
 

 

 
 

 

Boiler electric instant cu montaj sub spalatorul de vase (sub blat) din bucatarie 

AUSTRIA EMAIL AE KDU 152 -  15 litri  
 

DESCRIERE GENERALA: 
Mini-boilerele electrice de apă AUSTRIA EMAIL din seria AE KDU sunt boilere etanșe 
confectionate din tabla de otel emailata intr-un singur strat echipate cu un anod de 
magneziu de sacrificiu și prin urmare, sunt deosebit de rezistente la coroziune si au o 
durata de viata indelungata. Designul etanș la presiune permite racordarea mai 
multor consumatori de apa. 
 

BENEFICII, AVANTAJE SI FACILITATI: 
- Durată de viață indelungata datorită rezervorului intern emailat, prevazut cu anod de 
sacrificiu din magneziu; 
- Izolație termica rigida din spuma poliuretanica cu rezistenta termica ridicata, 
spumată direct, care asigura o izolatie termica foarte buna si o economie de energie 
electrica; 
- Carcasă din material plastic de culoare alba durabil si estetic; 
- Reglarea continuă a temperaturii apei calde prin intermediul unui buton de reglare a 
temperaturii, pana la 75 °C; 
- Protecție împotriva înghețului și protecție împotriva supraincalzirii printr-un termostat 
de siguranta cu tub capilar, bipolar; 
- Cablu de conectare de 60 cm lungime, prevazut cu stecker; 
- Bec de semnalizare a functionarii integrat în panoul de control. 
- Carlige de montaj, inclusiv dibluri. 
 



DATE TEHNICE: 
Conținut nominal: 15 litri; 
Presiune de lucru: 6 bar; 
Putere electrica nominala: 2,0 kW; 
Tensiune electrica de alimentare: ~ 230 V; 
Timp de încălzire pana la 75 °C: 0,48 h (29 minute); 
Racorduri conducte de apa rece/caldă: Ø 1/2"; 
Greutate: 11 kg 
Varianta de montaj: sub spalatorul de vase (blatul de bucatarie) 
Consumul de energie standby conform EN 12897: 0,62 kWh/24 h 
Clasa de eficiență energetică: A 
Dimensiuni de gabarit (HxLxL): 500x350x310 mm 
 

Marca: AUSTRIA EMAIL 
Tip: KDU 152 
Varianta de montaj: sub lavoar (blat de bucatarie) 
Art. Nr .: A10316 
 
Stand 2016      *Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten 
 


