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Модель водонагрівача:
Об'єм внутрішніх баків
Матеріал зовнішнього корпусу
Кількість внутрішніх баків
Матеріал внутрішніх баків
Товщина стінки внутрішніх баків
Захист елементів внутрішніх баків
Робочий тиск
Теплоізоляційний матеріал
Товщина теплоізоляції
Кількість і тип нагрівальних елементів
Максимальна потужність
Напруга живлення
Час нагріву, Δt=40°С
Перемикач потужності
Терморегулятор
Максимальна t° нагріву води
Захист від перегріву води, макс. t°
Рівень захисту від вологи
Розташування
Запобіжний клапан
Шнур живлення
Розмір (Висота*Ширина*Глибина)
Вага (нетто)
Термін гарантії на комплектуючі
Термін гарантії на бак
Країна виробництва
Комплектність
Особливості

Плаский прямокутний корпус
Внутрішні баки з нержавіючої сталі AISI 316
Захищені "сухі" нагрівальні елементи
Загальна потужність нагріву до 2000 Вт
Водонагрівачі, серія Brig (захищені "сухі" ТЕНи; внутрішні баки із нержавіючої сталі AISI 316)
IV30DR-Brig
30 литрів

42 хвилини

560x435x260 мм
12,0

IV50DR-Brig
IV80DR-Brig
50 литрів
80 литрів
Ударостійкий пластик

IV100DR-Brig
100 литрів

IV30DR-Brig Mirror
30 литрів

IV50DR-Brig Mirror
IV80DR-Brig Mirror
50 литрів
80 литрів
Полірована нержавіюча сталь

Два бака, з'єднані перемичками
Нержавіюча "морська" сталь AISI 316
1,0 мм
2 шт магнієвих анодних протекторів, встановлені в кожному баку
0,7 МПа (максимально короткочасно 0,75 МПа)
Пінополіуретан високої щільності
~20 мм
2, "сухі" (захищені) незалежні ТЕНи, потужністю 1000 Вт кожен
2000 Вт
230 В / 50 Гц
70 хвилин
112 хвилин
140 хвилин
42 хвилини
70 хвилин
112 хвилин
Два режими потужності: 1000 Вт / 2000 Вт
Зовнішній, механічний з режимами "off" \ "min" \ "eco" \ "max"
~75°C
93±3°C
IPX4 - захист від бризок
Вертикально
Багатофункціональний, входить в комплект постачання, G1/2"
Евроштекер із заземленням, 1,8 м
865x435x260 мм
990x500x295 мм
1200x500x295 мм
560x435x260 мм
865x435x260 мм
990x500x295 мм
13,5
18,0
22,0
12,0
15,5
20,0
1 рік
5 років
Китайска Народна Республіка
Водонагрівач, керівництво з експлуатації, гарантійний талон, запобіжний клапан, шнур живлення, інсталяційний комплект.

IV100DR-Brig Mirror
100 литрів

140 хвилин

1200x500x295 мм
22,0

Мінімальна глибина виробу для установки (260-295 мм з урахуванням монтажних планок), "морська" нержавіюча сталь AISI 316 (підвищена антикорозійна стійкість), два незалежних захищених
нагрівальних елемента загальною потужністю 2000 Вт, подвійний захист від перегріву води (терморегулятор + термозапобіжник), посилений захист бака від корозії (2 шт магнієвих анода
збільшеного розміру, встановлені в кожному баку), зручна панель управління з вибором потужності нагріву, режим "ECO", захист від надлишкового тиску в баку, можливість демонтажу нижньої
кришки без зливу води з бака.

