Propaan Butaan en LPG gas geisers

Eccotemp propaan butaan & lpg geiser.
Eccotemp is een jong Amerikaans merk gevestigd in
Summerville, South Carolina en staat voor kwaliteit en
degelijkheid.
Eccotemp maakt sinds 2002 hoogwaardige propaan /
lpg geisers voor hun klanten en is bekend wegens hun
uitstekende service naar eindgebruikers.
Eccotemp levert 2 modellen, de mobiele L5 en de vaste
L10 versie.
De Eccotemp geiser is overal te gebruiken, enkele
voorbeelden:


Ideaal op de camping om te douchen of warm
water voor de afwas of kleding wassen.
 Voor glazenwassers geschikt voor warm water
waarmee u eenvoudiger vette vlekken verwijderd.
 Paardenliefhebbers kunnen eenvoudig hun
paarden met warm water wassen
 In de tuin, bij het zwembad of warm water in uw
buitenkeuken.
Geen stromend water aanwezig?
Wij verkopen ook 12 volt Flojet drukpompen.
Deze pomp is aan te sluiten op een willekeurige
watertank en schakelt automatisch in op het moment
dat u water nodig heeft.

De L5 is populair bij kampeerliefhebbers,
paardenliefhebbers en glazenwassers.

De Eccotemp L10 is vergelijkbaar met de L5, maar dan
met dubbele capaciteit. De geiser is bijzonder geschikt
voor vaste buitenmontage. Tevens is bij deze geiser
een roestvrijstalen regenkap leverbaar.

Ideaal voor in de stal, op uw boot of voor professionele
glazenwassers.

De L10 is ook voorzien van ontsteking op batterijen.
Ideaal voor grote hoeveelheden heet water bij uw
caravan, chalet, buitenhuis of bij de stal.

De Eccotemp L5
Compleet draagbaar geiser systeem, overal warm water.
Ophangen, tuinslang aansluiten en klaar.
Prijs € 229,Artikel nummer: Ecco_L5

Omschrijving:
Door de compacte opstelling en complete voorziening is de
eccotemp zeer eenvoudig in gebruik.
De Eccotemp L5 draagbare geiser is gemaakt voor buitengebruik.
Eenvoudig aan te sluiten aan een gasfles met bijgeleverde
gasslang met drukregelaar. Tuinslang erop en klaar. Door de
elektronische ontsteking op batterij is er geen waakvlam aanwezig.
Dus water aansluiten en gaskraan open en hij werkt.
De bijgeleverde douchekop bevat een aan/uit schakelaar. Zodra u
de douchekop opent springt de geiser aan en heeft u direct heet
water. Een Eccotemp geiser heeft geen water tank en raakt niet
leeg maar geeft eindeloos heet water.
L5 Specs:
Water opbrengst maximaal 5,3 liter per minuut.
Maximaal 66 graden warm water bij 3,4 liter per minuut.
Vermogen: 37.000 BTU (10.84 kW)
Gewicht complete set: slechts 6,2 Kg.
Inclusief doucheset met schakelaar.
1/2 Inch aansluitingen voor gas en water, incl. verloopstukken voor
eenvoudige aansluiting.
Ideaal op de camping, voor glazenwassers, Paardenliefhebbers, in
de tuin, bij het zwembad of waar dan ook. Geen stromend water
aanwezig? Wij verkopen ook 12 volt Flojet drukpompen. Deze
pomp is aan te sluiten op een willekeurige watertank en schakelt
automatisch in op het moment dat u water nodig heeft. De L5 is
populair bij kampeerliefhebbers, paardenliefhebbers en
glazenwassers.

Enkele voordelen van de L5:
1.Automatische ontsteking op batterijen. (batterijen niet
inbegrepen).
2.Geen waakvlam en geen elektrische aansluiting nodig.
3.Werkzaam op Propaan, butaan en LPG gasfles. (Ook op
propaan leidingnet)
4.Compleet met accessoires zoals: Aansluit adapter gardena voor
tuinslang, montageset, gasleiding en gasdrukregelaar, douche kop
met leiding.
Afmetingen eccotemp L5: 37x30x12 cm.

De Eccotemp L10
Compleet krachtig geiser systeem, overal warm water.
Prijs € 335,Artikel nummer: Ecco_L10

De Eccotemp L10 is vergelijkbaar met de L5, maar dan
met dubbele capaciteit. De geiser is bijzonder geschikt
voor vaste buitenmontage. Tevens is bij deze geiser
een roestvrijstalen regenkap leverbaar.
De Eccotemp L10 is energie zuinig met een rendement
van 85 %
Ideaal voor in de stal, op uw boot of voor professionele
glazenwassers.
De L10 is ook voorzien van ontsteking op batterijen.
Ideaal voor grote hoeveelheden heet water bij uw
caravan, chalet, buitenhuis of bij de stal.
Compleet draagbaar krachtig geiser systeem, overal
warm water.
Ophangen, tuinslang aansluiten en klaar.
Omschrijving:
Door de complete en compacte opstelling is de
eccotemp zeer eenvoudig in gebruik.
De Eccotemp L10 draagbare geiser is gemaakt voor
buitengebruik en vaste montage op uw werk locatie.
Eenvoudig aan te sluiten aan een gasfles met
bijgeleverde gasslang met drukregelaar. Tuinslang erop
en klaar. Door de elektronische ontsteking op batterij is
er geen waakvlam aanwezig. Dus water aansluiten en
gaskraan open en hij werkt.
De bijgeleverde douchekop bevat een aan/uit
schakelaar. Zodra u de douchekop opent springt de
geiser aan en heeft u direct heet water. Een Eccotemp
geiser heeft geen water tank en raakt niet leeg maar
geeft eindeloos heet water.

L10 Specificaties:
- Voorzien van 2 Gardena water aansluiingen
- Cappaciteit water opbrengst maximaal 11 L/min
- Temperatuur: Maximaal 57 graden warm water bij 7
liter per minuut.
- Vermogen: 70.000 BTU (20 kW)
- Gewicht 12,5 Kg.
- Voorzien van 1/2 Inch aansluitingen voor gas en water
- incl. verloopstukken voor eenvoudige aansluiting zoals
gasslang 1,5 meter en Gas regulator
- Werkzaam op Propaan, butaan en LPG gasfles. (Ook
op propaan leidingnet)
- Automatische ontsteking op batterijen. (batterijen niet
inbegrepen).
- Geen waakvlam en geen elektrische aansluiting nodig.
ideaal op de camping, voor glazenwassers,
Paardenliefhebbers, in de tuin, bij het zwembad of waar
dan ook. Geen stromend water aanwezig? Wij verkopen
ook 12 volt Flojet drukpompen. Deze pomp is aan te
sluiten op een willekeurige watertank en schakelt
automatisch in op het moment dat u water nodig heeft.
De L5 is populair bij kampeerliefhebbers,
paardenliefhebbers en glazenwassers.

Meer info:
www.gasproducten.nl

