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Pohodlí na chatě i na chalupě

POHODLÍ NA CHATĚ I NA CHALUPĚ

Pro víkendové hospodárnější nakládání s vodou jsou průtokové ohřívače doslova
ideální. V jejich prospěch mluví i to, že všude tam, kde se potřebujeme dostat k teplé
vodě, nejčastěji v kuchyních, koupelnách a na toaletách, je lze nainstalovat zvlášť.
Firma DZ Dražice přichází s faceliftem elektrických ohřívačů PTO, jejichž design koresponduje
s designem výrobků TO 5.1 a TO 10.1, uvedených na trh v loňském roce. Nové výkonové
varianty PTO 3,5, PTO 5, PTO 6,5 a PTO 8 mají i stejný rozměr, liší se pouze vnitřním
uspořádáním, respektive výkonem.

Jsou vybaveny topným tělesem o výkonu 3,5 kW, 5 kW, 6,5 kW a 8 kW. Velmi snadno se
instalují nad i pod odběrné místo bez nutnosti seřizování, jsou vybaveny elektronickou
ochranou pro případ zavzdušnění, světelnou signalizací provozu a zaručují vysokou
bezpečnost a spolehlivost provozu. Průtokový ohřívač vody PTO lze instalovat v koupelnách i
do zóny 1 – stupeň krytí IP25. Ohřívače vody PTO jsou v prodeji od dubna tohoto roku.
MALÉ, VÝKONNÉ S VYDAŘENÝM FACELIFTEM
Výrobky DZ Dražice vynikají dlouhodobou životností, vysokým standardem izolačních
materiálů, kvalitou celkového zpracování a řadou inovativních technologických a
konstrukčních řešení.
SMALTOVANÁ OCELOVÁ NÁDOBA
Ocelová nádoba ohřívače ze speciálního silného plechu odolává tlakovým rázům. Je opatřena
kvalitním bezniklovým smaltem, což v kombinaci s hořčíkovou anodovou ochranou zaručuje
dlouhou životnost ohřívačů vody Dražice. Čisticí otvory umožňují přístup do vnitřku nádoby
kvůli odstranění usazenin a vodního kamene, a tak šetří náklady na provoz.
HOŘČÍKOVÁ ANODA
Magnesiová anoda jako dodatečná ochrana proti korozi také prodlužuje životnost nádoby, a
tím dále zvyšuje vysokou užitnou hodnotu, kterou s koupí ohřívače vody DZ Dražice dostáváte.
POLYURETANOVÁ IZOLACE
Kvalitní polyuretanová izolace zajišťuje nízké tepelné ztráty a nízké provozní náklady. Díky
využití nové polyuretanové izolační pěny firmy Covestro ThermoGen4 jsou ohřívače DZ
Dražice ještě úspornější.
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