E-Malý průtokový ohřívač - sprchová sestava
MBX Shower

Oblast použití
Jedno odběrné místo:
> Samostatná sprcha (pokoj pro hosty)
> Technické prostory
> Zahradní domky, plavecké bazény

Technické změny vyhrazeny
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E-Malý průtokový ohřívač - sprchová sestava
MBX Shower
Dotazy k výrobku: 596 550 207
|
Energetická třída A

Rozsah: A+ až F

MBX 4 Shower

|

| MBX 6 Shower

| MBX 7 Shower

Číslo zboží:

1500-15314| 1500-15316| 1500-15317

Typ armatury:

beztlaková

Typ ohřívače:

tlaková

Maximální pracovní tlak [MPa (bar)]:

1 (10) 1)

Typ závitu pro připojení vody - armatura (stěnová montáž):

G ½"

Typ závitu pro připojení vody - ohřívač (trubky s vnějším závitem):

G ⅜"

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

2,5| 3,3| 3,7

Minimální průtok pro sepnutí / Max. průtok [l/min]:

1,5 / 5

Jmenovitý výkon [kW]:

4,4| 5,7| 6,5

3)

Jmenovité napětí [1~ / N / PE 230 V AC]:

| 1,5 / 5

pevné připojení|

| 1,5 / 5

pevné připojení|

Jmenovité napětí [2~ / PE 400 V AC]:



Jmenovitý proud [A]:

19| 25| 16

Požadovaný průřez vodiče [mm2]:

|

pevné připojení

2,5| 4,0| 2,5

Neizolovaný topný drát IES :
®

(volitelné)

Smart Control ovládání:
Rádiové dálkové ovládání:

(volitelné)

Vhodný pro solární systémy (max. teplota vstupní vody ≤ 70 C ):
4)

Certifikační značka VDE GS & EMV / Krytí:

/ IP 25

Minimální specifický odpor vody při 15 °C [Ωcm] ≥:

1100

Vnitřní objem [Litr]:

0,2

Hmotnost s vodní náplní [kg]:

ca. 1,2

Rozměry (Výška × Šířka × Hloubka [cm]:

13,5 × 18,6 × 8,7

1) Schváleno také pro provoz bez tlaku

2) Zvýšení teploty např. 15 ° C až 40 ° C

3) Bez armatury

4) Teplota vstupní vody musí být snížena uživatelem na vhodné teploty pro sprchování

Popis

Zónování sprchového prostoru podle VDE 0100

>> Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody (horní montáž) v mini
provedení jako sprchovací systém s posuvným držákem sprchy a
pákovou nástěnnou baterií

Ohřívač vody ke sprchovému systém MBX Shower splňuje krytí IP25
a může být instalován v zóně 1) podle VDE 0100, část 701, způsob
montáže

>> Topný výkon je automaticky řízen elektronikou. Tím je zajištěna
přesná teplota výstupní vody, není nutné míchat se studenou
vodou v baterii
>> Úsporná technologie průtoku pro optimální proud vody snižuje
celkově její spotřebu
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>> Ohřívač můžete ovládat také pomocí iPadu, tabletu nebo smartphonu * (iOS 9 / Android-OS 4.4), je potřeba použít bezdrátový
adaptér FXE, a je vyžadován CLAGE Home Server a App.»Smart
Control«

2400

>> Přívodní kabel o délce : ≤ 65 cm

600

>> Topný systém IES® s vyměnitelnou topnou patronou zajišťuje delší
životnost, méně kalcifikace a jednoduchou údržbu
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*) Apple, logo Apple, iPad a iOS jsou registrované ochranné známky společnosti
Technické změny vyhrazeny
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E-Malý průtokový ohřívač - sprchová sestava
MBX Shower
Dotazy k montáži: 596 550 207
Příklad instalace (beztlaková)

Rozměry v mm

Při instalaci a uvedení do provozu musí
být vždy dodrženy postupy a instrukce
uvedené v návodu k použití.
135

Hloubka ohřívače 87 		
+
nástěnný držák s variabilní úpravou 1-15mm

Ruční sprcha CXH
Délka : 225
Sprchová hlavice : Ø 97

186
133
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Horní hrana přístroje ca. 1950
Technické změny vyhrazeny

590

max. 686

••

G ½"

max. 800
Sprchová hadice
délka: 1540
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E-Malý průtokový ohřívač - sprchová sestava
MBX Shower
Příslušenství

Doporučené příslušenství pro použití sprchy ( součást dodávky)
Nastavitelná ruční sprcha CXH
Ruční sprcha pro průtokový ohřívač vody, tři režimy provozu, Antikalk úprava trysek, povrch: chrom
Rozměry: Délka 22,5 cm, Sprchová hlavice Ø 97 mm
CXH: Art.-Nr. 0300-0086

CLAGE CZ s.r.o.
Trojanovice 644
744 01 Trojanovice

Tel.: +420 596 550 207
Mob.: +420 777 801 555
info@clagecz.cz
> www.clagecz.cz
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