E-mini átfolyós vízmelegítő
MCX BLUE

Felhasználási terület
Egy csapolási pont ellátására:
> Kézmosó
> Közületi mosdók

Fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásra. A hiányosságokért és elírásokért elnézést kérünk. Kiadás dátuma: 2017
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E-mini átfolyós vízmelegítő
MCX BLUE


Energetikai besorolás A

MCX BLUE

Cikkszám:

1500-15133

Típus:

zárt rendszerű készülék (szabad kifolyású csapteleppel)

Maximum üzemi nyomás [MPa (bar)]:

1 (10)

Víz oldali csatlakozás (KM):

G ⅜"

Választható hőmérséklet beállítás [°C]:

35 – 38 – 45

Csapolási mennyiség ∆t = 25 K 1) [liter/perc]:

2,0

Bekapcsolási / max. csapolási mennyiség 2) [liter/perc]:

1,2 / 2,0

Névleges teljesítmény [kW]:

3,5

Betáp áram:

1~ / N / PE 220 – 240 V AC

Névleges áramfelvétel [A]:

15

Ajánlott kábel átmérő [mm2]:

1,5

IES fűtőszál technológia:
®

Smart Control előkészítés:

(opcionális)

FX távirányító előkészítés:

(opcionális)

Szolár kompatibilitás, utánfűtésre alkalmas (max. 70°C betáp víz fogadása):
VDE minősítés / Érintésvédelmi besorolás

/ IP 25

Megengedett ellenállás 15 °C [Ωcm] ≥ :

1100

Névleges űrtartalom [liter]:

0,2

Feltöltött súly [kg]:

kb. 1,5

Méretek (magasság × szélesség × mélység) [cm]:

13,5 × 18,6 × 8,7

1) Hőlépcső pl. 15 °C – 40 °C

2) Átfolyási mennyiség korlátozva az optimális hőlépcső érdekében. Finomhangolható.

Leírás

Gazdaságossági összehasonlítás: (forrás: www.clage.hu)

> Elektronikus vezérlési elvű átfolyós vízmelegítő kompakt
kivitelben, mosdók, kis igénybevételű mosogatók gazdaságos
meleg víz ellátására

Akár 85 % energia megtakarítás hagyományos mini bojlerekkel
szemben.

> A csaptelep középső állásában a készüléken kiválasztott
hőmérsékletű víz csapolható

Az E kompakt átfolyós vízmelegítők gazdaságosan üzemelnek, hiszen
kizárólag akkor fogyasztanak elektromos áramot amíg a csaptelep
nyitva van. Nincs készenléti áramfelvétel, nincs hőveszteség.

> Az intelligens elektronikus vezérléssel nemcsak elektromos
áramat, de vizet is megtakaríthat
> A legmagasabb szintű higiéniás követelményeknek megfelelő
nikkel és ólom mentes csaptelep kivitel
> Érintőgombos vezérlés, 35 °C, 38 °C vagy 45 °C kiválasztását
teszi lehetővé

– 85%

> Gyors és könnyű beszerelhetőség
> Szabad kifolyású csaptelep, víztakarékos perlátorral, easy-fix
szerelvényekkel és lefolyó mechanikával
> Kimagasló élettartam, vízkő lerakódását gátló IES® fűtőszál
technológia
> iPad* (iOS 5 és felette, FXE vezeték nélküli adapter, CLAGE Home
Server és »Smart Control«) applikációval is irányítható

hagyományos
5 literes bojler

*) az Apple logo, iPad és iOS az Apple Inc. bejegyzett védjegyei
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E-mini átfolyós vízmelegítő
MCX BLUE

Szabad kifolyású bekötési példa

Méretek milliméterben

Kérjük figyelmesen tanulmányozza a használati
útmutatót és tartsa be annak utasításait.
175

151

Perlátor
(csomag tartalma):
CSP 3

Készüléken beállított víz
hőmérséklet középső állásban
(kar balra nem fordítható)

112
∅ 35

Dugvillás kialakítás
(kábel igény szerint rövidíthető)

Hozzávetőleges rögzítési pont 520

Hozzávetőleges kábel kilépési pont 553

135
Hozzávetőleges bekötési pont 700

Mélység 87

133
22

186

Innovatív csaptelep
Optimalizált és szeparált víz áramlási
útvonal, 80 % - kal kevesebb pangó víz
a csaptelepben, nikkel és ólom mentes
alkatrészek.

≥ 70

75

Hozzávetőleges sarokkszelep elhelyezkedési pont 550

Sarokszelep G ⅜"

≤ 650

Mosdótál hozzávetőleges felső pereme 850 – 950

max. 30

Érintő gombos vezérlő felület
A vezérlésen található érintő gomb megnyomásával
kiválasztható a hőmérséklet, melyet a színes LED-ek
jelölnek (35 °C zöld, 38 °C narancs, 45 °C piros).

Középső állásban készüléken beállított hőmérséklet
A kar csak jobbra fordítható (csak hideg víz
adagolható) így elkerülhető a véletlen forrázás, vagy a szükségtelenül túlmelegített
víz használata.
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E-mini átfolyós vízmelegítő
MCX BLUE
Tartozékok

CSP3 perlátor (csomag tartalmazza)
A perlátor funkciója, hogy levegő adagolásával a vizet selymesebbé
tegye, egyúttal kevesebb mennyiséget engedjen át a kifolyón ezáltal
gazdaságosabbá és kényelmesebbé tegye annak működését.
M 22/24 típusokhoz alkalmazható perlátorok
CSP 3 (< 2 liter/perc): Cikksz.: 0010-00421

FX (opcionális)
A készüléken található vezérlőn kívül a berendezés alkalmas
távirányítóval történő vezérlésre, mely 10 méter hatósugárral
rendelkezik. Biztonságos, kétirányú vezeték nélküli kapcsolat,
2 kedvenc hőmérséklet beállításának lehetősége 20 °C – 60 °C
között, LCD kijelzővel, mágneses fali konzollal, IP 20 érintésvédelmi
besorolással. Elemekkel szállítjuk.
Méretek (magasság × szélesség × mélység): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm
FX: Cikksz.: 2400-26050

SOLTEC Kft.
1222 Budapest
Gyár utca 15
Hungary

Fon +36 20 20 86 936
info@soltec.hu
> www.clage.hu
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