KARTA OFERTOWA

EBK 5 K/KA
Urządzenia do gotowania wody, zwane popularnie
warnikami są wyposażone w nowoczesny, płaszczyznowy
system grzejny służący do ogrzewania wody pitnej.
Na życzenie można uruchomić proces podgrzania lub wrzenia
dzięki bezstopniowo nastawianej temperaturze w zakresie od
35°C do 100°C. Dodatkowo regulator temperatury, automatyka
wyłączeniowa, lampka sygnalizacyjna oraz nowoczesna
armatura do napełniania i odpływu znacznie upraszczają
obsługę tych urządzeń. Prosta i wygodna jest również
instalacja warnika nad zlewozmywakiem. Wystarczy
podłączenie do gniazdka elektrycznego oraz doprowadzenie
zimnej wody. Różnorodność kształtów, rodzaju obudowy
oraz armatury sprawiają, że urządzenia z łatwością spełniają
wymagania każdego Użytkownika. Biała obudowa świetnie
komponuje się z każdym wnętrzem. Maksymalna pojemność
- 5 litrów - całkowicie zaspokaja potrzeby na ciepłą lub
wrzącą wodę. Urządzenia idealnie sprawdzają się np.
w małej gastronomi, czy na działce, gdzie zwykle nie ma dużo
miejsca. Spełniają jednocześnie funkcję pojemnościowego
ogrzewacza wody jak również domowego czajnika.
Szczególnie sprawdzają się w hotelach, restauracjach a także
w biurze, w domu....

Główne cechy:
Wersja EBK 5K posiada 3-zaworową mosiężną armaturę
pokrytą białym tworzywem, z dźwignią napełniania
Wersja EBK 5KA posiada 3-zaworową mosiężną armaturę
chromowaną z pokrętłem napełniania
Moc urządzenia: 2 kW
Zbiornik wykonany ze tworzywa sztucznego wysokiej
jakości
Odporny na zakamienianie system grzejny discmatic
Oryginalny wygląd
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KARTA OFERTOWA

Typ

EBK 5 K

EBK 5 KA

Numer katalogowy

074288

074289

kW

2

2

mm

295/325/197

295/325/197

do 5 l

do 5 l

2

2

1/N/PE

1/N/PE

230

230

tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne

Biały

Biały

Moc
Wymiary [W/S/G]
Waga

kg

Dane techniczne
Pojemność w litrach
Moc przyłączeniowa

kW

Podłączenie elektryczne
Napięcie znamionowe
Materiał zbiornika
Kolor

V
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