
54 atlantic

 model naścienny, wiszący w pozycji pionowej,

 możliwość montażu pod (model SB) oraz nad umywalką (model RB),

 niewielka średnica zewnętrzna urządzenia,

 3-funkcyjny termostat temperatury  
 amplituda 5°C, 
 zewnętrzne pokrętło regulacji zakresu temperatury wody 15-65°C, 
 nastawa fabryczna 65°C, 
 system antyzamarzaniowy (min. temp. wody 7°C), 
 bezpiecznik termiczny, 
 świetlny wskaźnik trybu pracy,

 miedziana grzałka nurkowa (moc punktowa 9 W/cm ),

 system ochrony antykorozyjnej O PRO® (opornik stałoprądowy 5 0 ),

 bardzo krótki czas nagrzewania wody,

 anoda magnezowa (130 g/m ),

 emalia ceramiczna z systemem TiO CuO (200 m),

 izolacja wykonana z pianki poliuretanowej (0% C.F.C., gęstość 35-40 g/l),

 profilowany deflektor wlotu zimnej wody,

 2-płaszczowa uszczelka kryzy,

 łącznik dielektryczny (mufka),

 zawór bezpieczeństwa  bar,

 materiał  stal wysokogatunkowa (RST 235),

 kolor biały (RAL 9016, lakier epo y-polyester),

 uchwyt mocujący urządzenie do ściany.

OPRO Small

schemat montażu

dostępne pojemności

R  R    

Niewielkie wymiary daj  mo liwo  
monta u w dowolnym miejscu. 
Du a moc grzewcza gwarantuje  
bardzo krótki czas nagrzewania. 
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54 atlantic

 model naścienny, wiszący w pozycji pionowej,

 możliwość montażu pod (model SB) oraz nad umywalką (model RB),

 niewielka średnica zewnętrzna urządzenia,

 3-funkcyjny termostat temperatury
amplituda 5°C,
zewnętrzne pokrętło regulacji zakresu temperatury wody 15-65°C,
nastawa fabryczna 65°C,
system antyzamarzaniowy (min. temp. wody 7°C),
bezpiecznik termiczny,
świetlny wskaźnik trybu pracy,

 miedziana grzałka nurkowa (moc punktowa 9 W/cm ),

 system ochrony antykorozyjnej O PRO® (opornik stałoprądowy 5 0 ),

 bardzo krótki czas nagrzewania wody,

 anoda magnezowa (130 g/m ),

 emalia ceramiczna z systemem TiO CuO (200 m),

 izolacja wykonana z pianki poliuretanowej (0% C.F.C., gęstość 35-40 g/l),

 profilowany deflektor wlotu zimnej wody,

 2-płaszczowa uszczelka kryzy,

 łącznik dielektryczny (mufka),

 zawór bezpieczeństwa bar,

 materiał stal wysokogatunkowa (RST 235),

 kolor biały (RAL 9016, lakier epo y-polyester),

 uchwyt mocujący urządzenie do ściany.

OPRO Small

schemat montażu

dostępne pojemności

R  R    

Niewielkie wymiary daj  mo liwo  
monta u w dowolnym miejscu. 
Du a moc grzewcza gwarantuje 
bardzo krótki czas nagrzewania. 
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