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 MT 
 

   wersje MT4, MT8 

 Warnik o pojemności 4l lub 8l, 
 Wydajność: 156 filiżanek/h (28 l/h), 
 Podawanie wody za pomocą kranika, 
 Niewielkie gabaryty urządzenia, 
 Minimalistyczny design, 
 Dedykowany dla kawiarni specialty, herbaciarni,  

cateringów, hoteli, 
 Jako opcja kranik typu HANDS-FREE. 

Dostępne kolory 

 
 
    

Inox-czerń     
 

Funkcje 

 Wyświetlacz LED 
 
Warnik wyposażony w minimalistyczny wyświetlacz LED, 
na którym pokazywana jest temperatura wody, alerty 
błędów oraz komunikat o konieczności wymiany filtra 
wody. 

 

Łatwy demontaż tacki 
 
Bardzo prosty demontaż tacki ociekowej. 

 

Zmiana temperatury na żądanie 
 
Warnik zapewnia precyzyjną temperaturę wody. 
Użytkownik może łatwo ją zmienić w zakresie 60 - 97°C 
w trakcie pracy. 

 Energooszczędny 
 
Wysoka efektywność energetyczna dzięki 
zastosowaniu izolowanego zbiornika 
zapewniającego minimalne starty energii. 

 MT4 MT8 

Wymiary 
(głęb x szer. x wys.) 

436 x 202 464 436 x 202 x 589 

Moc 2800 W 2800 W 

Max. jednorazowy spust wody 4 L 8 L 

Wydajność ilości wody/h 28 L 28 L 

Wydajność filiżanek (180ml)/h 156 156 

Wysokość wylewki 238 mm 238 mm 

Podłączenie (gwint) ¾” ¾” 
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Rysunek techniczny 
 

MT4 

 
 

MT8 

 
 

 
Wymogi instalatorskie 

 
Podłączenie elektryczne: 

 Specyfikacja elektryczna: 2,8 kW – 230 V – 50/60Hz, 

 Prasowana wtyczka 13A zamontowana fabrycznie. Wymagane odpowiednie gniazdo sieciowe 13A. 

 

Podłączenie hydrauliczne: 

 Wymagane ciśnienie sieci wodnej 5 - 50 psi (35 – 345 kPa), 

 Zainstalowany zawór dopuszczający wodę ¾” męski (gwint zewnętrzny) na linii zimnej wody, 

 Podłączyć prostą końcówkę węża dołączonego do zestawu do zaworu dopuszczającego wodę, 

 Upewnić się, że dołączona uszczelka została prawidłowo założona. 

 Odkręcić wodę w celu wypłukania zanieczyszczeń z sieci wodnej (przelać kilka litrów wody), 

 Podłączyć końcówkę kątową węża do zaworu dopuszczającego w urządzeniu (ponownie ¾”), 

 Upewnić się, że uszczelka została założona prawidłowo, 

 Odkręcić wodę i upewnić się, że nie ma żadnych wycieków. 


