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EOVv 1,5

EOVv – tento typ ohřívače je vyvinut pro ohřev vzduchu, jako doplněk
zvyšující komfort perličkové masáže. Ohřívač EOVv slouží 
k ohřevu vzduchu proudícího ze vzduchovače. Vkládá se do potrubí
mezi vzduchovač a podlahové trysky (airmasážní), takže ohřívá
vzduch vháněný do vody a zlepšuje výsledný efekt airmasáže.
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EOVv 3 kW

Typ/type kW A V a [mm]
napojení

connection

EOVv-1,5-V 1f 1,5 10 230 460 1,5“

EOVv-3-V 1f 2 x 1,5 16 230 570 2“
a

N° popis – description cena – price

58015015 C
Ohřívač vzduchu EOVv, 1,5 kW, 230 V
Air heater EOVv, 1,5 kW, 230 V

2,70

5801503 C
Ohřívač vzduchu EOVv, 3 kW, 230 V
Air heater EOVv, 3 kW, 230 V

7,80

The EOVv heater type was developed for air heating as a complement
increasing comfort of the bubble spa massage. The EOVv heater is used
to heat the air from the air pump. It is installed into the line in between
the air pump and floor jets (air-massage jets) so it heats the air blown
into the water and thus improves the final air-massage effect.

770011

Hydromasážní lože je vyrobeno z oceli AISI 304. Ostatní konstrukce
je pozinkovaná ocel. Nerezová část je mořena a leštěna. Pro fóliový
bazén je příruba utěsněna pouze fólií. Tento nový typ lehátka je
konstruován tak, aby bylo možné u každé části regulovat množství
přivedeného vzduchu.

Hydromassage bed is made of stainless steel AISI 304. The rest of the
construction is made of galvanized steel. Stainles steel is stained and
polished. For liner pools the flange is sealed only in liner. This type
of bed is made to regulate the air in every section separately.

N° popis – description cena – price

770010 B
Hydromasážní lože do betonu
Hydromassage bed Concrete

12,0

770011 B
Hydromasážní lože pro fólii
Hydromassage bed for liner

16,0

Elektrické topení / Electrical heating


