
 

Malý průtokový ohřívač MCX 3..4 HS    

 

Popis 
 >

>Ušetří až 85% energie v porovnání se zásobní- 

 >Možnost instalace bez stavebních úprav v místě,
kde není přivedena teplá voda

 

 >Technologie IES®  dosahuje nejvyššího výkonu v 
nejkratším čase

 >Pro tlakovou instalaci 

 >Odnímatelná krytka skrývá šroub předního 
krytu a seřizovací šroub průtoku

 >Přívodní vodič se zástrčkou (3,5 kW) nebo 
 ≥ 4,4 kW), d:    ≤ 650 mm

 >Rychlá a jednoduchá montáž, sada obsahuje
příslušenství pro vodovodní připojení

 

Tlačítkový ovládací panel
Ovládací panel s dotykovým tlačítkem a třemi
barevnými LED  pro nastavení teploty 
35 °C, 38 °C nebo 45 °C. 

Elektronické řízení přístroje zajistí spolehlivě  
konstantní teplotu vody pro bidetovou spršku 
podle zvolené teploty na ovládacím panelu 
ohřívače. Teplotu udrží i při kolísání tlaku vody

   původní 
napojení WC

sprška s
držákem 
na stěnu

   zdvojený
rohový ventil

230 V
400 V

       

Typ: MCX  3  | MCX 4

Číslo výrobku: 15003  | 15004

A * )
 

Obsah                                                             [Litry]: 0,2

Maximální statický tlak [MP a (bar)]:  1 (10)

Připojení vody (rozměr závitu):   G 3/8"  

Průtok teplé vody při ∆t = 25  K  2 ) [l/min]: 2,0  | 2,5

Spínací průtok - max. průtok  3) [l/min] : 1,2 – 2,0  | 1,5-2,5

Jmenovitý výkon             4 )       [ kW]: 3,5  | 4,4

Napětí          [1~ / N / PE 220 – 240 V A C]: •  | •

Napětí                                      [2~  /   PE 400 V A C]: 

Proud [A]: 15 | 19

Min. požadovaný průřez vodiče    [mm2]: 1,5 | 2,5

• / IP 25

IES ® Systém neizolovaného topného drátu: • 

Solární kompatibilita (vst. teplota < 70    °C):

]: 

Třída energetické úspornosti:

1)

 [Ω/cm    6)  1100 |

•

• = v ceně resp. ano  *)  Údaj se týká povinného značení výrobků do energetických tříd od září 2015, dle směrnice EU      
vyhláška č 812/2013      1) ½“ připojení na objednávku   2) Zvýšení teploty na př.: z 15°C na 40°C  3) Průtok může být seřízen,   
aby bylo dosaženo požadované teploty pomocí seřizovacího šroubu          4) Pravidla se liší v závislosti na regionálním dodavateli  
5) Použijte napájecí kabel, který je součástí balení  6) Přípustný minimální elektrický odpor vody při 15°C      

kovým ohřívačem vody

vodič do svorkovnice
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Sestava s bidetovou sprškou


