o 360°. 

HAKL OB 330
Elektrická přímoohřevná baterie

1390,- Kč
s DPH



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 dřez, nebo pod dřez

⊳ jednoduché ovládání spuštění 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

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

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



Topná spirála

Displej s přesnou
teplotou ohřáté
vody

Plně tvarově
přizpůsobitelné
výtokové ramínko

Povrch ramínka je vyroben z kvalitní odolné neoprénové 
pěny, kromě estetického vzhledu má i dobré izolační vlast-
nosti, při manipulaci s ramínkem se nepopálíte.

Manuálně
restartovatelná
tepelná pojistka

HAKL OB 500
Elektrická přímoohřevná baterie

1799,- Kč
s DPH

Hlavní předností elektrické přímoohřevné  baterie HAKL 
OB 500 je flexibilní tvarovatelné výtokové ramínko. Tato 
praktická vlastnost umožňuje přizpůsobení vzdálenosti vý-
toku vody při mytí nádobí. 
Tělo baterie vyrobené z nerezavějící oceli spolu s opakova-
ně restartovatelnou tepelnou pojistkou (při havarijním stavu 
bez nutnosti rozebrání baterie), dodávají výrobku výraznou 
odolnost.



⊳ flexibilní tvarově přizpůsobitelné výtokové ramínko

⊳ tělo baterie vyrobené z nerezavějící oceli

⊳ připojení k elektrické zásuvce nad dřez, nebo pod dřez

⊳ displej s přesnou teplotou ohřáté vody

⊳ tepelná ochrana proti přepálení výhřevné spirály,

 při havarijním stavu bez nutnosti rozebrání baterie.

⊳ aktivní perlátor, který spolehlivě funguje tak při malém

 jakož i plném průtoku vody

⊳ ostatní uživatelské funkce jako u modelu HAKL OB 330
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Tabulka technických parametrů HAKL OB 500

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 365

Celková délka výtokového ramínka mm 90 - 270

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

V  případě havarijního stavu 
(např. vzduch ve  vodovod-
ním potrubí), tepelná pojist-
ka přeruší elektrický přívod 
a  ochrání tak topnou spirálu 
od přepálení.
Tepelnou pojistku není nutné 
v servisu vyměnit, stačí ji ma-
nuálně vrátit do  provozního 
stavu.



Zobrazení
teploty ohřáté
vody

Zvyšování
teploty ohřevu

Vypnutí /
zapnutí 

Snižování
teploty ohřevu

Patentovaný suchý ohřev Dry Heating v přímoohřevné bate-
rii HAKL OBR 330 minimalizuje usazování vodního kamene 
a tím i propálení topné spirály. Spolehlivý ohřev vody je zajiš-
těn topným tělesem uloženým v ochranném pouzdře, které 
není v přímém kontaktu s vodou. Takto vyráběn ohřevný blok 
Long Life Technology se vyznačuje dlouhou životností i při 
nadměrném odběru ohřáté vody.

Přímoohřevná baterie HAKL OBR 330 má možnost regula-
ce výkonu t.j. teplota ohřáté vody zůstává nezměněna i při 
měnícím se průtoku vody. Řídící elektronika omezuje ohřev 
v rozmezí 30 ° C do 50 ° C, přičemž výkon topné spirály se 
automaticky reguluje od 1,1 kW do 3,3 kW.
Automatické plynulé zvyšování nebo snižování příkonu top-
né spirály výrazně šetří nejen vodu ale také spotřebu elek-
trické energie.

HAKL OBR 330
Elektrická přímoohřevná baterie

1999,- Kč
s DPH



⊳ displej s přesnou teplotou ohřáté vody,

⊳ možnost nastavení teploty ohřevu vody v rozsahu

 od 30°C do 50°C

⊳ suchý ohřev vody zajištěn topným blokem

 Long Life Technology

⊳ univerzální připojení k elektrické zásuvce nad dřez,

 nebo pod dřez

⊳ automatická plynulá regulace příkonu spirály

⊳ dvojitá tepelná ochrana proti přepálení výhřevné

 spirály

⊳ ostatní uživatelské funkce jako u modelu OB 330

Připojovací konektor
 topné spirály

Tepelná pojistka
restartovatelná

Trubkovitý tepelný
výměník

Topná spirála

Řízení příkonu
spirály od 1,1 kW

do 3,3 kW

Tabulka technických parametrů HAKL OBR 330

Příkon kW 1,1 - 3,3

Napětí V 230

Proud A 4,8 - 14,3

Průtok vody při 50°C l/min 1,39

Průtok vody při 40°C l/min 1,79

Tepelná provozní ochrana ANO

Tepelná servisní pojistka na spirále °C 120

Výška přímoohřevné baterie mm 275

Celková délka výtokového ramínka mm 221

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



Zajistit teplou vodu není vždy snadné 
a proto firma HAKL uvedla na trh výrobek
2 v 1 - ohřívač vody a zároveň i vodovodní 
baterii.
Výkon topné spirály 3,3 kW postačuje pro 
běžné mytí rukou, nádobí apod. Montáž je 
jednoduchá, přímoohřevnou  baterii sta-
čí připojit pouze na přívod studené vody 
a do elektrické sítě.

Pon. – Pá.:   08.00 - 15.00 hod

Tel./Fax: +421 245 944 469

Mobil:   +420 604 258 281

E-mail:   hakl@haklcz.cz

Dovozce pro ČR:
HAKL heating s.r.o.
Příkop 843/4 
602 00 Brno

www.haklcz.cz

Výrobca:
HA-KL spol. s r.o.
Vajnorská cesta 6
900 28 Ivanka pri Dunaji

www.hakl.sk

Razítko prodejny

Váš prodejce

Technická podpora prodeje:

®

vrz03022021


