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Urządzenie jest ukryte, ale zawsze łatwo dostępne i 
możliwe do sterowania za pomocą aplikacji lub pilota.
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meble łazienkowe na ścianieklapa rewizyjna

wnęka ścienna

Komfortowe przepływowe ogrzewacze wody 
nadają się do prawie każdej łazienki. Czy to 
na ścianie na wysokości oczu, niepozornie 
w dolnej części ściany dla jeszcze krótszych 
przebiegów rur, ukryte w meblach łazienko-
wych lub za klapą rewizyjną – wszędzie tam, 
gdzie urządzenia wygodnie zasilają umywalki, 
prysznice, a nawet wannę.

Jedna  
łazienka, wiele 

możliwości.

Dzięki tej instalacji można łatwo ustawić żądaną temperaturę.

Urządzenie jest zintegrowane z podtynkową klapą 
rewizyjną i może być obsługiwane za pomocą aplikacji 
lub pilota radiowego.

Podgrzewacz wody jest zainstalowany na poziomie 
oczu, jest łatwy w obsłudze i tym samym staje się 
elementem dekoracyjnym w łazience.

Nowe  
funkcje

Nowy kompaktowy design 

 > Nowa linia wzornicza CLAGE  
(prostsze, bardziej płaskie, bielsze, jaśniejsze, ostrzejsze)

 > świeże i wyrafinowane wzornictwo produktów
 > wyświetlacz z prawdziwego szkła 

(DSX Touch, DEX Next)
 > display dotykowy z satynową ramką wyświetlacza  

(DSX Touch)
 > wyświetlacz e-papieru o wysokim kontraście (DEX Next)
 > przycisk czujnika i kolorowe diody LED (DCX Next)

Efektywny  
monitoring

 > nowoczesne przepływowe podgrze-
wacze mają funkcje monitorujące, 
dzięki którym zawsze można kontro-
lować zużycie!

 > wyświetlacz dotykowy i inteligentna 
aplikacja sterująca upraszczają 
uruchamianie i konserwację, a także 
pozwalają szybko i łatwo sprawdzić 
indywidualne wartości zużycia dla 
wielu użytkowników.

Inteligentna  
interakcja 

 > elektryczne przepływowe podgrzewacze 
wody w domu mogą być obsługiwane 
intuicyjnie przez system sterowania 
głosem, tablet lub smartfon poprzez WiFi 
(DSX Touch), Bluetooth 5.0

 > zintegrowany serwer domowy (DSX Touch)
 > ciepła woda zawsze w odpowiedniej ilości 

również poprzez sterowanie głosowe

Przyjazny  
interfejs  
użytkownika  

 > rozszerzona koncepcja UX (wrażenia 
użytkownika) poprzez interakcję dotyko-
wą i innowacyjną wizualizację

 > regulacja temperatury z dokładnością 
do 0,5 °C

 > sterowanie przez aplikację Smart Control
 > pilot zdalnego sterowania FX 3 przez 

Bluetooth

Łatwa  
instalacja  

 > ten sam uchwyt ścienny i wymiary jak w 
poprzedniej generacji produktów

 > łatwa instalacja elektryczna w górnej i 
dolnej części urządzenia 

 > stopień bryzgoszczelności IP 25
 > możliwy montaż poprzeczny
 > kompatybilny z kolektorem słonecznym 

(temperatura wlotowa ≤ 70 °C)

Najwyższy poziom  
technologii 

 > nowo opracowany i zoptymalizowany wkład grzewczy
 > zoptymalizowana charakterystyka przepływu
 > elektroniczny system zabezpieczeń z wykrywaniem pęcherzyków powietrza
 > przepływ załączający od 1,5 l / min.
 > zaawansowana elektronika z systemem MPS®

 > nowe zintegrowane zabezpieczenie termiczne i ciśnieniowe 
 > zoptymalizowany serwomechanizm i elektroniczna funkcja zatrzymywania 

wody (DSX Touch)
 > efektywny system nieosłoniętej grzałki IES® redukuje osadzanie się  

kamienia wapiennego i zapewnia dłuższą żywotność

tryb pracy

menu główne 12-miesięczne oszczędności

tryb czuwania



zintegrowana 
funkcja Wi-Fi
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DSX Touch  
Premium 

 > w pełni regulowany elektronicznie  
zaawansowany technologicznie przepły-
wowy podgrzewacz wody z prawdziwym 
szklanym wyświetlaczem dotykowym, 
zdalnym sterowaniem oraz sterowaniem 
głosowym do komfortowego i efektyw- 
nego zaopatrzenia w ciepłą wodę  
jednego lub kilku punktów poboru  

 > dokładne co do stopnia ustawienie tem-
peratury w zakresie 20 °C – 60 °C dzięki 
TWIN TEMPERATURE Control TTC®  
oraz dynamicznej regulacji przepływu 
SERVOTRONIC®

 > liczne wskaźniki zużycia energii i funkcji 
użytkownika 

 > nadaje się do armatur oszczędzających wodę
 > elektroniczna funkcja Water Stop oraz 

funkcja termicznego dezynfekowania 
(70 °C) obszarów wrażliwych 

 > Multiple Power System MPS® do ustawia-
nia maksymalnej mocy znamionowej w 
momencie instalacji:  
DSX Touch: 18, 21, 24 lub 27 kW / 400 V

DEX Next 
Comfort 

 > elektronicznie regulowany komfor-
towy podgrzewacz wody z kontra-
stowym wyświetlaczem e-papier i 
przyciskami do komfortowego i efek-
tywnego zaopatrzenia w ciepłą wodę 
jednego lub kilku punktów poboru 

 > TWIN TEMPERATURE Control TTC® 
do ustawiania dokładnej co do stopnia 
temperatury w zakresie 20 °C – 60 °C 
aż do granicy wydajności

 > wskaźniki zużycia energii i funkcji 
użytkownika

 > nadaje się do armatur oszczędzają-
cych wodę

 > Multiple Power System MPS® do 
ustawiania maksymalnej mocy zna-
mionowej w momencie instalacji:  
DEX Next: 18, 21, 24 lub 27 kW / 400 V

DCX Next  
Standard 

 > elektronicznie regulowany przepływowy 
podgrzewacz wody z prostą koncepcją 
obsługi 

 > panel obsługi z przyciskami do wyboru 
temperatury na pięciu poziomach: 
35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C i 55 °C  
z kolorowymi diodami LED

 > TWIN TEMPERATURE Control TTC®  
do ustawiania dokładnej temperatury aż 
do granicy wydajności

 > nadaje się do armatur oszczędzających 
wodę

 > Multiple Power System MPS® do usta-
wiania maksymalnej mocy znamionowej 
w momencie instalacji:   
DCX 13 Next: 11 lub 13,5 kW / 400 V 
DCX Next: 18, 21, 24 lub 27 kW / 400 V

Skontaktuj  
się z nami:   

CLAGE Polska Spółka z o.o. 
ul. Wichrowa 4 
60-449 Poznań

tel.: +48 61 84 99 408 
fax: +48 61 84 99 409  
info@clage.pl · www.clage.pl

Nowy komfort ciepłej  
wody water comfort




