Productinformatie

Kokendwaterautomaat Zip HydroTap® MINIBOIL
De Zip HydroTap® MINIBOIL is een onderbouwmodel kokend waterautomaat, die gefilterd kokend heet water en fris leidingwater uit een
speciale kraan levert. Terwijl het apparaat onzichtbaar in een kast
onder het aanrecht staat, kan er uit de mooi vorm gegeven kraan
getapt worden. Deze kraan wordt naast de keukenkraan of op een
aparte plaats met de optionele afvoer tableau geplaatst.
Op elk moment is er kokend heet of gefilterd leidingwater door middel
van een druk op de knop beschikbaar. Thee, koffie of andere hete
dranken zijn in een handomdraai klaar. Een glas of een fles is zeer
snel met fris, gefilterd water gevuld.

Beschrijving
· Onderbouw drinkwatersysteem, levert met een
druk op de knop gefilterd kokend heet water
alsook gefilterd leidingwater
· Elektronische tapkraan met druktoets bediening,
functie aanduiding en beveiligingsknop tegen
verbrandingsgevaar
· Elektronische Temperatuurregeling
· De Zip HydroTap® MINIBOIL wordt seriematig met
een makkelijk te verwisselen fijn filterpatroon met
actieve kool geleverd, die schadelijke stoffen > 0,2
Mikrometer filtert, de water smaak verbetert en
verkalking vermindert.
· Lekkage detectiesysteem
· Compact onderbouw apparaat in wit
Toepassing
· Automatisch kokend watervoorziening voor in
hoogwaardige thee- en inbouwkeuken
Toebehoren
Filtersysteem Claris Ultra
Bij hard, kalkhoudend water adviseren wij het
filtersysteem Claris Ultra toe te passen.
Deze filter is een ionenwisselaar, die waterontharding combineert met waterfiltratie en
pH regeling. Daardoor vormen ze een goedkope,
compacte en betrouwbare methode om de waterhardheid te verzachten.

Technische wijzigingen, wijzigingen van de uitvoering en misverstanden voorbehouden. 08.14 9100-94714 -NL GP-PDF

Filterkop
(artikelnr. 84506) Filterkop, passend
voor alle Claris Ultra filterpatronen

Type
Artikelnummer
Wateraansluiting (wartelaansluiting)
Insteltemperatuur kokend water
Inhoud kokend water
Capaciteit kokend water
Opwarmtijd
Standby stroomverbruik
Vermogen
Spanning
Beschermingsklasse
Gewicht met water gevuld
1) Standaard kopje van 167 ml

°C
Liter / kopjes 1)
kopjes 1) / h
kopjes 1) / min
kWh / 24h
kW

kg

Zip HydroTap® MINIBOIL
4100-44260
G ½“
92 – 98
1,8 / 10
120
2
0,39
1,84
1~ / N / PE 230 V AC
IP 20
8,3

Claris Ultra 500
(artikelnr. 84500) Filterpatroon,
Capaciteit bij 10°KH 3.750 Liter
Claris Ultra 1000
(artikelnr. 84501) Filterpatroon,
Capaciteit bij 10°KH 7.000 Liter

2) Standard glas van 200 ml

Besteksomschrijving
...Stuk elektrische kokend waterautomaat Zip HydroTap® MINIBOIL ... als onderbouwapparaat
met speciale kraan voor kokend heet water alsook gefilterd leidingwater voor onderbouw
montage in de keukenkast...(Pos. Nr. ...) (... met apart afvoertableau) leveren en monteren.
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Installatieschema

Kokendwaterautomaat Zip HydroTap® MINIBOIL
Bij de keuze van het juiste model is het dagelijkse gebruik en de
beschikbare ruimte in de kast onder de kraan van belang.

Diameter van het
gat voor de kraan

46
125

max. 40
min. 25

208

35.5

Elektra aansluiting
Stekker 230 V AC 50 Hz

Stopkraan

Afmetingen:
Filter (zit bij de
levering inbegrepen)

Type
MINIBOIL

Hoogte Breedte
338
212

Diepte
269

Afstand van apparaat naar boven
(onderkant spoelbak of werkblad) moet
minstens 200 mm zijn
Afstand van apparaat naar links en rechts
oet minstens 50 mm zijn

Schaal
ca. 1 : 10

Alle maten in mm

Flexibele installatie
Het optionele chromen tableau geeft de mogelijkheid om de kraan apart
van de spoelbak te plaatsen (artikelnr. 44101).

210
80

Vragen bij de installatie?
Service hotline:
(06) 4343 2868

210

Raadpleeg voor de installatie de montage- en gebruikshandleiding.
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