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Varmvattenberedare
Anpassade för nordiska förhållanden.
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Emaljerad beredare
KLARAR DE FLESTA VATTEN KVALITÉER

ARMATURSATS INGÅR SOM STANDARD

I samtliga varmavttenberedare ingår en armatursats bestående av Blandingsventil, ventilrör och säkerhetsventil.

KORRISIONSKYDDET i Calmarberedar´n är av emalj,

en glasliknande yta som appliceras på tryckkärlet och
bränns fast vid en temperatur om ca 860°. Emaljen ger en
hög korrosionsbeständighet och klarar de flesta vattenkvaliteter. Vid osäkerhet om vattenkvaliteten tex vid egen
brunn kontakta oss eller er lokala rörinstallatör.
Emaljskiktet är bakterie- och kalkavisande, där finns inga
metaller som kan påverka vattnets kvalitet. Samtliga
beredare är utrustade med en skyddsanod som skyddar
emaljen om små microporer skulle uppstå. Anoden behöver bytas efter cirka 2 år. Konstruktionen provtrycks för att
klara ett maximalt drifttryck på 9 bar.
CFC-fri (freonfri) isolering: ger en högeffektiv, formgjuten
isolering av ”styropor” som minimerar värmeförlusterna.
Vilket gör att alla modeller av Calmarberedar´n håller hög
energiklass.

4 - ÅRS GARANTI för din trygget!
I samtliga modeller av Calmarberedar´n lämnar vi 4 års garanti vilket ger dig som konsument en trygghet. Garantin
gäller under förutsättning att beredaren installeras enligt
vår anvisningar och garantivillkor.

Beredare

FÖR VÄGG ELLER STÅENDE PÅ STATIV
”NORDIC”-SERIEN är en serie varmvattenberedare tillverkade för montage på vägg. Redan 60 liters modellen räcker till
70% av fritidshusets behov. Samtliga beredare är utrustade med indirekt uppvärmning vilket innebär att elpatronerna sitter
skyddad och inte i direkt kontakt med vattnet. Samtliga i Nordic serien levereras med en unik ”duo-funktion” vilket innebär
att den är utrustad med 2 st elpatroner, skulle en gå sönder så fungerar en patron till den andre är utbytt.

TEKNISK INFORMATION
PROGRAMERBAR TERMOSTAT med inbyggt Legionella skydd. Med möjlighet till
dag- och veckoprogramering. Automatisk temperatursänkning de tider på dygnet/dagar
när varmvatten inte behövs.
INDIREKT UPPVÄRMNING med dubbla elpatroner. Det innebär att vattnet inte

får direktkontakt med värmeelementen och minimerar därmed risken för korrosion och
kalkangrepp. I ståltuben sitter dubbla elpatroner så går en sönder fungerar den andra.

TEKNISK DATA

500 mm

(+20-40 mm)

GOLVSTATIV
för 60 L-140 L
RSK 659 5696

Beredare

FÖR INBYGGNAD I SKÅP!
CALMAR BEREDAR´N ”NÄTT” är en beredare framtagen för trånga ytrymmen. Med sina små mått placerar du den tex
i ett diskbänksskåp och med en volym på 30 liter klarar den 1-2 duschar. Genom sin höga kapacitet på elpatronen återladdar
den sig snabbt och är ett mycket bra alternativ i sommarstugan där det inte får plats en vvb på väggen i badrummet.

TEKNISK DATA

Volym
Antal duschar
Effekt 230V
Uppvärmningstid till 50°C
Vikt (tom)
Höjd */:
Bredd
Djup
RSK nr
Energiklass
IP Klass
*/ Armatursatsens mått tillkommer

30 liter
1–2 st
2 kW
42 min.
20 kg
431 mm
401 mm
553 mm
693 8093
C
IPX4
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