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 - seria elektrycznych podgrzewaczy wody o pojemnoœci 
15 i 30 litrów. Model o pojemnoœci 15 litrów wystêpuje w wersji nad 
i podumywalkowej, model 30 litrowy wy³¹cznie w wersji 
nadumywalkowej.

Podgrzewacze serii  wyposa¿one s¹ w:
 obudowê z tworzywa ABS,
 grza³kê elektryczn¹ o mocy 1500 W,
kontrolê termostatyczn¹ z czujnikiem zanurzeniowym,
anodê magnezow¹,
przycisk w³¹cz/wy³¹cz,
lampkê sygnalizuj¹c¹ w³¹czenie/wy³¹czenie,
pokrêt³o regulacji temperatury wody,
zawór bezpieczeñstwa z kurkiem spustowym wody,
elektryczny przewód pod³¹czeniowy w standardzie,
 trzy lata gwarancji*.
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Gwarancja 5
lat

Lampka kontrolna 
dzia³ania podgrzewacza

Anoda magnezowa

Komponenty podlegaj¹
recyklingowi

Kompaktowe wymiary

Stopieñ ochrony
elektrycznej

Obudowa z trwa³ego
tworzywa ABS

Ekologoczna warstwa 
izolacji

Zespó³ elektryczny oraz anoda magnezowa 
umieszczone s¹ na ko³nierzu mocuj¹cym 

przykrêcanym 5 œrubami

Trwa³oœæ i estetyka:
zapewniona dziêki malowanej 

elektrostatycznie metalowej obudowie

Podwójne zabezpieczenie:
zawór bezpieczeñstwa i termostat 

zapobiegaj¹cy przed przegrzaniem
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podgrzewacza

*Trzy lata na zbiornik i dwa lata na pozosta³e elementy.

Specjalna pow³oka
„Blue Silicon”

Analogowy wskaŸnik
temperatury
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 - pojemnoœciowy elektryczny podgrzewacz wody 
wyposa¿ony jest w: 

 grza³kê elektryczn¹ o mocy 2000 W,

cyfrowy wskaŸnik temperatury wody,
 lampkê sygnalizuj¹c¹ w³¹czenie/wy³¹czenie,
 zespó³ elektryczny z anod¹ magnezow¹ jako dodatkowym

   zabezpieczeniem zbiornika wewnêtrznego przed korozj¹;
   zespó³ umieszczony jest na ko³nierzu mocuj¹cym,
   przykrêcanym 5 œrubami; U³atwia to obs³ugê
   i przeprowadzanie czynnoœci konserwacyjnych 
   oraz serwisowych,

 zawór bezpieczeñstwa,
 pokrêt³o nastawy temperatury wody,
piêæ lat gwarancji*.

specjaln¹ pow³okê „Blue Silicon” na wewnêtrznej
   powierzchni zbiornika,

funkcjê przeciwzamro¿eniow¹ zasobnika,
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 - pojemnoœciowy elektryczny podgrzewacz 
wody wyposa¿ony jest w: 

 grza³kê elektryczn¹ o mocy 1500 W,
 wskaŸnik temperatury,
 lampkê sygnalizuj¹c¹ w³¹czenie/wy³¹czenie,
 zespó³ elektryczny z anod¹ magnezow¹ jako dodatkowym

   zabezpieczeniem zbiornika wewnêtrznego przed korozj¹;
   zespó³ umieszczony jest na ko³nierzu mocuj¹cym,
   przykrêcanym 5 œrubami; u³atwia to obs³ugê
   i przeprowadzanie czynnoœci konserwacyjnych 
   oraz serwisowych,

 zawór bezpieczeñstwa z kurkiem spustowym wody,
 pokrêt³o nastawy temperatury wody,
 trzy lata gwarancji*.
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 - pojemnoœciowy elektryczny podgrzewacz wody 
wyposa¿ony jest w: 

grza³kê elektryczn¹ o mocy 1500 W,
cyfrowy wskaŸnik temperatury wody,
 przyciski nastawy temperatury wody w podgrzewaczu,
 lampkê sygnalizuj¹c¹ w³¹czenie/wy³¹czenie,
 zespó³ elektryczny z anod¹ magnezow¹ jako dodatkowym

   zabezpieczeniem zbiornika wewnêtrznego przed korozj¹;
   zespó³ umieszczony jest na ko³nierzu mocuj¹cym,   
   przykrêcanym 5 œrubam;. u³atwia to obs³ugê
   i przeprowadzanie czynnoœci konserwacyjnych 
   oraz serwisowych,

 zawór bezpieczeñstwa z kurkiem, spustowym wody,
 trzy lata gwarancji*.
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*Piêæ lat na zbiornik i dwa lata na pozosta³e elementy. *Trzy lata na zbiornik i dwa lata na pozosta³e elementy. *Trzy lata na zbiornik i dwa lata na pozosta³e elementy.
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