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č. sklad. karty / obj. číslo:

PRODUKTOVÝ LIST

Elektrická přímoohřevná baterie Iconic Line HAKL OB 330 spustí ohřev 

otočením páky (na červený symbol). Nastavení požadované teploty vody 

je možné přidáváním nebo ubíráním průtoku vody a to změnou polohy ru-

kojeti páky. Přímoohřevná baterie je jednoduchým řešením při obvyklých 

problémech s  montáží, například při omezeném prostoru, s  přetíženou 

elektroinstalací atd. Součástí balení přímoohřevné baterie je i aktivní per-

látor, který spolehlivě funguje i při tak malém průtoku vody. Kvalitu výrob-

ku podtrhuje i tepelná ochrana proti přepálení výhřevné spirály a otočné 

výtokové ramínko.

výhody:   kompaktní design, ohřívač i baterie v jednom

  bezproblémová montáž na přívod studené vody

  připojení k elektrické zásuvce nad dřez, nebo pod dřez

  jednoduché ovládání spuštění ohřevu vody

  tepelná ochrana proti přepálení výhřevné spirály

  otočné výtokové ramínko o 360 °

  displej s orientační teplotou ohřáté vody

  aktivní perlátor, který mění zóny průtoku v závislosti na

      množství protékající vody

základní popis: Elektrická přímoohřevná vodovodní baterie

fakturační název výrobku: HAKL OB 330 3,3kW el. přímoohřevná vod. bat.

HAKL OB 330

popis:

HAOB330
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Poznámka:
● ● ● - tři symboly určují maximální vhodnost použití

Poznámka:
Hodnoty uvedené v tabulce byly naměřeny při jmenovitém příkonu 3,3 kW, síťové napětí při testu 228 - 230 V; dynamický tlak 
vody 0,3 MPa (3 bar), teplota vody 12°C

Technické parametry

Příkon kW 3,3

Napětí V 230

Proud A 14,3

Stupeň krytí IP 24

Minimální provozní tlak vody MPa 0,10

Trvalý tlak vody MPa 0,6

Průtok vody pri 60°C l/min 1,09

Průtok vody pri 40°C l/min 1,79

Tepelná provozní ochrana ÁNO

Tepelná servisní pojistka na spirále °C 120

Výška přímoohřevní baterie mm 220

Celková délka výtokového ramínka mm 187

Tabulka vhodnosti použití

Umytí rukou ● ● ●

Běžně zašpiněné nádobí ● ● ●

Mastné hrnce ● ●

Napuštění kbelíku ●

Zalistovací tabulka:

Objednací číslo HAOB330

Fakturační název
HAKL OB 330 3,3kW el. přímo-

ohřevná vod. bat.

EAN kód 8586018641975

Rozměr produktu ŠxVxH 228 x 220 x 108 mm

Rozměr krabice    ŠxVxH 225 x 370 x 99 mm

Hmotnost produktu (samostatný) 0,80 Kg 

Hmotnost produktu s krabicí 1,016 kg



HAKL heating, s.r.o.  |  Příkop 843/4  |  602 00 Brnowww.haklcz.cz

Univerzální připojení nad dřez a pod dřez.

Přímotopnou baterii OB 330 lze připojit k elektrické síti nad nebo pod dřez bez nutnosti demontáže přívodního kabelu. Stačí 
pouze změnit montážní redukci, která je součástí balení.

Rozměry:
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EAN kód:

OB 330

Energetická účinnost:
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