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č. sklad. karty / obj. číslo: HAOB500

PRODUKTOVÝ LIST

popis: Hlavní předností elektrické přímoohřevné baterie HAKL OB 500 je flexibil-

ní tvarovatelné výtokové ramínko. Tato praktická vlastnost umožňuje přiz-

působení vzdálenosti výtoku vody při mytí nádobí. Tělo baterie vyrobené 

z nerezavějící oceli spolu s opakovaně restartovatelnou tepelnou pojistkou 

(při havarijním stavu bez nutnosti rozebrání baterie), dodávají výrobku vý-

raznou odolnost. Uživatelský komfort umocňuje zónový aktivní perlátor, 

který automaticky uzavírá průchodnost kanálků v závislosti na množství 

proteklé vody.

výhody:   flexibilní tvarově přizpůsobitelné výtokové ramínko

  tělo baterie vyrobené z nerezavějící oceli

  připojení k elektrické zásuvce nad dřez, nebo pod dřez

  displej s přesnou teplotou ohřáté vody

  tepelná ochrana proti přepálení výhřevné spirály,

     při havarijním stavu bez nutnosti rozebrání baterie

  aktivní perlátor, který spolehlivě funguje tak při malém 

     jakož i plném průtoku vody

  kompaktní design, ohřívač i baterie v jednom

  bezproblémová montáž na přívod studené vody

základní popis: Elektrická přímo ohřevná vodovodní baterie

fakturační název výrobku: HAKL OB 500 3,3kW el. přímo ohřevná vod. bat.

HAKL OB 500
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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 60

Výška přímoohřevní baterie mm 365

Celková délka výtokového ramínka mm 90 - 270

Tabulka vhodnosti použití

Umytí rukou ● ● ●

Běžně zašpiněné nádobí ● ● ●

Mastné hrnce ● ●

Napuštění kbelíku ●

Zalistovací tabulka:

Objednací číslo HAOB500

Fakturační název
HAKL OB 500 3,3kW el. přímo

ohřevná vod. bat.

EAN kód 8586018642262

Rozměr produktu ŠxVxH 228 x 365 x 108 mm

Rozměr krabice    ŠxVxH 198 x 404 x 95 mm

Hmotnost produktu (samostatný) 1,238 Kg 

Hmotnost produktu s krabicí 1,580 kg
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EAN kód:

Rozměry:

Energetická účinnost:

OB 500
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