BENKEBEREDERE
Høiax RSB 100, 120 og Heat Ex® er benkeberederne som passer
ypperlig i leiligheter og andre steder hvor det er begrenset med plass til
en varmtvannsbereder.
RSB
Høiax RSB er spesialutviklet for plassering i benk og produsert etter
standard benkemål. Benkeberederen er utstyrt med Aquatemp ett-rørs
blandeventil med sikkerhetsventil. Den leveres som standard med
plastskål i bunnen for å forhindre vannskader ved eventuelle
lekkasjer. Det er viktig å montere medfølgende plastslange for lettere å
oppdage eventuelle lekkasjer, og slangen må ledes ut mot gulvet slik at
lekkasjen oppdages hvis uhellet skulle være ute.
Egen tappeplugg er plassert nederst på berederen. Pluggen kan
erstattes med en kran med slangetilkobling for enkel tapping. Fåes også
med ventilen i front. Leveres med fleksibel plastfolie.
•
•
•
•

Enkel å montere
Passer til alle standard benkeskap
Lang levetid og økonomisk i bruk
12 års garanti på innertanken ved installasjon av autorisert rørlegger.

Heat Ex®
Heat Ex®
® 20 og 30 er små beredere som krever minimalt med plass og er ekstremt effektive. De monteres
enkelt på veggen ved hjelp av braketter (tilleggsutstyr) eller plasseres i en benk. De er utstyrt med
Aquatemp ett-rørs blandeventil og egen plugg for tapping av berederen. Heat Ex® er isolert med isopor og
leveres med Iso-topp som effektivt forhindrer varmetap gjennom ventilen, og derfor er ekstra
strømbesparende.
•
•
•
•
•
•

HeatEx har særdeles god effekt pga isolasjon med EPS
Enkel å montere
Passer til alle standard benkeskap
Lang levetid og økonomisk i bruk
12 års garanti på innertanken ved installasjon av autorisert rørlegger.
Design: Bård Eker

V I K T I G ! Dersom varmtvannsberederen er plassert på en hytte som kun benyttes om sommeren, og den
ikke står isolert, må den tømmes for vann ved vinterklargjøringen – den kan ellers sprekke om det er vann
som fryser til is i berederen.

Type

Passer
for

Mål

RSB 100

2-3
personer

Høyde 610xØ530 mm 1950 18 kg

RSB 120

3 personer Høyde 670xØ530 mm 1950

Heat Ex 20

1-2 dusjbad

Heat Ex 30
RSB Eco 120

Watt Vekt M 3 NRF

Tappe
kl.

Volum,
liter

Energiklasse

0,27 8025183 M

D

0,27 8025192 M

E

BxDxH: 370x450x445
1950 10 kg
mm

0,06 8025156 S

D

2 dusjbad

BxDxH: 370x550x445
1950 11 kg
mm

0,07 8025165 S

D

2-3
personer

H: 671xØ580 mm

1950 16 kg

2,26 8026216 M

C

RSB Eco 120 2-3
RF
personer

Høyde 676xØ580 mm 1950 16 kg

2,67 8026217 L

C

Mikro Vex

HxBxD 304x547x148
mm

0,02 8025489 XXS

15,5
kg

2200 5 kg

5,5

A

