Productinformatie

Kokend heet water apparaat K 5
Elektrisch kokend heet waterapparaat voor heet en kokend water
boven de spoelbak. Het apparaat kan gevuld worden met 0,2 tot
5 liter water al naar gelang de behoefte en verwarmd de hoeveelheid
water tussen de zelf gekozen temperatuur van ca. 37 °C tot het
kookpunt op. Na het bereiken van de gekozen temperatuur schakelt
het apparaat automatisch uit of houd bij kookpunt instelling het
water op het kookpunt. Door middel van de draaiknoppen kan het
water gebruikt en gemengd worden met koud water.

Beschrijving
· Kokendwaterapparaat voor aan de wand
van een kopje tot 5 liter
· Temperatuurbereik van ca. 37 °C tot het
kookpunt (100 °C)
· In het apparaat geïntegreerde kraan
· Overloop in de uitloop geïntegreerd
· Kookpunt automaat
· Kunststofbehuizing
· Vaste wandinstallatie
· Stekker klaar
Toepassing
· Keuken
· Pantry in bedrijfsgebouwen en conferentieruimten
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Type

K5

Artikelnummer

41002

Kleur apparaat

wit

Wateraansluiting (buitendraad)
°C

37 – 99

Liter / kopjes 1)

≤ 5 / 30

Opwarmtijd volledig gevuld 2)

min

Nominaal vermogen

kW

Spanning

14,5
2,0
1~ / N / PE 230 V AC

Keurmerk TÜV / Veiligheidsklasse

• / IP 44

Functie indicator

•

Binnentank

Kunststof

Stroomaansluiting

Met stekker

Lengte van de draaibare uitloop

cm

20

ca. Gewicht met water gevuld

kg

7,6

• = aanwezig of ja

198
169

G ½“

Temperatuurbereik
Inhoud

L = 500

256
256

Technische wijzigingen, wijzigingen van de uitvoering en misverstanden voorbehouden. 09.14 9100-94714 -NL GP-PDF
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1) Standaard kopje van 167 ml

200
200
320
330

2) Bij 10 °C inkomend watertemperatuur

Besteksomschrijving
... Stuk elektrisch kokend waterapparaat, drukloze uitvoering, inhoud 5 Liter,
Temperatuurregelaar tot het kookpunt, doorkookmodus met interval automaat, de
kraan is geïntegreerd in apparaat, vulstandindicator, controlelicht, stekkerklaar, Typ K 5,
vermogen: 2 kW 1~ / N / PE 230 V AC, voor wandmontage leveren en installeren.
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