
Beztlakový malý zásobník teplé vody Huz 5 ÖKO DropStop

Popis

Přednosti

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Malý zásobník teplé vody s objemem 5 litrů Huz 5 ÖKO DropStop 
v beztlakovém provedení pro montáž pod umývadlo, který při 
ohřevu neodkapává. To znamená, že se z ohřáté vody neztratí 
ani kapka. To šetří nejenom cennou pitnou vodu, nýbrž také se 
zřetelem k dlouhé životnosti zásobníku Huz 5 ÖKO DropStop 
také značné množství energie a tím i nákladů. To se rychle 
spočítá. O to se stará ostatně také jeho vynikající plně recyklova-
telná tepelná izolace bez obsahu freonových sloučenin FCKW. 
Nové beztlakové malé zásobníky teplé vody Huz 5 ÖKO DropStop 
dělají vždy velmi dobrý dojem. Přesvědčují svojí funkčností 
a designem, který využívá silněji vertikální linie a přístroje působí 
obzvláště štíhlým dojmem.  Přístroje však dovedou přesvědčit 
i svojí moderní technikou. Například se svojí vysoce efektivní 
tepelnou izolací, která znamená maximálně nízkou spotřebu 
proudu při pohotovostním režimu pouhých 0,2 kWh za 24 hodin. 
Tepelná pojistka s funkcí reset se stará kromě jiného o to, aby se 
nic nestalo, když se zásobník nedopatřením ohřeje před naplně-
ním vodou. Tepelná pojistka je integrována do měděné topné 
příruby a zcela automaticky se vypíná před vznikem škody. 
Po vytáhnutí síťové zástrčky ze zásuvky a vychladnutí se může 
zásobník potom bez problémů opět použít. Jako u všech beztlako-
vých malých zásobníků teplé vody je vnitřní nádoba z polypropylé-
nu, odolného proti působení koroze.

beztlakový malý zásobník teplé vody pro montáž pod umývadlo, Huz 5 ÖKO DropStop: při ohřevu neodkapává

plynulá volba teploty v rozmezí cca 35 – 85 °C, energii šetřící omezení volby teploty

Huz 5 ÖKO DropStop s technologií ThermoStop

velmi kvalitní tepelná izolace, velké množství smíšené vody, které lze odebírat

tepelná pojistka s funkcí reset

proti korozi odolná vnitřní nádoba z polypropylenu s recyklovatelnou tepelnou izolací

objem 5 litrů, měděná topná příruba



výkon 2 kW, napětí 230 V~, 50 Hz

stupeň elektrického krytí IP 24 D

DATOVÝ LIST PRODUKTU



Přehled            

Huz 5 ÖKO DropStoptyp Huz 5 ÖKO DropStop

222167

2  kW

230  V

0,20  kWh

35-85  °C

IP24

8,30  kg

436  mm

263  mm

230  mm

DATOVÝ LIST PRODUKTU

objed. číslo

připojovací výkon 

jmenovité napětí 

spotřeba při pohotovostním režimu / 24 hod.

rozsah nastavení teploty 

stupeň elektrického krytí (IP)

hmotnost s náplní vody

výška 

šířka 

hloubka 



Rozměrový výkres

DATOVÝ LIST PRODUKTU

výstup teplé vody

vstup studené vody

nástěnný držák

upevňovací šrouby

regulátor volby teploty

kontrolka

přívod studené vody

armatura


