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UITVOERING

Standaard Art. nr. 40140520 Art. nr. 40221020 Art. nr. 40141020 Art. nr. 40141520 Art. nr. 40122020

Hotfi ll Art. nr. 40221004 Art. nr. 40141004

Upper Art. nr. 40231020 Art. nr. 40231520

Upper Hotfi ll Art. nr. 40231004

Maximale werkdruk 1000 kPa 800 kPa 800 kPa 800 kPa 800 kPa

AFMETINGEN EN GEWICHT

Afmeting (h x b x d) 145 x 215 x 540 143 x 460 x 460 430 x 265 x 280 450 x 290 x 305 335 x 338 x 445

Gewicht incl water in kg 8,8 kg 17,7 kg 14,1 kg 20,3 kg 28,0 kg

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Spanning in volt 230 230 240 240 230

Vermogen in watt 2200 2000 of 400 (Hotfi ll) 2000 of 400 (Hotfi ll) 2000 2000

MATERIALEN

Ketel rvs koper koper koper koper

Mantel EPP EPP EPP EPP P.S.

Frontkap P.S. P.S. P.S. P.S. P.S.

Isolatie (CFK- vrij) EPP EPP EPP EPP E.P.S.

SPECIALE KENMERKEN

Van buiten instelbare thermostaat ja, 30 - 80 oC ja, 10 - 76 oC ja, 10 - 76 oC  ja, 10- 76 oC nee

U krijgt 5 jaar garantie op de binnenketel en 2 jaar op de overige onderdelen. De aansluiting warm/koud water is voor alle boilers  ø 12 mm.

plintboiler 5 liter slide-inTM boiler
10 liter

boiler 10 liter boiler 15 liter boiler 20 liter energieverdeler aansluitset

Art. nr.  15201000

Via de Q-Switch kunnen twee 
apparaten met een relatief hoge 
vermogensvraag worden aange-
sloten op één groep, omdat de 
switch - zoals de naam al doet 
vermoeden - kan ‘schakelen’ 
tussen de twee apparaten en de 
piekstroom kan opvangen. Zo 
raakt de groep nooit overbelast. 
De Q-boiler kan samen met bij-
voorbeeld de afwasmachine via 
de Q-Switch op dezelfde groep.

Art. nr. 15198 706

Unieke complete universele 
aansluitset

Voor iedere keuken 

een passende oplossing!

L INE Topkwal iteit voor de keuken
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Iedere keuken is anders en daardoor ook de warmwaterbehoefte. Inventum introduceert hiervoor de 

Q-line. Onze bekende en nieuwe keukenboilers verzameld in één overzichtelijke serie van 5 tot 20 

liter. Wat direct opvalt is de nieuwe EPP mantel en isolatie. Het grootste voordeel is dat er een hogere 

isolatiewaarde is gecreëerd, waardoor het warmteverlies zo laag mogelijk is gehouden. De Q-line serie is 

pas compleet met de Q-Fix aansluitset en de Q-Switch.


