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Ön-Arka Kapak:
Estetik dizaynıyla, alevlenmeye ve kırılmaya dayanıklı özel plastikten imal edilmiştir.

Su Haznesi:
Özel dizayn su çıkışı ile içinde daima su bulundurur. Yüksek sıcaklığa ve basınca dayanıklı özel plastikten imal edilmiştir.

Tüp Rezistans:
Rezistans, bir tüp içerisinden geçirilerek etrafı tamamen izole edilmiştir. Bu sayede elektriğin suyla teması tamamen 
kesilerek tam bir emniyet sağlar.

Diyafram ve Basın  Switch:
Diyafram içerisinden geçen su basıncına göre 2 switch otomatik olarak cihazın devreye girip çıkmasını kumanda etmektedir.

Termostatlar:
Aşırı ısınmaya karşı çift termostat sayesinde emniyetli kullanım sağlanır.

Teknik Özellikleri

Beyan Gerilimi

Beyan Gücü

Çekilen Akım

Minimum Su Basıncı

Su Debisi

Koruma Sınıfı

Aksesuar

V

A

bar

mm

l/dk.

230

3000/4000/7000

13,6  / 18,2  / 31,8

0,2

2 - 4

IP 24 Sınıf I

El Duşu

230

3000/4000/7000

13,6 / 18,2 / 31,8

0,2

2 - 4

IP 24 Sınıf I

Kromajlı sıcak su çıkış borusu

ÖZELLİK Banyo Tipi Mutfak Tipi
MODEL

Ölçüler 250x120x330 250x120x330

Teknik Veri Tablosu

ELEKTRİKLİ ANİ SU ISITICISI
(BT 7000 / MT 7000)

• Aşırı su basıncına karşı emniyet subabı

• Yanmaya dayanıklı alev almayan orijinal hammadde ve ek yalıtımlı dış yüzey

• Giriş-çıkış suyu kesildiğinde enerjiyi kesen özel diyafram

• Aşırı ısınmayı önleyen emniyet termostat

• Aşırı ısı ve yüksek akım kesici 2. daldırma termostat

• 6 ayrı emniyet tedbiri sayesinde daha güvenli bir kullanım imkanı sağlar

• Çıkıştan kumanda sayesinde, istenmeyen durumlardan dolayı oluşabilecek arızaları ortadan kaldırır

• Çıkıştan kumandalı diyafram sayesinde düşük basınçla çalışabilmektedir

• Kademe anahtarı, cihaza elektrik girişini ve kademe ayarını kontrol eder. 
   Bu sayede sıcaklık ayarı yapma imkanı sağlar
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