Ekologické elektrické
ohřívače vody

logico
inteligentní režim
ECOtronic je nová funkce vyvinutá firmou Fagor tak, aby
se ohřívač vody automaticky naučil zvyky uživatele a na
jejich základě nastavil automaticky teplotu mezi 55 °C a
70 °C. Vždy poskytuje nejvyšší úroveň komfortu bez nutnosti stálého nastavování, s ohledem na ochranu životního
prostředí.

Glazované titanové smaltování při
850°C
Naše topná tělesa vydrží déle. Je
to díky tomu, že jsou uložena ve
vnitřním ocelovém pouzdře, na
kterém je nanesena dvojitá glazovaná vrstva smaltu s jednotnou
tloušťkou a perfektní přilnavostí.

Prevence proti
Legionelle
Jak dobře víte, jakékoliv místo obsahující vodu je ideálním
místem pro šíření bakterie Legionella. Abychom zaručili
maximální bezpečnost pro naše uživatele, vyvinuli jsme v
nových produktech značky Fagor novou funkci anti-Legionella, která zabraňuje možnosti šíření bakterie v cyklu automatického ohřívání vody. V případě, že po sobě jdoucích
30 dnů teplá voda v zásobníku nedosáhla teploty 70 °C,
ohřívač vody automaticky ohřeje nahromaděnou vodu na
teplotu 70 °C a tím vodu desinfikuje.

Nezávislá šikmá
opláštěná topná tělesa
Vyšší spolehlivost a snadná výměna.
Mohou být nainstalované vertikálně
nebo horizontálně.
Díky šikmé poloze topných těles se
mohou ohřívače vody Fagor CB instalovat horizontálně nebo vertikálně.
Protože nejsou v kontaktu s chemickými látkami ve vodě, vydrží déle
a mohou se vyměnit, aniž by bylo
třeba ohřívač vody vyprázdnit. Fungují samostatně a proto bude ohřívač
vody fungovat nadále, dokonce i
když se pokazí jedno z topných těles

Prázdninový režim
•

•

Zapněte tuto volbu stisknutím tlačítka start/stop, jsteli například na dovolené nebo déle pryč (neodpojujte
ohřívač od elektrického napájení).

Fagor nabízí bezkonkurenční
poměr hodnoty peněz za nabízený výrobek, protože smalt
zaručuje delší životnost výrobku
a odolnost při vyšších teplotách
na rozdíl od jiných materiálů s
horšími vlastnostmi.

Izolace do 41,5 mm
tloušťky
Ještě vyšší úspora energie.
Řada hranatých ohřívačů vody Fagor
CB má tloušťku izolace do 41,5 mm.
Díky jejich čtvercovému tvaru a vysokému stupni izolace mohou tyto
ohřívače vody udržet zvolenou teplotu
vody déle a tím se zařazují mezi jedny z
nejekologičtějších ohřívačů vody, které
jsou na trhu.

Jak objemný ohřívač potřebujete?
Vybavení

Počet osob

Kapacita

2. I při tomto úsporném režimu jsou stále v provozu všechny
bezpečnostní funkce, jako jsou ochranaproti zamrznutí,
elektronická ochrana proti korozi, interní diagnostika a
podobně.

Ochrana proti mrazu
Všechny naše ohřívače mají ochranu proti nízkým teplotám. Jakmile teplota vody v zásobníku klesne pod 5 °C, topná tělesa se automaticky zapnou. Touto cestou se vyhneme možnému zničení ohřívače
způsobené zamrznutím vody uvnitř.

50-80 litrů

100-150-200 litrů

CB-30 eco

CB-50 eco
CB-80 eco

CB-100 eco
CB-150 eco

CB-30 I

CB-50 I
CB-75 I

CB-100 I
CB-150 I
CB-200 I

M-30 eco

M-50 eco
M-80 eco

M-100 eco
M-150 eco
M-200 eco

M-30 I

M-50 I
M-75 I

M-100 I
M-150 I
M-200 I

CB-15 A

V tomto režimu pracuje ohřívač následujícím způsobem:
1. Uplatní se režim úspory energie, tzn. vypnutí všech
nepotřebných obvodů, jako jsou například topná tělesa,
displej apod.

15-30 litrů

Model

