Kokendwaterapparaat
HBE

Toepassingen
Kokendwatervoorziening:
> Kantoren
> Kantines / bistro's
> Horeca
> Ziekenhuizen

Technische wijzigingen, wijzigingen in de uitvoering en fouten voorbehouden. Gegevens van: 08.17
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Kokendwaterapparaat
HBE
Vragen over de installatie: +31 6 43 43 28 68
De uitloop van de kokendwaterautomaat moet zich boven de spoelbak of afdruipplaat
bevinden. De afstand tussen onderzijde van de uitloop en de afdruipplaat dient minimaal 200 mm te bedragen. Wanneer grotere vaten gevuld moeten worden, moet deze
afstand groter zijn.

Maataanduidingen in mm

Het voorbeeld toont de installatie van een HBE 6-007, als inbouwuitvoering met zichtbare opvangtrechter. Als alternatief is een opbouwuitvoering met buisstuk mogelijk.
Neem een minimale afstand van 150 mm boven, 65 mm links en 20 mm rechts in acht
voor onderhoudswerkzaamheden.
Neem bij installatie de montage- en gebruikshandleiding in acht.
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Afmetingen van de apparaten:
(hoogte × breedte × diepte)
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HBE 6-005
465 × 318 × 198 mm
HBE 6-007
578 × 318 × 198 mm
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Kokendwaterapparaat
HBE
Vragen over de installatie: +31 6 43 43 28 68
Het voorbeeld toont de wateraansluitingen bij de installatie van een HBE 6-007,
als inbouwuitvoering met zichtbare opvangtrechter.

Maataanduidingen in mm

Neem bij installatie de montage- en gebruikshandleiding in acht.
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Inbouwuitvoering met zichtbare opvangtrechter

Opbouwuitvoering met buisstuk

In dit geval moet een in de handel verkrijgbare opvangtrechter
voor de overloop worden geplaatst. De veiligheidsoverloop
moet worden verlengd met een buisstuk waarvan het uiteinde
buiten het apparaat zichtbaar in de trechter leidt.

In dit geval wordt met een ½-inch schroefverbinding voor de
veiligheidsventilatie een buisstuk (Ø = min. 12 mm) ingebouwd,
dat uitloopt op een zichtbare en tegen verbranding beschermde plaats en leidt naar de waterafvoer in de spoelbak.

Het buisstuk is verkrijgbaar in de vakhandel

Opvangtrechter KAS 2
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Kokendwaterapparaat
HBE
Toebehoren

KAW (optioneel)
Aansluithoek voor inbouwmontage
½ inch op ½ inch wartelmoer
KAW: Art.nr. 4100-44087

Filtersystemen voor waterontharding CLARIS ULTRA (optioneel)
Bij hard, kalkhoudend water dient daarnaast het filtersysteem
CLARIS ULTRA gebruikt te worden (aanbevolen vanaf 7 °KH).
Filterkop passend voor alle CLARIS ULTRA-filters
Filterkop universeel: Art.nr. 84508
Filterpatroon, capaciteit bij 10 °KH 4.200 liter
CLARIS ULTRA 500: Art.nr. 84500
Filterpatroon, capaciteit bij 10 °KH 8.500 liter
CLARIS ULTRA 1000: Art.nr. 84501
Filterpatroon, capaciteit bij 10 °KH 20.000 liter
CLARIS ULTRA 2000: Art.nr. 84502
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