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User Interface
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Led  indicador 
de funcionamento 

Indicador de nº de banhos
disponíveis 
Quantidade de água quente 
disponível (se a luz está fixa) 
Quantidade de água quente que 
está sendo produzida (se a luz 
está piscando)

Modo Boost (botão táctil) 
Aquecimento rápido para dispor 
de água para 1 banho em menos
de 30 min utos (LED azul activado)

Modo Manual
Seleção da temperatura

(50°C a 70°C)
( (LED Branco activado)

Modo anti-gelo (7°C)
(Led Branco activado)

Modo Smart
Funcionamento automático
em função dos hábitos de 
consumo do utilizador,  
graças à sua programação
inteligente
(LED Branco activado)

Termostáto de 
regulação externo
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Product general features
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Formato Flat exclusivo

Multiposição

Duplas resistência 
encia Cerâmica 

Dupla cuba para um rápido
e eficiente aquecimento

Interface intuitivo para 
uma rápida seleção de 
funcionamento

Classe ErP B (50-80)

Isolamento de alta
densidade

Cuba vitrificada com
cubrimento em fase
liquida

Ánodo de magnésio
reforça a proteção anti
corrosão 

Função Smart
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Normal operating
Fase do primeiro aquecimento Onix

A cuba de saída
aquece a água até 
a temperatura esteja
estabelecida

A resistência da
cuba de saída
apaga -se e 
coloca-se em 
funcionamento a 
resistencia da cuba 
de entrada

1 2 3 4 5 6

A resistência da 
cuba de saída de 
água coloca-se em 
funcionamento

Durante este 
processo o indicador 
de banhos
disponíveis 
acendem-se em
função dos banhos
disponíveis. A luz fixa 
ou pisca em função 
da disponibilidade 

A cuba de entrada
Aquece até a 
temperatura
establecida em
função da 
temperatura
seleccionada

Quando alcança a 
temperatura da áua
quente
seleccionada, a 
resistencia apaga-se.
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Technical characteristics

Modelo Instalação	 Máxima
potência

Potência cuba
de	saída

Potência	
cuba de	
entrada

Total	tempo	de	
aquecimento
ΔT=50°C

Tempo de	
aquecimento tanque
de	saída(sem boost)

Perfil ErP

ONIX	30 V	/	H 1000	W 1000	W 1000	W 1h32 0h46 S C
ONIX	50 V	/	H 2250	W 1500	+	750	W 1000	W 2h02 0h49 M B
ONIX	80 V	/	H 2250	W 1500	+	750	W 1000	W 3h19 1h19 M B
ONIX	100 V	/	H 2250	W 1500	+	750	W 1000	W 4h04 1h38 M C

Modelo Altura(H)
mm

Largura
mm

Profundidade	
mm

A	
mm

B
mm

C
mm Peso(kg)

ONIX	30 601 490 290 449 280 310 25
ONIX	50 765 490 290 610 500 310 28
ONIX	80 1090 490 290 975 700 310 33
ONIX	100 1300 490 290 1185 800 310 39
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Installation – Quick mounting plate
Easy and fast installation
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El producto se entrega
con 2 placas de montaje
rápido

1 2

3
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Main selling points

Formato Flat y multiposición que se ajusta a
cualquier espacio por reducido que sea

Interface intituitiva para seleccionar el modo de
funcionamiento y la temperatura en función de las
necesidades de agua

Confort permanente garantizado: 1 ducha en
menos de 30 minutos

Mayor vida útil: gracias a su doble tanque con dos
resistencias cerámicas

Aislaimiento de alta densidad y función Smart que
permite obtener importantes ahorros energéticos

Ajuste preciso de la temperatura en todo momento
gracias a su termostato electrónico que garantiza
un funcionamiento seguro y ahorro energético
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Consumer benefits

FACILIDAD DE 
INSTALACIÓN

AHORRO 
ENERGÉTICO

§ Diseño ultra slim con 
menos de 30 cm de 
profundidad

§ ErP B ( 50 and 80 
modelos)

§ Modo SMART 
§ Modo BOOST (50-80 Y 

100)( 1 ducha adicional
en 30 min)

AHORRO ESPACIO

§ Multiposición

§ Fácil instalación

§ Dispone de 2 placas
de montaje para una
instalación rápida
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