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Heetwaterreiniger HWBi

Verrassend compact, buitengewoon veelzijdig

Heetwaterreiniger HWBi
Verrassend compact, buitengewoon veelzijdig

Nog een beschrijving over wat ie allemaal kan enz enz enz enz
De Lets HWBi is een gasgestookte heetwater- en hogedrukunit in één. Het koude water wordt op temperatuur
gebracht door een modulerende CV-ketel, waarna het warme water wordt opgeslagen in een breektank. De krachtige
plunjerpomp brengt het water op de gewenste druk. Reinigen tot zelfs 150 bar is mogelijk. Tegelijkertijd kan er
verwarmd tapwater afgenomen worden. Door de toegepaste CV-ketel is het tevens mogelijk om uw kantoor- of
bedrijfsruimte te verwarmen. En dát maakt de investering in een HWBi waardevol en rendabel. Niet alleen beschikt u
dan over een betrouwbare oplossing voor uw warmwater- en warmtehuishouding, maar ook weet u zeker dat dit alles
gebeurt met een extreem hoog rendement tot maximaal 107%: d.w.g. van elke voor gas betaalde Euro, blijft 96% over!
En dat is goed voor uw portemonnee en het milieu. Bij normale omstandigheden reinigt u continu met een temperatuur
van 60°C.
Door de toepassing van een mengautomaat kan de temperatuur van het water tot op de graad nauwkeurig geregeld
worden. Dat levert gegarandeerd energiebesparing op. De heetwaterreiniger is ideaal voor mensen die regelmatig
met warmwater moeten reinigen, maar ook tapwater willen gebruiken en/of kantine en kantoor verwarmen, zoals
taxibedrijven, transportbedrijven, maar ook slagerijen, bakkerijen en maaltijdfabrieken.
De druk wordt geleverd door een krachtige West-Duitse plunjerpomp, voorzien van RVS kleppen en keramische
plunjers. Een beproefd concept met lange levensduur. Lets heeft al meer dan 30 jaren ervaring in het ontwerpen,
fabriceren, installeren en onderhouden van deze en vele andere oplossingen op het gebied van hygiëne en reiniging.
Kortom: warm tapwater, kantoorverwarming én hoge druk reiniging in 1 unit, met hoog rendement én modulerende ketel.
Dit staat garant voor een installatie die
minimaal 20 jaar mee gaat!

Optioneel

Haspelset

Geen gesleep meer met losse
slangen. LETS heeft een
uitgebreid leveringsprogramma.

Technische gegevens
Heetwaterreiniger HWBi
Afmetingen, B x D x H
Capaciteit pompunit
Maximale druk
Maximale werkdruk
Elektrisch vermogen
Belasting ketel
Continu vermogen water
Continu vermogen water

800 x 600 x 1400
15 ltr/min
150 bar
150 bar
4 kW
43 kW
23.3 ltr/min bij 40°C
11.1 ltr/min bij 60°C

Max. piekafname in 10 min

170 liter bij 60°C

Modelwijzigingen voorbehouden
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