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H5XA Element INMETRO

Medidas
72.4cm x 44.7cm x 18.8cm

Servidores e térmicas vendidos separadamente

Display frontal em LED para leitura e fácil programação de 
temperatura

Técnologia Thinsulate® de isolamento do tanque que reduz o 
consumo de energia elétrica

Termostato digital que proporciona uma temperatura precisa e 
consistente, com programação entre 15.6°-100°C

Modo de economia de energia programável que reduz a 
temperatura do tanque durante longos períodos sem uso

A ferramenta perfeita para o controle do preparo de chás e cafés

Produção de até 60 litros de água quente por hora

Design contemporâneo e compacto

Agencia:

Especificações
Produto #: 43600.0024

Hidráulica: Rede Externa
Acabamento: Aço Inóx
Torneira: Superior em Aço
Temp. Máxima Tanque: 100°C

Elétrica & Capacidade
Volts Amps Watts Cabo Plugue Tipo 236ml copos/hr

Temp.
Fases # Fios 

+ Terra Hertz

220-240 15.5-16.7 3400-4000 SIM BRA 16A - 60°F (15.5°C) 1 2 50/60

Requerimentos Hidráulicos CAD 
PSI kPa Conexão Tipo Fluxo de água Requerido (GPM)

20-90 138-621 1/4" Macho Flare -

2D Revit KLC

•

Entrada H²O      
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Máquina (Unidade) Embalagem (Despacho)

Largura Altura Profundidade Largura Altura Profundidade Peso Volume

English 7.4 in. 28.5 in. 17.6 in. - - - 32.500 lbs 3.670 ft³

Metric 18.8 cm 72.4 cm 44.7 cm - - - 14.742 kgs 0.104 m³

Medidas & Peso




