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Model W11-2E  

Model W11-2E to najprostszy w obsłu-

dze produkt w tej grupie urządzeń. 

Jego cechą charakterystyczną jest 

możliwość manualnej regulacji wielko-

ści płomienia (mocy) za pomocą 

suwaka.

Podgrzewacz ten posiada elektronicz-

ny układ zapłonu (bateria R6), 

dzięki któremu jego uruchomienie 

jest bardzo łatwe. 

Model dostępny jest w jednym 

zakresie mocy 9,6 – 19,2 kW.

Seria WRDP -2B

W skład grupy produktów WRDP-2B 

wchodzą trzy urządzenia o maksymal-

nej mocy:

19,2 kW (model 11)

23,6 kW (model 14)

30,5 kW (model 18)

Podgrzewacze posiadają elektroniczny 

układ zapłonu zasilany dwoma bateria-

mi R20. 

Zaopatrzone są również w wyświetlacz 

LCD wskazujący temperaturę wody, 

pracę palnika i kody usterek oraz diodę 

pracy palnika i niskiego ciśnienia wody. 

Seria WRDP -2G

W skład grupy produktów WRDP-2G 

wchodzą dwa urządzenia o maksy-

malnej mocy:

19,2 kW (model 11)

23,6 kW (model 14)

Podgrzewacze posiadają elektroniczny 

układ zapłonu zasilany turbiną. 

Zaopatrzone są również w wyświetlacz 

LCD wskazujący temperaturę wody, 

pracę palnika i kody usterek oraz diodę 

pracy palnika i niskiego ciśnienia wody. 

Maxi Power 2: gazowe podgrzewacze przepływowe 
wody – maksymalna moc przy małych wymiarach
Rodzina gazowych przepływowych podgrzewaczy wody MaxiPower 2, to najchętniej wybierane 
urządzenia na rynku. Gamę produktów MaxiPower 2 stanowią trzy rodzaje urządzeń, różniące się 
rodzajem zapłonu i sposobem sterowania. Wszystkie urządzenia serii MaxiPower 2 wyposażone 
są w czujniki ciągu kominowego, przegrzewu oraz płomienia na palniku, co zapewnia maksimum 
bezpieczeństwa ich użytkownikom. 

W11-2E WRDP-2B WRDP-2G



5

Dane techniczne gazowych przepływowych podgrzewaczy wody Maxi Power 2

Typ urządzenia W 11-2E WRDP 11-2B WRDP 14-2B WRDP 18-2B WRDP 11-2G WRDP 14-2G

Zakres regulacji mocy [kW] 9,6-19,2 7,0-19,2 7,0-23,6 9,0-30,5 7,0-19,2 7,0-23,6

Przepływ [l/min] przy ∆t 50°C 5,5 5,5 7 8,8 5,5 7

Przepływ [l/min] przy ∆t 25°C 11 11 14 17,6 11 14

Podłączenie instalacji kominowej 
[mm]

110 110 130 130 110 130

WRDP 18

WRDP 14

WRDP 11/W11

Dobór urządzenia w zależności od zapotrzebowania 
na wodę (przepływ) oraz temperatury (Δ t)

Najważniejsze korzyści:

– niskie koszty zużycia gazu oraz wody, dzięki nowoczesnym roz-
wiązaniom technicznym (automatyczna regulacja natężenia 
przepływu)

– komfortowe użytkowanie, dzięki utrzymaniu na wylocie stałej 
temperatury ciepłej wody

– bezpieczna eksploatacja (czujnik ciągu kominowego, zabezpie-
czenia przeciwwypływowe gazu)

– duży komfort związany z cichą pracą urządzenia

– szeroki wybór modeli w zależności od zapotrzebowania 
na ciepłą wodę (dostępność w zakresie 19,2 – 30,5 kW) 

– długa żywotność oraz bezawaryjna praca urządzeń 
(podzespoły wykonane z najlepszych jakościowo materiałów)

– oszczędność miejsca z uwagi na niewielkie rozmiary urządzeń

– znakomita relacja ceny do jakości

– 3 lata gwarancji


