
Elektromos, szabad kifolyású vízmelegítők

A HAJDU elektromos, nyíltrendszerű (szabadki-
folyású) vízmelegítők kisebb vízigények (konyhai 
mosogatók, kézmosók) kielégítésére szolgálnak. Az 
FT…, FTA… típusok 5 és 10 literes űrtartalommal, 
csak egy vízvételi hely ellátására alkalmasak, és csak 
a gyártó által tartozékként hozzáadott csapteleppel 
működnek megbízhatóan (zuhanyzós, mosogató-
kefefejjel ellátott csaptelep alkalmzása tilos). A 
tárolt melegvíz mind tisztálkodási, mind étkezési 
célra alkalmas.
A kis helyigényű készülékek csak függőleges 
helyzetben szerelhetők fel a falra, mosdókagy-
ló, mosogató, konyhai pult fölé – FT típusok – 
vagy alá FTA.. típusok.
A vízmelegítők külső burkolata szögletes, 
anyaga magas fényű, fehér  színű műszaki 
műanyag.
A kívánt vízhőmérséklet forgatógombbal 
állítható be, legfeljebb 80 °C-ra.

Aquastic márkajelzéssel 5 literes készü-
lékeket is gyártunk és forgalmazunk, 
alsó és felső fali rögzítési lehetőséggel, 
csapteleppel. Ezeknek a készülékek-
nek a működési elve teljes mértékben 
megegyezik az FT/FTA típusokéval.

FT.., FTA.., 5F, 5A
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Szabadkifolyású vízmelegítôk, egy vízvételi hely ellátására 
alsó (FTA..) és felsô (FT..) elhelyezés

Szabadkifolyású vízmelegítôk, egy vízvételi hely ellátására 
alsó (5A) és felsô (5F) elhelyezés

A csaptelep kivitele változhat.

Tartozék: csaptelep, csatlakozóvezeték. Külső burkolat: fehér műanyag. A csaptelep kivitele változhat.
2 év teljeskörű  
+ 3 év tartálygarancia

1 év teljeskörű 
+ 3 év tartálygarancia

Típus FT5 FT10 FTA5 FTA10
Űrtartalom [liter] 5 10 5 10
a (magasság) [mm] 396 440 396 440
b (mélység) [mm] 200 270 200 270
c (szélesség) [mm] 260 305 260 305
Vízcsatlakozás G1/2 G1/2 G3/8 G3/8
Max. üzemi nyomás [MPa] 0
Vill. teljesítmény [kW] 1,5
Felfűtési idő 65 °C-ra [perc] 14 28 14 28
Készenléti energia 65 °C-on [kWh/24h] 0,55 0,65 0,55 0,65
Tömeg [kg] 3,5 5 3,5 5
A melegvíz hőmérséklete [°C] szabályozható max. 80
Csapolási profil XXS XS XXS XS
Energiahatékonysági osztály A C A C

Típus 5F 5A
Űrtartalom [liter] 5
Hosszúság (csaptelep nélkül) [mm] 422
Mélység [mm] 200
Szélesség [mm] 260
Vízcsatlakozás G1/2 G3/8
Névl. üzemi nyomás [MPa] 0
Feszültség [V] 230
Villamos teljesítmény [W] 2000
Felfűtési idő 65 °C-ra [perc] 12
Tömeg [kg] 2,6
Melegvíz hőmérséklete [°C] szabályozható max. 80
Csapolási profil XXS XXS
Energiahatékonysági osztály A A
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