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FAST R: SCURTA PREZENTARE 

3 / Usurinta in folosire
• Reglarea simpa a temperaturii

• Instalare simpla si fara efort

• Intretinere usoara 

1 / CONFORT
• Stabilitatea temperaturii in timpul dusului 

• Apa calda in mod continuu chiar si la debite mici

2 / Siguranta si Fiabilitate
• Design european

• Componente durabile si solide

• Fara flacara de veghe

• Tehnologie de ultima ora pentru o siguranta completa 

DESIGN ITALIANO
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1. CONFORT

Clienti
« Nu-mi place sa am variații de temperatură a apei în timp ce eu sunt sub duș… »

« Nu vreau ca instantul meu sa se opreasca atunci când utilizez un debit scăzut de apă caldă…»

Apa calda fara intreruperi, la debite scăzute
Posibilitatea de a ajunge la o putere redusă și furnizarea de apă

caldă chiar și la debite scăzute ale apei, datorită gamei de 

modulare extinse (1: 2,5)

Temperatura constanta in timpul dusului
Modularea flacarii prin controlul debitului de gaz pentru a furnza 

apa calda la temperatura dorita 

1:2,5
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2. Siguranta si fiabilitate

Clientii

«Vreau ca componentele din produsel meu să fie fiabile și durabile…»

«Nu vreau să aibă flacăra când eu nu folosesc apă caldă…»

«Vreau să ma simt în siguranță în timp ce folosesc incalzitor meu de apa pe gaz  …»

Componente solide si durabile
Schimbătorul de căldură este realizat în întregime din cupru free-

oxygen pentru o durabilitate mai bună în timp.

Fara flacara de veghe
Fast R are un sistem de aprindere directă, care permite ca flacăra

să înceapă fără ajutorul flăcării pilot.

Tehnologie de ultima ora pentru o siguranta completa :

• Termostat gase evacuare

• Termostat de supratemperatura

• Electrod de ionizare

Design european
Produsul are o cameră de ardere ce respecta normele europene 

de proiectare.
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3. Usurinta …

Instalatori

«Vreau să reglez cu ușurință temperatura apei…»

«Am nevoie de conexiuni simple și rapide pentru montaj…»

«Vreau ca produsul să fie sigur la agenți agresivi externi…»

Filtru de alimentare cu apă și de gaz contra impurități.

Instalare simpla
Compatibilitatea ridicată a conexiunilor de apă și gaz pentru cele

mai multe condiții de instalare. Suport de perete inclus pentru

modele 11 și 14 l / min. Nu este nevoie de alimentare cu energie

electrică

Reglarea simplă a temperaturii
Doua butoane pentru apa si reglarea gazului permit utilizatorului

sa regleze temperatura apei calde și debitul în funcție de 

presiunea de intrare  a apei.   
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3. Usor de folosit
Reglarea temperaturii

Reglarea temperaturii se face din doi pași:

1. Butonului de apă (C): Rotiți butonul pentru a regla debitul de apă la valoarea dorită, indiferent de temperatura

de ieșire (care urmează să fie făcută cu robinetul de apă caldă / duș deschis la maxim)

2. Butonul de gaz (A):  Rotiți butonul pentru a regla temperatura apei dorită (să fie făcuta cu robinetul de apă

caldă / duș deschis la maxim - NU se amesteca cu apa rece).

Notă: în cazul în care debitul de apă este prea mare, iar incalzitorul nu poate oferi suficienta temperatura apei

calde, este posibil să se reducă debitul cu butonul de apă, în scopul de a mări temperatura (ceea ce va duce la 

scaderea debitului).

A B C

A: Buton gaz

B: Baterie led  (ON: nivel scazut baterie)

C: Buton apa


