
IP 25

Menovitý prúd 15 A 19 A 25 A 16A
Prierez medeného vodiča 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodovodné prípoj Kov 3/8“
Prietok teplej vody pri t 25°C 2,0 2,6 3,3 3,7
Teplota pri zníženom prietoku 50°C

Informácie o výrobku
Kom paktný prietokový ohrievač MDH 3..7

Malý tlakový prietokový ohrievač pre jedno, alebo
dve odberové miesta, riadený hydraulicky s
efektivnym výhrevným systémom. Ohrievač  sa dá
ľahko pripojitť k príslušnej armatúre, pomocou
spojovacej sady, ktorá  sa dodáva so zariadením.
Zaisťuje zásobenie teplou vodou bez predehrevu
a bez strát energie. Úsporne nastavený prietok zaisťuje
maximálnu účinnosť.

POPIS
 malý prietokový ohrievač tlakový,

inštalácia pod drez a umývadlo
 vysoko hospodárny  a efektívny odporový

systém ohrevu
 špeciálny perlátor pre optimálny a bohatý

prúd vody
 prívodný vodič v dĺžke 70 cm, do výkonu

3,5 kW vrátane euro vidlice

TECHNICKÉ  ÚDAJE

POUŽITIE
 na bežnú tlakovú armatúru v

hygienických priestoroch
 kuchynské drezy (len od MDH 4)

ROZMERY (mm)

Prívodný kábel

TYP MDH3 MDH4 MDH6 MDH7
Číslo výrobku 12003 12004 12006 12007
Obsah 0,2 l
Inštalácia Tlaková,  1,0 MPa
Systém ohrevu Odporový drát
Špecifický odpor vody  800  cm při 15°C
Menovitý výkon 1/N/PE pri 230 V 3,5 KW* 4,4 kW* 5,7 kW* -

Menovitý výkon 2/PE pri 400V - - - 6,5 kW*
PRAKTICKÉ:
súčasťou balenia je
pripojovacia sada,
T kus, vrátane
flexibilnej tlakovej
hadice a regulátora
prietoku

Najnižší tlak pri zapnutí 0,05 MPa 0,08 MPa 0,08 MPa 0,09 MPa
Vypínací prietok l/min 1,6/1,2 1,8/1,4 2,1/1,7 2,4/2,0

Váha s vodnou náplňou 1,3 kg
Typ ochrany, bezpečnostné značky
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Nákres inštalácie
Kom paktný prietokový ohrievač MDH 3..7

nasadiť regulátor prietoku

prípojka elektriny so
sieťovým vedením

T kus 3 x 3/8“ a tlaková
hadica na tlakovú inštaláciu
(priložený k přís troju)
Rohový ventil G 3/8 “

Príklad inštalácie s tlakovou armatúrou
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