
PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Závěsné ohřívače vody
ENBRA BGM

Typ BGM/5Q BGM/8Q BGM/10Q BGM/12Q BGM/15Q

Objem l 50 80 100 120 140

Příkon kW 4,6 5,3 5,3 5,3 5,3

Doba ohřevu o ∆T 25 °C min 21 29 37 44 51

Spotřeba ZP m /h3 0,49 0,56 0,56 0,56 0,56

Hmotnost prázdného ohřívače kg 26 33 41 51 56
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Výška H mm 765 970 1 140 1 280 1 400

Šířka D mm 440 440 440 440 440

Průměr odtahu spalin mm 80 80 80 80 80

Φ1 Φ1

přerušovač tahu s čidlem teploty spalin

kouřovod se zpomalovačem průchodu spalin

ukazatel teploty vody v zásobníku

konzola pro zavěšení ohřívače

kryt spalovací komory

pojistný ventil kombin. se zpětnou klapkou

hořákový komplet

spalovací komora

plynový ventil s provoz. a bezpeč. termostatem

regulátor teploty vody

Závěsné plynové ohřívače vody ENBRA BGM jsou vhodné

zejména pro domácnosti, kde je k dispozici pouze omezený

prostor pro instalaci a zároveň jsou kladeny vysoké nároky

na komfort a ekonomický provoz zařízení. Dodávány jsou

v objemech 50–140 litrů.

Základní charakteristika:

závěsné provedení

odtah spalin zaústěný do komína

nezávislost na elektrické energii

ochrana proti korozi pomocí magneziové anody

nasávání vzduchu ke spalování z místnosti

konzole pro zavěšení na zeď

tlaková nádrž z kvalitní oceli

fi tinky pro napojení studené a teplé vody umístěny ve spodní
části zásobníku

jednoduchá regulace teploty vody pomocí otočného ovladače
na plynovém regulačním ventilu – součástí ventilu je rovněž
havarijní termostat

bezpečnostní pojistka spalin

vířič spalin pro účinnější využití energie

součástí dodávky je pojistný ventil 8 bar kombinovaný
se zpětnou klapkou

verze na zemní plyn, možno jednoduše přestavět na propan

záruka 3 roky na vnitřní tlakovou nádobu a 2 roky na náhradní
díly

ohřívače dostupné i ve verzi ENBRA BGMT s možností připojení
externího zdroje tepla
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