
Tilbehør

Forlængerslange 
Muliggør øget afstand mellem  
hane og PRO3-beholder.
30/60/100/150 cm

Energifordeler 
Muliggør tilkobling af PRO3 samt 
f.eks. opvaske- og vaskemaskine  
til samme sikringsgruppe. 

Ophængsbeslag 
Beslag i rustfrit stål til montering 
af PRO3 på væg. 

Vinkel-kit til kogende vand 

PRO3  
3 liter kogende vand.  
Nok til en almindelig husstand. 

Hvis beholderen tømmes, er det kogende vand klar 
til brug igen efter ca. 10 minutter. PRO3-beholderen 
skal blot kobles til vand og et Schuko-stik og kan ofte 
monteres bag en køkkenskuffe. 

Tekniske specifikationer

Spænding/strøm 230 V / 10 A

Effekt 1600 W *1

Standbyforbrug 10 W

Indhold 3 liter

Højde inkl. slanger 54,7 cm
52 cm ved brug af vinkel-kit

Minimum vandtryk 2 bar

Maksimum vandtryk 6 bar

Maksimum arbejdstryk 8 bar

Energimærke *2

Opvarmningstid Ca. 10 min.

Sikring Maksimal temperatur 
Overtryksventil 8 bar

Vandfilter HiTAC® aktivt kulfilter 

47
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m
 

Ø15 cm

*1 Gennemsnitsværdi.
*2 PRO3 leverer kun kogende (ikke varmt) vand. EU har ikke udviklet  
retningslinjer for energimærkning af dette. PRO3 er dog lige så  
effektiv som COMBI(+)-beholderne, som har energimærke A.
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