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n ZASTOSOWANIE

Elektryczne przepływowe ogrzewacze wody 

Dafi przeznaczone są do ogrzewania wody w:

l gospodarstwach domowych (łazienkach, 

kuchniach, toaletach)

l budynkach użyteczności publicznej

l ośrodkach wypoczynkowych i domkach 

campingowych

l zakładach pracy

l barach szybkiej obsługi

l lokalach gastronomicznych

l centrach handlowych

l hotelach

l centrach wystawowo-targowych

l stacjach benzynowych

n ZALETY

l Oszczędność pieniędzy − Ogrzewacze Dafi 

umożliwiają korzystanie z ciepłej wody niemal 

natychmiast, bo już w ułamku sekundy po 

odkręceniu pokrętła.

l Oszczędność wody − Ogrzewacze Dafi 

ogrzewają ilość wody potrzebną w danym 

momencie. Zastosowanie na końcu wylewki 

specjalnie zaprojektowanego perlatora zmniej-

sza jej zużycie.

l Oszczędność energii − Ogrzewacze Dafi 

zużywają prąd wyłącznie wtedy, gdy są używa-

ne, posiadają klasę efektywności energetycznej 

A. Zasilanie ich energią elektryczną pozwala 

przyczynić się do ochrony środowiska natural-

nego przez redukcję emisji spalin.

l Oszczędność miejsca − Ogrzewacze Dafi 

to małe urządzenia, które można zamontować 

wszędzie – przy umywalce, pod umywalką, 

zlewozmywakiem, obok kabiny natryskowej, 

w szafce łazienkowej lub kuchennej.

n CHARAKTERYSTYKA

Ogrzewacz nadumywalkowy jednopunktowy 
(1*)
l z baterią w kolorze białym z tworzywa sztucz-

nego, dł. wylewki: 18 cm

l z baterią chromowaną z tworzywa sztucznego, 

dł. wylewki: 18 cm

l z baterią chromowaną metalową, do wyboru 

trzy długości wylewki: 13, 18 lub 23,5 cm

Baterie: wyposażone w perlator oszczędzający 

wodę i energię

Stopień ochrony: IPX5

Ogrzewacz podumywalkowy jednopunktowy (2*) 
z przyłączem i zaworem odcinającym 
Stopień ochrony: IPX4

Wyposażenie dodatkowe: komplet natryskowy 

w kolorze białym lub chromu, zestaw higieniczny, 

wężyki do baterii

n INFORMACJE DODATKOWE

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2015, certyfikat 

zgodności CE, Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa 

B, Atest Higieniczny PZH

Pozostała oferta:
l dzbanki filtrujące do wody kranowej Dafi

l butelki filtrujące do wody kranowej Dafi

l pojemniki próżniowe Dafi Vacuum 

ELEKTRYCZNE PRZEPŁY WOWE 
OGRZEWACZE WODY DAFI

n   Formaster S.A.
ul. Fabryczna 24, 25-818 Kielce

tel. 41 346 48 00, bezpłatna infolinia: 800 703 048, www.ogrzewacze.dafi.pl, e-mail: info@dafi.pl 

RODZAJ* MOC [kW] ZASILANIE [V]
WYDAJNOŚĆ c.w.u.

Δt 40°C
[dm3/min]

MAKS. CIŚNIENIE 
WODY W INSTALACJI 

[MPa]

MIN. CIŚNIENIE URUCHAMIAJĄCE 
OGRZEWACZ 

[MPa]

WYMIARY 
(wys./szer./gł.) 

[mm]

- ogrzewacz 
nadumywalkowy

- ogrzewacz 
podumywalkowy

3,7

230 (1/N/PE)

1,9

0,6

0,11; 0,062

190/90/801;
175/85/902

4,5 2,4

5,5 2,9

7,32

4

ogrzewacz 
podumywalkowy

7,5

400 (2/PE) 0,229 4,7

11 5,8

*1 – ogrzewacz nadumywalkowy; 2 – ogrzewacz podumywalkowy
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1* Ogrzewacz nadumywalkowy STANDARD
Ogrzewacz cieszący się od wielu lat największą popularnością na rynku. Ogrzewacz charakteryzuje się niską ceną 
i bardzo estetycznym wyglądem. Poprzez użycie do produkcji materiałów z tworzyw sztucznych, jego żywotność 
jest bardzo długa, a oszczędność energii wysoka. Ogrzewacz wyposażony jest w praktyczny perlator zapewniają cy 
oszczędność wody. Do wyboru z trzema rodzajami wylewek: plastikową białą lub chromowaną i metalową.

2* Ogrzewacz podumywalkowy UNIVERSAL
Nowoczesny ogrzewacz, który może zastąpić systemy o znacznie większych mocach. Dzięki małym gabarytom 
z łatwością można go ukryć w miejscu poboru wody. Posiada praktyczne przyłącze wraz z zaworem odcinającym, 
ułatwiającym jego montaż i demontaż. Urządzenie z powodzeniem sprawdza się w gospodarstwach domowych, 
a dzięki małym gabarytom i uniwersalnemu designowi pasuje do wystroju większości łazienek. 

STANDARD UNIVERSAL

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY OSZCZĘDNOŚĆ WODY OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

SZEREG KORZYŚCI TYLKO Z DAFI! 

formaster dafi 2019.indd   129formaster dafi 2019.indd   129 22.04.2019   13:15:4122.04.2019   13:15:41


