MALICIO 3
De ruimtebesparende en aangesloten
boiler, voor alle huishoudens

VOOR

DESIGN
Extra plat formaat
(half zo diep als een ronde
boiler) of compact

NA

COMFORT

VERBINDING

Energie-label

De ruimtebesparende oplossing
geschikt voor kleine ruimtes
voor woningen
van 1 t/m 5 personen

Verbonden voor besturing
op afstand vanaf de boiler met behulp
van de Cozytouch app. WIFI
geïntegreerd in het product,
geen brug nodig.

Eco-efficiënt product: klasse
ErP B
over het hele bereik

www.profort.nl

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Ruimtebesparend :

WIST JE DAT ?

Boiler aangesloten en op afstand
bediend
• Malicio 3 past zich aan de behoefte aan
warm water
• Permanente elektrische aansluiting
24u/24 verplicht.
• Een weerstand tegen steatiet
beschermd door een omhulsel voor
beperkte schilfering.

• Plat formaat: 2 keer ondieper dan een ronde boiler.
• Vierkant formaat: geringe hoogte tov ronde boiler voor 4-5 personen.
Multi-positie: verticale of horizontale installatie aan de linkerkant (voor
platte formaten 40 L, 65 L en 80 L).
Connectiviteit dankzij wifi via de Cozytouch-applicatie:
• Boostfunctie: verhoog de warmtapwaterproductie bij een onvoorziene
gebeurtenis.
• Programmeerbare afwezigheid: programmeer de vertrekdatum en de
terugkeerdatum om beschikbaarheid te garanderen
in warm water zodra u terugkomt van vakantie.
• Bewaking van het tapwater- en elektriciteitsverbruik:
volg uw warmwaterverbruik en elektriciteitsverbruik (tariefinformatie
handmatig in te voeren).
• Productfouten: het product meldt een fout
en vertelt u de foutcode.

BELANGRIJK
Vergeet niet om de overeenkomst tussen uw apparatuur en de
beschikbare hoeveelheid warm water op 40°C te controleren.

• Gemakkelijk aflezen van de beschikbare hoeveelheid warm water.
• ECO+ modus: de boiler leert de routines van de gebruiker aan. Warm
water wordt geproduceerd wanneer dat nodig is, wat geld bespaart.
• Handmatige modus: gebruik aanbevolen voor consumptie

GOED OM TE WETEN

Gemiddelde hoeveelheid warm water verbruikt bij 40°C

Instelling via regeling van de gewenste hoeveelheid warm water.
Afwezigheidsmodus: bespaart geld door de temperatuur van de boiler in
vorstbescherming te houden.
Accessoires :
• Betere integratie dankzij het buiskap.
• Opvangbak voor optimale bescherming tegen waterschade.

COMFORT:
40L*

COMFORT:
100L**

GEWELDIG COMFORT:
80L*

GEWELDIG COMFORT:
140L***

* Voor een douche uitgerust met een douchekop van 10 L/min en gebruik gedurende 4 min (40 L)
en 8 minuten (80 l). Installatie niet aanbevolen voor een douche met een debiet groter dan 13 L/min.
** Voor uw comfort worden de modellen 40, 65 L (verticale en horizontale installatie) en 80 L (horizontale installatie) niet
aanbevolen bij een installatie uitgerust met een badkuip. *** Voor uw comfort worden de modellen 40, 65 en 80 L
(verticale en horizontale installatie) niet aanbevolen bij een installatie uitgerust met een badkuip.

Naam
Malicio 3 plat
multipositie
Malicio 3 vierkant
verticale muur

Capaciteit
(L)

Aantal personen
max

Maximaal vermogen in

bediening (W)

verkrijgbaar bij 40°C (1)

40
65
80
100
120
150

1
2
3
3à4
4à5
5

2250
2250
2250
2400
2400
2400

66
114
149
168
207
255

Hoeveelheid warm water

Tijd voor

Afmetingen

leeg gewicht

(kg)

Energieklasse

1h46
2h52
3h32
2h28
3h08
3h40

490 x 765 x 310
490 x 1090 x 310
490 x 1300 x 310
490 x 890 x 516
490 x 1020 x 516
490 x 1210 x 516

24,5
32,5
37,5
32
36
42

B
B
B
B
B
B

verwarming (2) B x H x D (mm)

(1) Waarschuwing: als de installatie van de boiler horizontaal is, wordt de beschikbare hoeveelheid warm water na verwarming met ongeveer 20% verminderd. (2) Opwarmtijd zonder Boost van 15 tot 65°C.

ACCESSOIRES (optioneel)
Naam
Buiskap
Opvangbak

Buiskap 40-65-80 L
Buiskap 100-120-150 L
Opvangbak 40-65-80 L
Opvangbak 100-120-150 L
ZONDER opvangbak

MET opvangbak
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