
 

CLAGE KRABEC zastoupení a centrální servis
Služeb 3056/4, 108 52 PRAHA-10 Strašnice
Tel.: 272701588, 602 235 284 fax: 2727 0 2628 
E-mail: info@clage.cz, www.clage.cz 

ROZMĚRY 
 

KA 1:  Š 289 x H 180 x V 335 mm 
KA 3:  Š 289 x H 180 x V 431 mm 
KA 5:  Š 318 x H 198 x V 465 mm 
KA 7:  Š 318 x H 198 x V 578 mm 

Informace o výrobku 

Automat pro ohřev vody KA 1..7       
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
TECHNICKÁ DATA 
 

 

 
 

TYP KA 1 KA 3 KA 5 KA 7 
Číslo typu 44001 44003 44005 44007 
Obsah (litry/šálky)  1.5/9 3.0/20 5.0/30 7.5/45 
Výkon při 230V  1.4 kW 1.4 kW 2.2/ kW 2.2/ kW 
Napojení přívodu vody G ½“ 
Teplota 99 – 100 oC 
Čas opětovného ohřátí (šálky/min.) 1.5 1.5 2.5 2.5 
Kapacita (šálky/hod.) 100 100 140 140 
Pohotovostní spotřeba energie / 24 
hod 1,0 kWh 1,0 kWh 1,1 k Wh 1,2 kWh 

Minimální volný prostor nahoře 50 mm 100 mm 100 mm 100 mm 
Váha s obsahem vody 10.0 kg 12.5 kg 16.5 kg 20.5 kg 
Provozní napětí 230 V 50 Hz 
Způsob ochrany/bezpečnostní normy IP 20 

POPIS 
 
• automat na ohřev vody k okamžité přípravě vařící 

vody 
• dvoukomorový systém se zásobníky z ušlechtilé 

oceli zabraňuje smíchání studené a horké vody 
• tlačítkový ventil k pohodlnému odběru 
• žádný únik páry, pára je uvnitř využita 

k následnému ohřevu vody 
• velmi kvalitní tepelná izolace 
• dva servisní otvory k bezproblémovému 

odstranění vodního kamene 
• dvojité bezpečnostní tepelné vypínání 
• bílý lakovaný nebo nerezový kryt 

Elektrický automat pro nepřetržitou přípravu vroucí vody. V závislosti 
na zvoleném typu přístroje je neustále k dispozici 9 až 45 šálků vařící 
vody pro přípravu čaje, kávy nebo jiného teplého nápoje. Nový 
tlačítkový ventil umožňuje pohodlný odběr vařící vody dle Vašich 
potřeb. Současně s odběrem vody se obsah přístroje automaticky 
doplňuje. Na základě možnosti odběru přesně požadovaného 
množství vody je přístroj daleko úspornější než rychlovarná konvice, 
v nichž se ohřívá zpravidla podstatně více vody, než je pak ve 
skutečnosti použito. Patentovaný dvoukomorový systém využívá 
vytvořené páry, která zůstává uvnitř přístroje, a zajišťuje tak minimální 
provozní náklady. 

TLAČÍTKOVÝ VENTIL 
 
Tlačítkový ventil se nezahřívá a umožňuje 
naplnění šálku stisknutím prstem. Tlačítko může 
být ustaveno do vyšší polohy pro pohodlné 
naplnění kouřící se konvice. 

ROZSAH POUŽITÍ 
K přípravě nápojů v kanceláři, jídelně, restauraci, 
hotelu, nemocnici atd. 


