
A Zip HydroTap® MINIBOIL berendezés forró, szűrt ivóvizet biztosít 
hálózati víz használatával. A speciális elektronikus csaptelep illetve 
a szekrénybe épített fő egység igényes megjelenést biztosít. A csap-
telepet a mosogató medencéhez, vagy külön króm lefolyóval lehet a 
munkalapba építeni. Nem kell várnia a forró vízre, kávéja, teája vagy 
instant ételei azonnal elkészíthetőek.

Leírás

 · Főegység szekrénybe építve, speciális elektronikus 
csapteleppel. Szűrt forró és friss ivóvizet adagol 
gombnyomásra

 · Elektronikus csaptelep, visszajelző fényekkel, 
gyermekzárral, időzített adagolással

 · Elektronikus hőmérséklet szabályozás

 · Tartozékként szállított mikron szűrővel, aktív szénnel. 
0,2 mikronnál nagyobb részecskék szűrése, javítja az 
ízt, csökkenti a vízkövesedést

 · Szivárgás biztos megoldás

 · Kompakt, kis helyigényű beépített főegység

Felhasználási terület

 · Elsősorban háztartási, vagy kis igénybevételű 
közületi célra, forró ivóvíz biztosításához

Kiegészítők

CLARIS ULTRA vízszűrő rendszer

Különösen kemény víz esetén ajánlott a CLARIS 
ULTRA vízszűrő rendszer használata. Ez az ionos 
szűrő, vízlágyítást, szűrést és pH beállítást bizto-
sít, költséghatékony módon. Kompakt kialakítás, 
könnyű cserélhetőség, nagy kapacitás

Szűrőfej
(Cikksz.:  84506) szűrőfej, 
alkalmas minden CLARIS ULTRA típusú szűrőhöz.

Claris Ultra 500
(Cikksz.:  84500) Szűrő,
10 °kH esetén 3.750 liter kapacitás

Claris Ultra 1000
(Cikksz.:  84501) Szűrő,
10 °kH esetén 7.000 liter kapacitás

Model Zip HydroTap® MINIBOIL

Cikkszám 4100-44260

Víz csatlakozás (menetes) G ½“

Forró víz csapolási hőmérséklet °C 92 – 98

Forró víz kapacitás liter / csésze 1) 1,8 / 10

Újrafűtési idő csésze 1) / óra 120

Újrafűtési idő csésze 1) / perc 2

Készenléti fogyasztás kWh / 24h 0,39

Névleges teljesítmény kW 1,84

Hálózat 1~ / N / PE 230 V AC 

Érintésvédelem IP 20

Feltöltött súly kg 8,3
1) Átlagos 167 ml csésze

Termék adatlap

Zip HydroTap® MINIBOIL ivóvíz berendezés
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Minta szöveg költségvetési kiírásokhoz

... darab elektronikus ivóvíz készítő berendezés Zip HydroTap® MINIBOIL, forró ivóvíz 
előállítására, speciális csapteleppel, szűrő-vízlágyító betéttel, a ... konyhába telepítve, 
szekrénybe építve, 1,84 kW, készenléti fogyasztás 0,39 kWh/24h

SOLTEC KFT., 1222 Budapest, Gyár utca 15.
Telefon +36 1 424 00 01, Fax +36 1 424 00 01
E-mail info@soltec.hu, Internet www.clage.hu 



Rugalmas kiépítési lehetőség

Az opcionális krómozott lefolyó ideális választás ha nem közvetlenül a 
mosogató medence mellé szeretné szerelni a csaptelepet. 
(KTX2 – cikksz.:  44101)

Model Magasság Szélesség Mélység  

MINIBOIL 338 212 269
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Szabad távolság a készülék tetejétől: 
legalább 200 mm

Szabad távolság a készülék oldalaitól: 
legalább 50 – 50 mm

Méretek milliméterben

Méretek:
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Bekötési vázlat

Zip HydroTap® MINIBOIL ivóvíz berendezés

Furat átmérő

A napi használati szokások és a szekrényben lévő szabad hely alapján 
válassza ki a megfelelő készüléket és kiépítési megoldást.

Hálózati dugvillás  
csatlakozás 230 V AC 50 Hz

Kérjük figyelmesen tanulmányozza a használati  
útmutatót és tartsa be annak utasításait! 

SOLTEC KFT. 
1222 Budapest 
Gyár utca 15.

Telefon +36 1 424 00 01 
Fax +36 1 424 00 01

E-mail info@soltec.hu 
Internet www.clage.hu


