
A smart technológia 
Önnek kényelmet és 
csökkentett energia 
felhasználást jelent

ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐK EXTRA LAPOS KIALAKÍTÁSBAN

A Flat Smart villanybojlerek a két tartályos kialakításnak, valamint a függőleges és vízszintes 
telepíthetőségnek köszönhetően még a legszűkebb helységbe is tökéletesen beilleszthetők.
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A Thermex Flat Smart IF 
villanybojlerek függőleges  
és vízszintes felszerelése, 
telepítésre kialakítottak.

Stílusos kialakítású kezelő felület, 
működési mód, vízhőmérséklet és 
hiba kijelzéssel.
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Helytakarékos kialakítás.
Lapos villanybojler duplatartályos 
kialakításban, garantálja a helytakarékos 
elhelyezést.

Ön dönt, függőlegesen vagy vízszintesen.
Kialakításának köszönhetően univerzális a 
telepíthetősége.

Ön helyett is spórol.
Az ErP szerinti B energia osztály besorolása 
alapján, a hagyományos C vagy D energia 
osztályú villanybojlerektől hatékonyabb  
elektromos áram felhasználást, és olcsóbb 
meleg víz előállítást biztosít.

SMART = OKOS
Az öntanuló ún. smart üzemmód használata 
Önnek kényelmesebb használatot és 
csökkentett energia felhasználást biztosít.

Érintőgombos kezelő felület.
A felhasználó barát kezelő felület egy pillanat alatt tájékoztatja Önt az eszköz 
működéséről, üzemmódról vagy a kiválasztott felfűtési hőmérsékletről.

Intelligens vezérlés.
Önellenőrzés és működési hibakijelzés beépítve.

Formatervezésből 5-ös.
Stílusos, modern megjelenés, hagyományos fehér színben.

Biztonság alapfelszereltségben.
Gyermekzárral, automatikus elfagyás elleni védelemmel, és túlfűtés 
ellen biztonsági termosztáttal is védett.

Modell IF 30 (smart) IF 50 (smart) IF 80 (smart) IF 100 (smart)
Űrtartalom I 25 42 67 84
Elektromos teljesítmény kW 2,0
Max. üzemi nyomás bar 8
Elektromos csatlakozás V/Hz 230/50
Felfűtési idő         Δt0=450C h:min 0:39 1:06 1:45 2:12
Nettó üres tömeg kg±8% 13.5 19.0 24.0 28.5
Felszerelhetőség vízszintes/függőleges
IP besorolás IPX4
ERP terhelési profil S M
ERP energia osztály class B
Szélesség            (X) mm 453 511
Mélység                 (Y) mm 263 293
Magasság              (Z) mm 587 880 1018 1240


