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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ

▸ Προρύθμιση της μέγιστης ισχύος με διαθέσιμες αποδόσεις από 3,5 - 6,5 Kw

▸ Μονοφασικός

▸ Ρύθμιση ορίου μέγιστης θερμοκρασίας - max 55° 

▸ Ψηφιακή οθόνη αφής

▸ Πρόσοψη από αχάρακτο γυαλί

▸ Συντελεστής αδιαβροχοποίησης (IPX4)

▸ Ορειχάλκινα σπειρώματα

▸ Ηλεκτρονική διάγνωση βλαβών και προστασία από έλλειψη νερού

▸ Εύρος πίεσης λειτουργίας: 2-6 bar

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
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PETROS BLATZAS S.A. ENERSOL Comfy
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ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ
(σε ευρώ €)

28 x 19 x 6 cm

Ο ηλεκτρικός ταχυθερμαντήρας νερού Enersol Comfy, ενεργειακής κλάσης A, είναι ιδανική επιλογή 
για παροχή ζεστού νερού σε νεροχύτες / νιπτήρες. Με πρωτοποριακό σχεδιασμό και τη δυνατότητα 
γρήγορης και εύκολης τοποθέτησης, μπορεί να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες σε ζεστό νερό σε 
οποιοδήποτε σημείο ζητηθεί σε μια κατοικία ή σε έναν επαγγελματικό χώρο. Αποτελεί μια πολύ 
οικονομική επιλογή, καθώς θερμαίνει μόνο την ποσότητα νερού που καταναλώνεται, εξαλείφοντας 
έτσι την περίσσεια ενέργειας που προκύπτει από τη λειτουργία του κλασσικού ηλεκτρικού 
θερμοσίφωνα, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση.
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▸ Μέγιστη Ισχύς:  8800W

▸ Πλήκτρα αφής

▸ Πρόσοψη από αχάρακτο γυαλί

▸ LED ψηφιακή οθόνη

▸ Θερμικό στοιχείο από χυτό αλουμίνιο

▸ Εύκολη εγκατάσταση

▸ Συντελεστής αδιαβροχοποίησης (ΙΡΧ4)

▸ Ορειχάλκινα σπειρώματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ
(σε ευρώ €)

39,8 x 26 x 6,5 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ

Ο ηλεκτρικός ταχυθερμαντήρας νερού Enersol Comfy Plus, ενεργειακής κλάσης A+, ρυθμιζόμενης 
ισχύος έως 8,8kW, παρέχει άμεσα ζεστό νερό χρήσης τη στιγμή που το θέλουμε, στην ποσότητα 
και στη θερμοκρασία που επιθυμούμε. Ιδανική επιλογή για την παροχή ζεστού νερού σε ντους. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως κύρια πηγή θέρμανσης νερού χρήσης, ή υποστηρικτικά με άλλα 
συστήματα (όπως οι ηλιακοί θερμοσίφωνες), προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 
Σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η πρόσοψη από αχάρακτο γυαλί με ψηφιακή οθόνη 
αφής, ο συντελεστής αδιαβροχοποίησης IPX4 και τα ορειχάλκινα σπειρώματα στις παροχές του 
νερού, τον καθιστούν μια αξιόπιστη κατασκευή και μια συσκευή ικανή να καλύψει τις ανάγκες σε 
ζεστό νερό χρήσης όποτε ζητηθεί.


