ÎNC ĂL ZITOR DE APĂ INSTANT
CU GA Z

Simplu şi eficient

G30-30 G20-20

MODELE DIFERITE
PENTRU GAZ
NATURAL ŞI PENTRU
GAZ LICHEFIAT
Permite conectarea
boilerului la reţeaua de
gaz de G20-20 mBar (gaz
natural) și G30-30 mBar
(gaz lichefiat).

MODEL

CU BATERIE
Permite funcţionarea
boilerului indiferent
de penele de curent.
Astfel, apa fierbinte este
disponibilă oricând aveţi
nevoie.

MODULAREA

FLĂCĂRII
Boilerul fără rezervor
răspunde automat la
schimbările fluxului de apă,
ajustând intensitatea încălzirii
și oferind astfel o temperatură
constantă a apei.

EXPERIMENTAŢI CONFORTUL APEI CALDE
CU ÎNCĂLZITOARELE DE APĂ INSTANT CU GAZ
Boilerele cu gaz sunt o soluţie extrem
de convenabilă pentru apa caldă, atunci
când căutaţi o soluţie economică cu un
aspect modern. Apa este încălzită doar
când aveţi nevoie și în cantitatea dorită de
dumneavoastră. Astfel, nu se mai pierde
energie la răcirea apei calde din rezervor.

Datorită modificării fluxului, funcţionarea
este complet automată, în timp ce
variantele cu baterie permit funcţionarea
boilerului indiferent de problemele
reţelei de curent. Butonul pentru reglarea
temperaturii constante vă permite să
setaţi temperatura dorită a apei de la

robinet. Temperatura va rămâne aceeași,
indiferent de fluxul apei. Încălzitoarele
de apă instant cu gaz respectă toate
standardele și reglementările de siguranţă
și sunt prietenoase cu mediul. Încercaţi
aceste aparate și experimentaţi confortul
apei calde.

MODEL
Putere de încălzire [kW]
Debit maxim de apă ∆T=25 [l/min]
Afișaj temperatură
Aprindere
Baterie alimentare
Modulare flacără
Diagnosticare erori
Protecţie IP
Gas / presiune gaz [mbar]
Eficienţă conversie energie
Alimentare cu aer a camerei de combustie
Eliminarea aerului din camera de combustie
Tip dispozitiv
Diametru burlan [mm]
Dimensiuni (Î x L x A) [mm]
Conectare la reţeaua de apă ["]
Conectare la reţeaua de gaz ["]
Presiune minimă apă [bar]
Presiune maximă apă [bar]
Culoare

GWH10NNBWCU
20
10
electronic
electronică
battery 3 VDC
DA
NU
IPX0
G30/30 and G20/20
>84%
circulaţie naturală
circulaţie naturală
B11BS
110
636x350x225
G1/2
G1/2
0,2
10
alb

Model:
GWH10NNBWCU
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