Elektrické průtokové ohřívače vody

PTO 0733, PTO 1733
Elektrické průtokové ohřívače vody řady PTO
733 jsou svým tvarovým řešením a rozměry
určeny přímo na místo použití pro umyvadlo,
dřez, sprchu apod., a to pouze pro pevné
připojení k elektrickému rozvodu. Každý je
ocení v domácnosti, chatě, chalupě, dílnách,
lékařských ordinacích, zvláště všude tam, kde je
potřebný okamžitý odběr teplé vody.

• malý beztlakový průtokový ohřívač pro jedno odběrné místo
• vhodný jak pro domácnost, tak pro chaty a chalupy
• okamžitý a nepřetržitý odběr teplé vody
• ekonomický a ekologický spotřebič - šetří vodu a energii
• možnost použití nad i pod odběrné místo
• elektronická ochrana ohřívače v případě zavzdušnění potrubí
• jednoduchá a rychlá instalace bez nutnosti seřizování ohřívače
• světelná signalizace provozu
• vysoká životnost - nevytváří se vodní kámen
• topné spirály s vysokou odolností a se speciální povrchovou úpravou
• vysoká bezpečnost a spolehlivost provozu
• možnost instalace v koupelnách do zóny 1 - stupeň krytí IP 25

Typ

PTO 0733

PTO 1733

Jmenovitý příkon (kW)

3,5

5

Jmenovité napětí (V)

230

230

Jmenovitý proud (A)

15,2

21,7

Jištění, pojistka (A)

16

25

Doporučeno - pro umyvadlo

●

●

- pro dřez

●

●
●

- pro sprchu
Min. tlak vody v potrubí (MPa)

0,08

Max. tlak vody v potrubí (MPa)

0,6

Pracovní tlak (MPa)
Stupeň krytí
Hmotnost spotřebiče (kg)
Připojení na studenou vodu
Rozměry (mm)

0
IP 25
1,3
G 1/2"
175 x 204 x 80
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Malé elektrické ohřívače vody
zásobníkové o objemu 5 až 15 litrů
Beztlakové – 5 a 10 litrů
BTO 5 UP – umístění nad umyvadlo
BTO 5 IN - umístění pod umyvadlo
BTO 10 UP – umístění nad umyvadlo
BTO 10 IN - umístění pod umyvadlo
BTO 5 IN

Závěsné elektrické ohřívače vody beztlakové o objemu 5 a 10 litrů
s možností umístění pod i nad umyvadlo:
Typ
Objem [l]
Příkon [kW]
Jmenovitý přetlak [MPa]
Doba ohřevu el.en. z 10 °C na 60 °C [min]
Výška x šířka x hloubka [mm]
Hmotnost [kg]
Nádoba
Elektrické krytí
Napětí [V/Hz]
Tepelné ztráty / třída en. účinnosti [kWh/24h]

BTO 5 UP/IN

BTO 10 UP/IN

5
2
0
9
390x256x213
3,5
plast
IP 24
1 PE-N 230/50
0,32 / G

10
2
0
18
500x350x265
4
plast
IP 24
1 PE-N 230/50
0,4 / G

BTO 10 UP

Tlakové – 10 a 15 litrů
TO 10 UP – umístění nad umyvadlo
TO 10 IN - umístění pod umyvadlo
TO 10 IN

TO 15 UP – umístění nad umyvadlo
TO 15 IN - umístění pod umyvadlo
TO 15 UP

Závěsné elektrické ohřívače vody tlakové o objemu 10 a 15 litrů
s možností umístění pod i nad umyvadlo:
Typ
Objem [l]
Příkon [kW]
Jmenovitý přetlak [MPa]
Doba ohřevu el.en. z 10 °C na 60 °C [min]
Výška x šířka x hloubka [mm]
Hmotnost [kg]
Nádoba
Elektrické krytí
Napětí [V/Hz]
Tepelné ztráty / třída en. účinnosti [kWh/24h]

TO 10 UP/IN

TO 15 UP/IN

10
2
0,6
18
500x350x265
8
smaltovaná ocel
IP 24
1 PE-N 230/50
0,33 / G

15
2
0,6
27
500x350x310
11
smaltovaná ocel
IP 24
1 PE-N 230/50
0,4 / G

