
SẢN XUẤT TẠI PHÁP
MADE IN FRANCE

CENTRAL AE TANKS
BÌNH NƯỚC NÓNG AN TOÀN 100% CHỐNG GIẬT
ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA NHIỀU GIA ĐÌNH

CATALOGUE SẢN PHẨM

C

BẢO HÀNH

2 NĂM
LINH KIỆN

BẢO HÀNH

3 NĂM
LÒNG BÌNH
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AN TOÀN
• Công nghệ đốt nóng hiệu suất cao bằng hợp kim Incoloy

chống ăn mòn cao

TIẾT KIỆM
• Lớp cách nhiệt Polyurethane tỉ trọng cao giúp giữ nhiệt lâu và

tiết kiệm điện
Ống cấp nước lạnh/nóng vào ra được thiết kế tối ưu làm tăng
lượng nước nóng sử dụng vượt trội
Tích hợp thêm đường hồi nước nóng độc lập cho các nhu cầu
tiện nghi theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao và Khu nghỉ dưỡng
cao cấp

•

•

•
•
•

•

Tiêu chuẩn IEC của Châu Âu + IPX4 đảm bảo an toàn cao nhất
Dễ dàng cài đặt nhiệt độ nước nóng theo từng nhu cầu
Cảm biến nhiệt đa cấp tự động: đun nóng, duy trì và bảo vệ
quá nhiệt
Đồng hồ hiển thị chính xác nhiệt độ nước nóng dễ quan sát
cho nhiệt độ nước nóng theo nhu cầu riêng biệt

TIỆN NGHI
• Công nghệ làm nóng nhanh và tối ưu với công suất theo dung

tích và dễ dàng tùy chỉnh theo yêu cầu sử dụng:
(4kW/200L, 6kW/300L, 5.0-6.5-10kW/500L thay đổi trong 03
mức công suất)
Dung tích lớn cung cấp nước nóng cho nhu cầu sử dụng nước
nóng cao
Núm điều chỉnh nhiệt độ với cảm biến nhiệt chính xác cao
Dễ dàng bảo dưỡng với lỗ thăm lớn và giảm thời gian/chi phí
bảo trì định kỳ

•

•
•

CHẤT LƯỢNG - ĐỘ BỀN

Chất lượng Châu Âu được sản xuất tại Áo (Austria)

Lòng bình thép tráng men tiêu chuẩn DIN 4753
Áp suất vận hành tối đa 10 bar - Nhiệt độ nước nóng tối đa 85 C

Thanh Mg mật độ cao bảo vệ lòng bình
Công nghệ tráng men lòng bình tăng tuổi thọ và an toàn vệ
sinh tiêu chuẩn Châu Âu
Áp dụng công nghệ hàn ghép mí hàng không giúp tăng độ
bền lòng bình
Sử dụng ron cao su 2 lớp chống ăn mòn điện hóa theo công
nghệ Atlantic
Van an toàn bảo vệ chống quá áp được cung cấp kèm theo,
tiêu chuẩn Châu Âu

•
•
•
•
•

•

•

•



Công nghệ Điện trở incoloy - có khả
năng chịu axit khử và oxy hóa tuyệt
vời, chống nứt do ăn mòn ứng suất,
ăn mòn rỗ và kẽ hở cục bộ

Đường hồi nước nóng

Đường cấp nước lạnh

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT

Lòng bình tráng men kim cương

Đường cấp nước nóng

Thanh Mg

Lớp cách nhiệt mật độ cao 0% CFC

CHUYÊN GIA NƯỚC NÓNG

BÌNH NƯỚC NÓNG
GIA DỤNG
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THIẾT KẾ - NHÃN HIỆU TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

KÍCH THƯỚC
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610S 200 CH - A 21436/882137
S 300 CH - A 21647/892215
S 500 CH - A 21946/219260

S 200 CH - A 21436/882137
S 300 CH - A 21647/892215
S 500 CH - A 21946/219260


