Productinformatie

Kokend waterautomaat Zip Hydroboil® HBE 6
Elektronische kokend waterautomaat voor het automatisch tappen
van kokend heet water. Afhankelijk van het gekozen type kunnen er
18 tot 45 kopjes heet water getapt worden voor het bereiden van
thee, koffie of andere hete dranken. Door middel van de drukknop
wordt het hete water veilig en in de juiste hoeveelheid getapt. Bij
waterafname wordt de voorraad automatisch bijgevuld. Op grond
van afname naar behoefte is het apparaat behoorlijk zuiniger dan
de gebruikelijke fluitketel of waterkoker.

Beschrijving
· Kokend waterautomaat voor het zelfstandig tappen van kokend water
· Tweekamersysteem uit RVS zodat koude water
niet direct in aanraking komt met kokende water
· Druktoets voor juiste hoeveelheid met
Beschermingsknop tegen verbranding
· LCD-display voor bedrijfs- en functie aanduidingen
· Gepatenteerd tweekamersysteem met warmte geïsoleerde RVS behuizing gaan vermenging van koud
met kokend water tegen
· Activeerbare energie bespaar instelling (automatische temperatuurdaling naar 65 °C bij niet gebruik,
of bij nacht of door tijdschakeling)
Druktoets
De druktoets wordt niet heet en zorgt door druk op
de knop voor het vullen van kopjes. Door de knop
omhoog te doen kan er een kan gevuld worden.
De toepassing van een zekerheidsknop voorkomt dat
er onbewust getapt kan worden.

Toepassing

Technische wijzigingen, wijzigingen van de uitvoering en misverstanden voorbehouden. 09.14 9100-9460-NL GP-PDF

Voor drankbereiding in bureaus, kantine, restaurant,
hotel, ziekenhuis etc.
Type

HBE 6-003

HBE 6-005

HBE 6-007

Behuizing: wit

44403

44405

44407

Behuizing: RVS
Wateraansluiting (buitendraad)
Temperatuurbereik
°C
Inhoud
Liter / kopjes 1)
Capaciteit
kopjes 1) / uur
Verwarmtijd
kopjes 1) / minuut
min
Opwarmtijd bij volvulling 2)
Standby stroomverbruik
kWh / 24u
Vermogen
kW
Spanning
Keurmerk TÜV / beschermingsklasse
Afmetingen (H × B × D)
cm
Gewicht met water gevuld
kg

44413

44415
G ½“
65 – 100
5 / 30
150
2,5

44417

Artikelnummer

3 / 18
100
1,5
17

7,5 / 45
150
2,5
24
1,3 3)
2,4

1,2 3)
2,4
1~ / N / PE 230 V AC
• / IP 20
43 × 29 × 18
47 × 32 × 20
58 × 32 × 20
12,5
16,5
20,5
1,1 3)
1,5

• = aanwezig / ja 1) Standaard kopje van 167 ml 2)Bij 10 C inkomend toevoer water
3) Kan door de energiespaarmodus te activeren met 29% gereduceerd worden.

Besteksomschrijving
… Stuk elektronisch kokend waterautomaat voor de bereiding van hete dranken, tweekamersysteem
uit RVS materiaal, inhoud ... liter, Typ HBE 6..., voor wandmontage leveren en monteren.

Toebehoren
Filtersysteem Claris Ultra
Deze filter combineert waterontharding
en waterfiltratie met een pH regeling.
Daardoor vormen ze een goedkope,
compacte en betrouwbare methode
om de waterhardheid te verzachten.
RVS-Tableau KAT 1
(325 × 175 mm)
Art.-Nr. 44080
RVS-Tableau KAT 2
met afvalwateraansluiting
(325 × 175 mm)
Art.-Nr. 44081
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Installatieschema

Kokend waterautomaat Zip Hydroboil® HBE 6
VeiligheidsWater- g overloop
n
i
aansluit

≥ 150

25

15

≥ 150

keukenkast

≥ 20

35
35

45

≥ 65

42

Aansluit
knie

250 bij optionele vaste
aansluiting
Elektraaansluiting
≤ 200

½“

Overloopleiding

≥ 100

spoelbak

Aansluitknie
Artikelnr.
4100-44087

≤ 227

45

Opvangtrechter

Filter
( optional )

Opvangtrechter

Alle maten in mm

Koudwaterleiding

≥ 100

Stopkraan
Afvoer

Alternatief
Gedeeltelijke inbouw installatie
met zichtbare opvangtrechter

Raadpleeg voor de installatie de montage- en gebruikshandleiding.

Vragen bij de installatie?
Service hotline:
(06) 4343 2868
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In dit geval moet voor de overloop een
in de handel verkrijgbare opvangtrechter geplaatst worden. De veiligheidsoverloop moet met een stuk
buis verlengd worden, zodat het eind
zichtbaar buiten het apparaat en in de
trechter loopt.
Muur installatie
met leidingstuk
In dit geval wordt met een ½“ koppelstuk de veiligheidsontluchting geïnstalleerd, welke zichtbaar en beschermd
tegen verbranden geplaatst wordt en zo
het afvoerwater in de spoelbak loopt.

Opvangtrechter KAS2
(artikelnr. 4100-44086)

