WARM TAPWATERSTATION
NIEUW BEDACHT:
FRESH HYDRO
De echte ”40 liter klasse”: Zelfs bij
lage aanvoertemperaturen is een
stabiele tapwatertemperatuur met
een gelijktijdig hoge volumestroom
gegarandeerd, dit is bijvoorbeeld bij
warmtepompsystemen gewenst.
Bij aanvoertemperaturen > 60 °C wordt
de anti-kalkbescherming geactiveerd.
ESBE Fresh Hydro
» verkrijgbaar vanaf September 2015
Fresh Hydro unit: FSK101
Art. Nr. 64000100
Optioneel: circulatiepomp set FSK803
circulatiepomp set met retour temperatuurvoeler
en individueel instelbare gebruikstijden
Art. Nr. 64020100

GRATIS*!
BIJ AANKOOP VAN EEN
WARM TAPWATERSTATION
GEVEN WIJ U EEN HANDOEK
CADEAU!
* zolang de voorraad strekt

Maat: 70 x 180 cm, 100% katoen

ESBE FRESH HYDRO SERIE FSK100
BESCHRIJVING
De FRESH HYDRO van ESBE biedt u en uw klanten
een maximum aan comfort: dankzij zeer snelle inregeling,
constante tapwatertemperatuur zelfs bij hoge
volumestromen en de mogelijkheid tot thermische
desinfectie met circulatiepomp door het kort openen van de
waterkraan of door tijdgestuurde instelling. Bovendien
is zelfs bij een lage aanvoertemperatuur in het primaire
circuit een stabiele tapwatertemperatuur gegarandeerd.
De Superflow mengkraan biedt actieve bescherming
tegen kalkafzetting, wat tot hoge betrouwbaarheid en
bovengemiddelde efficiëntie leidt. Indien de gewenste
tapwatertemperatuur en de doorstoomvolume het toelaat,
zal de aanvoertemperatuur aan primaire zijde tot <60 °C
begrenst worden. De FRESH HYDRO is geschikt voor
meerpersoonshuishoudens met1 a 2 luxe sanitaire voorzieningen of meerpersoonshuishoudens met 3
standaard sanitaire voorzieningen.
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VOORDELEN
• zeer lage retourtemperatuur
• actieve anti-kalkbescherming door middel van
aanvoertemperatuur begrenzing
• hoog tapwater volume en stabiele temperatuur
zelfs bij lage aanvoertemperatuur
• tapwater capaciteit tot 40 liter / min
• snelle inregeling, zorgt in 2 seconden voor de gewenste warmwatertemperatuur
• zeer compacte afmetingen
• modulaire opbouw zonder ingewikkelde interne leidingen
• bewegingsloze stromingssensor
• PWM gestuurde primaire pomp
• geïntegreerde doorspoelaansluitingen
• circulatiepomp met puls- of tijdgestuurde regeling
• mogelijkheid tot thermische desinfectie
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OPTIONEEL
circulatiepomp set met retour temperatuurvoeler
en individueel instelbare gebruikstijden
Art. Nr.
64020100

Omschrijving
FSK803

Gewicht
1.75 kg

FSK100
FSK803

