Zewnętrzny podgrzewacz do wody Rinnai
Infinity 17e

Systemy Rinnai są produkowane w Japonii i spełniają najbardziej wymagające potrzeby Klientów
zarówno indywidualnych jak i komercyjnych. Podgrzewacze mogą pracować zarówno indywidualnie
oraz wspólnie w grupach, tworząc tzw. kaskady.

Ich wysoka wydajność, możliwość sprostaniu dużym obciążeniom roboczym, sprawiają, że
podgrzewacze marki Rinnai są produktem dla najbardziej wymagających Klientów.

Najważniejsze cechy systemów Rinnai:
●

●
●

●

Wysoki zakres temperatur połączony z unikalną na rynku wydajnością przy dostarczaniu ciepłej
wody.
Możliwość określenia danej temperatury dla bieżącej wody.
Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa włączenie z odcięciem wody w przypadku obniżenia się
temperatury dostarczanej wody o 3oC.
Ochrona przed zamarzaniem jako standard we wszystkich urządzeniach Rinnai.

Zalety gazowych podgrzewaczy do wody marki Rinnai:
●
●

●

●

Kompaktowa, zwarta konstrukcja oznacza mniej miejsca dla podobnych urządzeń.
Opcjonalne zdalne kompaktowe sterowania z dokładnością do 1oC, które ułatwia korzystanie z
podgrzewacza w Twoim domu (do 4 sterowników do jednego urządzenia).
Bardzo wysoka wydajność, pozwala zaoszczędzić w porównaniu do tradycyjnych podgrzewaczy do
30% kosztów do przygotowania gorącej wody.
Brak często wymaganych zbiorników na ciepła wodę, co znaczna znaczną redukcję kosztów
inwestycyjnych.

Zastosowanie:
●
●
●
●
●

Domy jednorodzinne, domy letniskowe, posiadłości
Motele i pensjonaty, campingi, gospodarstwa agroturystyczne
Kawiarnie, puby i restauracje
Stadniny koni
Małe zakłady przemysłowe

Specyfikacja:
●
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Instalacja na zewnątrz pomieszczenia
Wysokość 530mm
Szerokość 350mm
Głębokość 170mm
Waga 15kg
Wydech spalin - wymuszony z wyrzutem spalin na zewnątrz
Zakres temperatur 37°C - 75°C
Zapłon - bezpośredni elektryczne
Zużycie gazu
Gaz ziemny 5.2kW - 35kW max
Propan 5.0kW - 35kW max
Wydajność – ciepła woda 12.0L/min o temperaturze 33°C oraz 8.0L/min o temperaturze 50°C
Minimalna ilość ciepłej wody 2.4L/min
Ciśnienie 1 - 10 bar
Napięcie 230V AC 50Hz 1 faza
Pobór prądu 47W
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