
MODELOS DISPONÍVEIS

DELTA 11 i está disponível em dois modelos:

O conforto exacto
no momento adequado
Simples! 

NOVO ESQUENTADOR

DELTA 11 iDIMENSÕES

592 mm

314 mm

245 mm

DELTA 11 i GN (gás natural)
DELTA 11 i GLP (butano/propano)

SERVIÇO PÓS-VENDA 808202867
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FÁCIL DE INSTALAR
Não necessita de uma
tomada de corrente
eléctrica  

AUTÓNOMO
Em caso de corte da
electricidade, pode
continuar a utiliza-lo.

ALUMINIUM COVERED

Graças à tecnologia "Aluminium Covered" o 
permutador do novo Delta 11i dispõe de uma 
maior protecção e apresenta uma maior 
resistência à corrosão e ao desgaste, o que 
permite alargar de maneira notável a duração
do esquentador.*

Além de mais o novo Delta 11i dispõe de todos
os sistemas de segurança de controlo adequados 
para garantir a máxima segurança entre eles: o 
controlo da chama por sonda de ionização,
o seu dispositivo de controlo de evacuação de 
gases e o seu dispositivo de protecção contra
o sobreaquecimento do permutador. 

IGNIÇÃO ELECTRÓNICA 

Uma forma simples e inteligente de poupar.
O novo Delta 11i mantêm-se completamente 
apagado até que o utilizador abra a torneira de água 
quente. Nesse momento in�ama a chama piloto 
através de uma pilha e inicia-se a produção de água 
quente de forma instantânea. Desta forma existe um 
menor consumo de gás e diariamente consegue-se 
uma importante poupança energética.

DISPLAY DIGITAL

A combinação de um display digital e de dois 
selectores, um de caudal e outro de temperatura 
permitem seleccionar com maior exactidão o caudal 
e a temperatura desejada. Assim, conseguimos 
obter uma temperatura da água quente precisa
e um consumo de gás mais ajustado. 

Display digitalPotência Temperatura

POUPANÇA

CONFORTO

FÁCIL DE UTILIZAR

*Garantia total de 2 anos. Incluindo o custo de deslocação,
mão de obra e peças.
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