
Člen skupiny NIBE Švédsko



Řada 733

• malý beztlakový průtokový ohřívač pro
jedno odběrné místo

• vhodný jak pro domácnost, tak pro chaty
a chalupy

• okamžitý a nepřetržitý odběr teplé vody
• ekonomický a ekologický spotřebič - šetří

vodu a energii
• možnost použití nad i pod odběrné místo
• elektronická ochrana ohřívače v případě

zavzdušnění potrubí
• jednoduchá a rychlá instalace bez nutnosti

seřizování ohřívače
• světelná signalizace provozu
• vysoká životnost - nevytváří se vodní

kámen
• topné spirály s vysokou odolností a se

speciální povrchovou úpravou
• vysoká bezpečnost a spolehlivost provozu
• možnost instalace v koupelnách

do zóny 1 - stupeň krytí IP 25

Elektrické průtokové ohřívače vody
Elektrické průtokové ohřívače vody řady NIBE 733 jsou svým tvarovým řešením a rozměry určeny přímo na místo použití
pro umyvadlo, dřez, sprchu apod.
Každý je ocení v domácnosti, chatě, chalupě, dílnách, lékařských ordinacích, zvláště všude tam, kde je potřebný
okamžitý odběr teplé vody.

typ 0733 1733
Jmenovitý příkon (kW) 3,5 5
Jmenovité napětí (V) 230 230
Jmenovitý proud (A) 15,2 21,7
Jištění, pojistka (A) 16 25
Doporučeno - pro umyvadlo • •

- pro dřez • •
- pro sprchu •

Min. tlak vody v potrubí (MPa) 0,08
Max. tlak vody v potrubí (MPa) 0,6
Pracovní tlak (MPa) 0
Stupeň krytí IP 25
Hmotnost spotřebiče (kg) 1,3
Připojení na studenou vodu G 1/2“
Rozměry (mm) 175 x 204 x 80



3908 9 0010 7908 9 0010 3907 9 0010

0907 9 0010 1907 9 0010 2907 9 0010

0908 9 0010 1908 9 0010 2908 9 0010

Směšovací baterie
pro beztlakové zásobníkové ohřívače vody instalované nad odběrné místo

0904 9 0010 0909 9 0010

Směšovací baterie
pro beztlakové průtokové ohřívače vody a pro beztlakové zásobníkové ohřívače vody

0910 9 0010



Elektrické nástěnné sušáky
Řada 6261

Určeny k sušení ručníků, utěrek, osušek a drobného prádla praného ve vodě,
případně mohou být využity i k temperaci místností.
Vyrábí se ve čtyřech tvarových provedeních
s vinutou šňůrou s vidlicí.
Tvarové provedeni na obrázku IV.
je otočné a umožňuje jeho vychýlení
do potřebné polohy.
Povrchová úprava je v bílé barvě (komaxit)
nebo v provedení chrom.
Povrchová provozní teplota je cca 45 °C.
Stupeň krytí IP 45.

provedení bílé 626190130 626190140 626190150 626191130
chrom 626190330 626190340 626190350 626191330

Napětí (V) 230 230 230 230
Celkový příkon (W) 35 38 53 35
Rozměry š x v x h (mm) 450 x 410 x 80 550 x 410 x 80 550 x 605 x 80 450 x 580 x 80
Hmotnost (kg) 1,6 1,8 2,5 1,6

Bateriový ohřívač nohou
Typ Calesco 8998, 8999 (obj. číslo 641790000)

Výrobek obsahuje jeden pár vyhřívacích fólií (do levé boty a do pravé boty). Vyhřívací fólie je napájena dvěma
AA tužkovými bateriemi, každá o napětí 1,5 V. Baterie jsou uloženy v pouzdru s přepínačem, které je vodičem propojeno
s vyhřívací fólií. Pouzdro pro baterie je pevně spojeno s nastavitelným pružným pásem se suchým zipem, který se
připevňuje přímo na botu nebo holínku (nebo na lýtkovou část nohy pod kolenem). Napětí =3 V, příkon 2 + 2 W.



Ponorný ohřívač
Typ 0193

• vysoká účinnost
• hospodárný provoz
• vratná bezpečnostní pojistka

Technické údaje
napětí 230 V
příkon 1000 W
délka přívodního kabelu 0,9 m

průměr 50 mm
délka tělesa 205 mm
topící část 105 mm

Cestovní ponorné ohřívače
Typ 304 a 307

• vysoká účinnost
• hospodárný provoz
• bezpečnostní pojistka

ECE-Ing. Ehlers & Co. TYP 304 v textilním pouzdře
ECE-Ing. Ehlers & Co. TYP 307 v textilním pouzdře

se skleničkou

Technické údaje
napětí 230 V
příkon 300 W
délka přívodního kabelu 0,8 m

průměr 35 mm
délka tělesa 115 mm
topící část 55 mm
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