Cointra propaan / lpg geisers
De Cointra Advance geiser serie zijn zeer compacte geisers welke
werken op propaan butaan en LPG gasflessen.
Zeer geschikt voor op of inbouw, past in bijna ieder kastje. Ideaal voor op
de camping, vakantie park in uw camper of caravan chalet, of gewoon
thuis. De geisers worden compleet geleverd inclusief toebehoren zoals
een handleiding, twee RVS waterslangen, batterijen, aansluit adapters
voor de meest voorkomende gas en wateraansluitingen en een
montageset.
Geen waakvlam maar automatische ontsteking.
Zodra het water door het toestel stroomt treed de automatische ontsteking in werking, deze werkt op batterijen.
Hierdoor is er geen waakvlam nodig en wordt onnodig gasverbruik en risico op koolmonoxide voorkomen. De
geisers zijn volkomen veilig en gecertificeerd voor gebruik in geheel Europa. Aansluiten is zeer eenvoudig.
Modellen:

Levertijd 0 – 5 dagen

De Cointra Advance CMB-5
Geiser
Dit is een zeer compacte geiser op butaan, propaangas
of LPG gas.
Compact formaat welk geschikt is voor inbouw. Past in
bijna ieder kastje.
De CMB-5 wordt compleet geleverd met alle
toebehoren zoals twee rvs waterslangen, batterijen,
aansluit adapters voor de meest voorkomende gas en
wateraansluitingen en een montageset.
De geiser mag alleen in normaal geventileerde ruimtes
worden gebruikt met een rookgasafvoer naar buiten.
De automatische ontsteking werkt op batterijen en treed in werking zodra er water
door het toestel stroomt.
Dit betekent geen waakvlam.
Specificaties:
- Vermogen 8,9 KW
- Max. watertemperatuur 65 graden Celsius
- Max. opbrengst 5,1 liter water per minuut
- Gasverbruik 0,32- 0,79 Kg/uur
- Minimale waterdruk 0,6 bar.
- Gasdruk 30 mbar
- Automatische ontsteking op batterijen.
- Afvoerpijp 80 of 100 mm (verloopstuk wordt meegeleverd)
- 1/2 Inch aansluitingen voor gas en water.
- Afmetingen: 450x280x129 mm
- Gewicht 6 KG
Prijs: € 219,Artikel nummer: KC021
Handleiding cointra CMB-5

Cointra Advance EB-10
De grote / krachtige broer van de CMB5 compleet met toebehoren als bij de
CMB-5
Specificaties:
- Vermogen 17,8 KW
- Max. watertemperatuur 65 graden Celsius
- Max. opbrengst 10,1 liter water per minuut
- Gasverbruik 0,54 - 1,58 Kg/uur
- Minimale waterdruk 0,6 bar.
- Gasdruk 30 mbar
- Automatische ontsteking op batterijen.
- Afvoerpijp 110 mm (verloopstuk wordt meegeleverd)
- 1/2 Inch aansluitingen voor gas en water.
- Afmetingen: 560 x 330 x 180 mm
- Gewicht 10 KG
Prijs: € 279,Artikel nummer: KC022
Handleiding Cointra EB-10:

Volledig nieuw is de Cointra Supreme.
DIt is de meest moderne geiser. Een gesloten verbrandingssysteem,
elektronisch geregelde thermostaat, modulerend systeem en met speciaal
verbrandingsbewaking systeem voor schonere verbrandingsgassen. De meest
veilige geiser voor uw caravan, chalet of thuis. Nu leverbaar in 11 en 14 liter
per minuut.

Cointra Supreme 11 E TS
Geiser op Aardgas en propaan - LPG
Een nieuwe serie van krachtige geisers, onder de naam Supreme,
De nieuwe Supreme 11 Liter geiser met gesloten systeem. Modulerend en
digitale thermostaat. 19,2 KW. Het absolute topmodel.
Het eerste model beschikbaar is de Supreme E TS, een geiser met volledig
gesloten verbrandingssysteem, verkrijgbaar in 11 en 14 liter per minuut
uitvoering op aardgas en butaan / propaan.
Deze modellen bieden dankzij een gesloten verbrandingskamer en een
ventilator een maximale garantie voor veiligheid.
Te gebruiken op plaatsen waar een reglementaire beperking is.
Revolutionair is een uniek en nieuw ECS systeem (elektronisch brandstof
management) deze maakt het mogelijk om continu de verbranding te
controleren.
Hierdoor vermindert de uitstoot van vervuilende gassen in de atmosfeer
aanzienlijk.
De Supreme kan digitaal de temperatuur van het uitgaande water en dit is in te
stellen d.m.v. de display.
Deze functie, samen met de integratie van het nieuwe "continue modulatiesysteem" biedt de mogelijkheid om slechts met een geringe hoeveelheid gas
de strikt noodzakelijk ingestelde temperatuur te bereiken.
(vergelijkbaar met de tot nu toe alleen op high-end CV installaties) U hoeft dus
geen koud water bij te mengen. T.o.v. traditionele modellen is op deze manier
is een besparing van het gas mogelijk tot 20% en water tot 35 %.
Specificaties:
- Vermogen 19,2 KW
- 230 Volt/40 watt
- Max. watertemperatuur 65 graden Celsius
- Max. opbrengst 11 liter water per minuut
- Gasverbruik 0,65 - 1,8 Kg/uur
- Minimale waterdruk 0,6 bar.
- Gasdruk 30 mbar
- Automatische ontsteking op 230 Volt/40 watt.
- Afvoerpijp 110 mm (verloopstuk wordt meegeleverd)
- 1/2 Inch aansluitingen voor gas en water.
- Afmetingen: 595 x 295 x 195 mm
- Gewicht 12 KG
Prijs: € 599,Artikel nummer: KC023

Cointra Supreme 14 E TS
Geiser op Aardgas en propaan - LPG
De nieuwe Supreme 14 Liter geiser met gesloten systeem. Modulerend en
digitale thermostaat. 23,9 KW. Het absolute topmodel.
Specificaties:
- Vermogen 23,9 KW
- 230 Volt/40 watt
- Max. watertemperatuur 65 graden Celsius
- Max. opbrengst 14 liter water per minuut
- Gasverbruik maximaal 2,11 Kg/uur
- Minimale waterdruk 0,6 bar.
- Gasdruk 30 mbar
- Automatische ontsteking op 230 Volt/40 watt.
- Afvoerpijp 110 mm (verloopstuk wordt meegeleverd)
- 1/2 Inch aansluitingen voor gas en water.
- Afmetingen: 595 x 295 x 195 mm
- Gewicht 12 KG
Prijs: € 699,Artikel nummer: KC024

Ventilatie - Afvoer kit voor de Cointra Geisers
Bij alle modellen is er een passend verloop stuk bijgeleverd.
- 90 graden bocht wand doorvoer
- Afvoer pijp 1 meter (deze is in te korten voor doorvoer door de wand)
- Pakking
- afsluit ringen
Prijs € 75,Artikel nummer: KC015

Slangen set met druk regelaar 30 mbar
Gas drukregelaar met tule
- 2 slangen klemmen
- Materiaal winterbestendig
- Levensduur 5 jaar
Lengte 1.5 meter €12.95
Artikel nummer: G-901

Slangtule x 1/2 duims binnen draad
Voor het aansluiten van de gasslang op de gas aansluiting op de Geiser
€ 3,95
Artikel nummer: 02-000-72

Meer info op: www.gasproducten.nl

