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PODGRZEWACZ
WODY UŻYTKOWEJ
BAKS

ZALETY PRODUKTU
ź duża powierzchnia grzejna wężownicy 

2spiralnej 1,2m  
ź zabezpieczenie przed korozją emalią 

ceramiczną "EXTRA GLASS" oraz anodą 
magnezową

ź bardzo dobre parametry termoizolacyjne 
KLASA ENERGTYCZNA B

ź izolacja pianką poliuretanową
minimalizującą straty ciepła

ź wszystkie przyłącza znajdują się w górnej 
dennicy i zakończone są gwintem zewnętrzny 
co umożliwia łatwą i szybką instalację

ź wbudowana mufa spustowa umożliwiająca 
opróżnienie zbiornika

ź możliwość zamontowania elementu grzejnego
ź gwarancja na zbiornik emaliowany o 

pojemności 120 l i 140 l: 60 miesięcy*

przeznaczony do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej. Może być 
wykorzystywany do potrzeb gospodarstw domowych i obiektów użyteczności 
publicznej. Współpracuje z wszystkimi kotłami c.o. a w szczególności z wiszącymi 

2kotłami jednofunkcyjnymi. Posiada wężownicę spiralną o dużej powierzchni 1,2m . 
Bardzo prosty w montażu i obsłudze wymiennik, posiada obudowę zewnętrzną 
wykonaną z blachy malowanej proszkowo. Długą żywotność urządzenia zapewniają 
anoda magnezowa i emalia ceramiczna "EXTRA GLASS". Ocieplony pianką 
poliuretanową uzyskuje wysokie parametry termoizolacyjne - klasę energetyczną B.

* pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej, anodę należy 
wymieniać co 18 miesięcy, a co 12 miesięcy sprawdzać stan jej zużycia.



PODGRZEWACZ
WODY UŻYTKOWEJ
BAKS

www.red-blue.pl

BAKS 120 BAKS 140
l 123 139
°C
°C
MPa 
MPa
m2 

l 
kW 
l/h 

Wymiary
mm 865 965
mm
mm
-
mm

Przyłącza hydrauliczne
Gw
Gw
Gw 1" 
Gw 
Gw
Gw 
Gw 
Gw
kg 72 78

Pojemność magazynowa
Max. temp. pracy zbiornika
Max. temp. pracy wymiennika
Max. dopuszczalne ciśnienie pracy zbiornika
Max. dopuszczalne ciśnienie pracy wymiennika
Powierzchnia wymiennika 
Pojemność wymiennika 
Moc wymiennika
Wydajność wymiennika (70/10/45°C) 

L - wysokość urządzenia 
Wymiar zbiornika z izolacją 
Izolacja z miękkiej pianki poliuretanowej 
Obudowa zewnętrzna 
Anoda magnezowa

Zimna woda / ciepła woda 
Cyrkulacja 
Obieg c.o. (zasilanie/powrót) 
E-mufa (grzałka) 
Osłona czujnika 
Termometr 
Spust wody 
Anoda magnezowa 
Waga (pusty) 

100 
110
1,0
1,6
1,2 
8 
29 
635

1" 

5/4" 
1/2" 
1/2" 
1" 

korek 5/4" 

Model
Dane techniczne

ErPKlasa energetyczna B

1" 

Ø600
45

płaszcz metalowy 
38x400
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O600

Anoda magnezowa

Grzałka el.

Spust wody

L

Anoda magnezowa

Ø

Grzałka elektryczna

Spust wody


