
58015015

je vhodný zejména pro předehřev vzduchu u vodních atrakcí, které mají
ve výbavě vzduchové dmychadlo. Ohřívač 1,5 kW s jedním topným
tělesem.
• Může být připojen na vzduchový okruh přes závit 1½“, nebo hadicí

50 mm
• Je vybaven termostatem do 60 °C a tepelnou pojistkou
• Je vybaven 2 ks držáky pro snadné upevnění

is suitable particularly to pre-heat air for water attractions equipped
with air blowpipe. 1,5 kW heater with one heating unit.
• Can be attached to air circuit via 1½“ thread, or via 50 mm hose
• Is provided with thermostat for up to 60 °C and thermic fuse
• Includes 2 brackets for an easy attachment

Ohřívač vzduchu typ EOVv (ke vzduchovačům) This EOVv air heater (for blowers)

EOVnTi

tento průtokový ohřívač je určen pro ohřev vody v nadzemních
bazénech.
Vlastní ohřívač je uchycen k nerezovému stojanu, který po ukotvení
zajišťuje stabilní polohu ohřívače. Tělo ohřívače je stejné jako u typu
EOVTi, z plastu odolávajícímu vysoké teplotě a topná patrona je
z TITANU. Pro regulaci teploty slouží termostat do 40 °C, dále je
zařízení jištěno tepelnou pojistkou. Ohřívač je vybaven flexo kabelem
pro napojení do zásuvky 230 V za proudový chránič. Napojení na vodní
okruh hadicovými trny 38 mm, popřípadě závitem 1½“ in.
Každý ohřívač je testován na těsnost.

is designed for water heating in above-ground pools.
The heater itself is attached to a stainless steel stand, which is
anchored to the floor and provides stable position of the heater. The
heater body is made of a high-temperature resistant plastic as well as
in case of the EOVTi type. The heating element is made of TITANIUM.
A thermostat (for temperatures up to 40 °C) is provided for the
temperature control. The heater is protected with a thermal fuse. The
heater is equipped with cable connection with plug for a 230 V socket
outlet behind the current protector.  Connection to the water circuit is
provided by hose sockets or a 1½“ thread.
Every heater is tested for tightness.

• Průtokový ohřívač EOVnTi • The EOVnTi flow heater
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Typ
Type kW A V a [mm] napojení

connection

EOVv-1,5-V 1f 1,5 10 230 460 1½“

Topení EOVnTi | Heater EOVnTi cena Kč €

5801603 A EOVnTi-3, 3 kW, 230 V  Titan – pro nadzemní bazény
EOVnTi-3, 3 kW, 230 V Titan – for above ground pool 3,35 8 400,-

Ohřívač vzduchu EOVv | Air heater EOVv cena Kč €

58015015 C EOVv, 1,5 kW, 230 V
EOVv, 1,5 kW, 230 V 2,70 8 980,-
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