Különösen gazdaságos megoldások:

Elektromos vízmelegítők a CLAGE-tól
Elektromos átfolyós vízmelegítők előnyei:
·· A vízmelegítés közvetlenül a felhasználás helyén
történik és a rövid csővezeték minimálisra csökkenti
a hőveszteséget.
·· Bármikor a kívánt meleg vagy forró vizet szolgáltatják.
·· Automatikus üzemelés, egyszerű kezelés, elhanyagolható karbantartási igény.
·· Elfogyasztott energia leolvasható a vezérlés
kijelzőjéről.
·· Egész évben rendkívüli hatékonyság.
·· Egyszerű szerelhetőség.
·· Alacsony energia-igényük miatt környezetkímélők.
·· Nem termelnek füstöt, szagot, gázt, nem zajosak,
nem fogyasztanak levegőt, nincs lángjuk.
·· Az villamos áram biztonságos és megbízható energiaforrás.
A CLAGE átfolyós, elektromos vízmelegítők
különösen előnyösek, mert.
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·· Széles termékkínálatban minden igényt kielégítő
megoldást találhat kompromisszumok nélkül, egyedi
igényeire.
Elektromos vízmelegítőknek közvetlenül a vízfelhasználás helyén történő alkalmazása különösen gazdaságos megoldás, mert velük a vizet pontosan a felhasználás céljának és a szerelési lehetőségeknek megfelelő vízmelegítő készülékkel melegíthetjük. Szemben a központi
vízmelegítő rendszerekkel - a felhasználási pontokra telepített vízmelegítők - nem tárolnak
melegvizet, ezáltal elkerülik a hőveszteséget a csővezetékekben. Így azzal is költségmegtakarítást eredményeznek, hogy a felhasználás helyéig melegvíz-vezetéket nem, hanem csak
hidegvíz-vezetéket kell kiépíteni. A „tiszta”, biztonságos energiaforrás - az elektromosság nagyfokú rugalmassággal és alacsony működési költséggel jár.
A következő készülékeket a tipikus felhasználási helyekre ajánljuk:
MCX 7 kisméretű, mosdó alá szerelhető elektronikus vízmelegítő
(6,5 kW, 2~ / PE 400 V AC)
CFX-U nagyobb vízfelhasználáshoz, kompakt, mosdó alá szerelhető
elektronikus vízmelegítő (11 / 13,5 kW, 3~ / PE 400 V AC)

1 Mosdóhoz
2 Konyhai
mosogatóhoz
3 Fürdőszobához
4 Mosókonyhához

DSX egyidejű vízfelhasználáshoz, falra szerelhető elektronikus
vízmelegítő (18..27 kW, 3~ / PE 400 V AC)
CEX nagyobb vízfelhasználáshoz, kompakt, mosdó alá szerelhető
elektronikus vízmelegítő (11 / 13,5 kW, 3~ / PE 400 V AC)

·· Kis méretű, kompakt, igényes megjelenésűek, rendkívül alacsony hőveszteséggel
·· Modern technológiát nyújtanak egy innovatív
szellemű, családi tulajdonú német társaság gyártmányaiból. Pl.:
Német éllovas az egyfázisú, azonnal forró vizet
adó vízmelegítők között (3 – 9 kW)
Piac-vezető a hatékony, rugalmas 		
fűtőszálas (IES®) készülékek gyártásában.
Az első újszerű, elektronikus üzemelésű
Multiple Power System MPS® rendszerű
vízmelegítők gyártója. Ez lehetővé teszi, hogy a
kívánt teljesítmény 18 – 27 kW között 4 fokozatban a beszereléskor szabadon megválasztható
legyen. (18 – 27 kW)
Az egyetlen, azonnali forró vizet adó készülék
konyhai mosogatókhoz (11 – 13 kW)
·· Jó minőséget ad az Ön pénzéért!
·· Többszörös termék és gyártói díjak:
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