
Tiszta víz gombnyomásra
Zip HydroTap® forró-, hideg- és szénsavas víz adagoló rendszerek





Forró · Hideg · Szénsavas

Kényelmes! 
egyetlen gombnyomásra

Az új Zip HydroTap® forradalmi megoldás a gyors és gazdasá-

gos ivóvíz készítés területén. Exkluzív megjelenésével közületi 

teakonyhák, vezérigazgatói tárgyalók, igényes konyhák ideális 

tartozéka.

✔	 Könnyű használat

✔ Várakozás nélküli víz adagolás

✔ Alacsony működési költség

✔ Nincs szükség ásványvizes palackok 

 vagy ballonos adagoló használatára

✔	 Igényes megjelenés, szekrénybe  

 épített berendezés

✔	 Mellékíz nélküli tea, kávé és  

 egyéb italok

✔ Széles típus választék

3

Forró víz

Hideg víz

Szénsavas víz
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A speciális csaptelep piros gombjának megnyomásával azonnal 

forró víz adagolható. Ha nagyobb adag forró vízre van szüksége, 

egyszerűen billentse maga felé a gombot. Ez a funkció akár 

időzítve is elérhető.

Ivóvíz gombnyomásra

Könnyű használat!
Forró víz akár időzítve is

A kék gomb megnyomásával friss, hideg vízet vételezhet, ha 

nagyobb adag hideg vízre van szüksége, egyszerűen billentse 

maga felé a gombot. Időzítve illetve szénsavas víz folyamatos 

vételezésre is alkalmazható. 

A két gomb egyszerre történő megnyomásával jéghideg szénsa-

vas vizet tud vételezni. Egyszerűbb és környezetkímélőbb mint 

a palackos ásványvíz megoldás.





Nem kell többé várnia a forró vízre

Takarítson meg időt!
Ne bajlódjon ballonos vízzel

Szüntesse meg a kávészünetekben a sorban állást! Nem kell 

többé várnia amíg a ballonos adagoló elkészít egy pohár  

szénsavas vizet, vagy míg a vízforralóban elkészül a forró víz. 

Legyen szó egy csésze teáról vagy kávéról, vagy akár egy leves 

elkészítéséről, azonnal és a kívánt mennyiségben vételezheti a 

szükséges forró vizet. 

A Zip HydroTap® megkönnyíti munkatársai mindennapi életét, 

egyszerűbbé teszi a vendéglátást, igényessé irodáját. Nem kell 

ballonokat vagy ásványvizes palackokat tárolnia, bajlódnia a 

kirült palackok elszállításával.
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Sok vállalati teakonyhában, váróteremben ballonos vagy palac-

kos víz vásárlásával oldják meg a hideg, meleg és szénsavas 

víz kínálását. Minél nagyobb a kiszolgálandó létszám annál 

nagyobb problémát jelent a ballonok, palackok elhelyezése, keze-

lése, ráadásul a Zip HydroTap®-pel összehasonlítva lényegesen 

magasabb költségekkel jár.

A Zip HydroTap® nemcsak költséghatékony és környezetkímélő, 

de beépített szűrő- és vízlágyító rendszerének köszönhetően 

kiváló ivóvíz minőséget biztosít. Így tehát befektetése rendkívül 

gyorsan megtérül, környezete igényes és kényelmes, vállalkozá-

sa környezetbarát lesz.

A Zip HydroTap® tehát ideális választás hiszen a kényelem és az 

igényesség kéz a kézben jár a költséghatékonysággal.
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Zip HydroTap® 
SPARKLING

Wasser- 
flaschen

Számítási alap:  
15 fős iroda, napi 0,9 liter víz/fő, 230 munkanap/év. Ballonos víz 
ár: 52 Ft/liter, palackos víz ár: 55 Ft/liter, 275,50 Ft/liter hálózati ivóvíz 
díj alapján, villamos energia fogyasztást nem véve alapul, bérleti díjak, 
szállítási költség, betétdíjak, karbantartási, szolgáltatási díjak nélkül.

160.000 Ft

Ballonos víz

170.000 Ft

Palackos víz

855 Ft

ZIP HydroTap®

Megéri!

Költséghatékony!
Takarékosabb megoldás a ballonos és az ásványizes megoldáshoz képes





A forrzásvédelmi rendszer a két gomb egyszerre történő  

megnyomásával aktiválható. Így elkerülhető, hogy véletlen  

érintéssel baleset történjen.

A szeleptestben a víz áramlása le van választva, ezért a 

csaptelep felülete nem forrósodik fel. Ráadásul – szem-

ben a hagyományos vízforralókkal – pontosan a beállított 

hőmérsékletig történik a víz-melegítés. 

A Zip HydroTap® csaptelepe a munkalapba van beépítve, így 

több hely marad a pulton, ráadásul nem hevernek rajta kábelek.

11

Forrázás védelem

Biztonságos!
Teljesen beépített





A Zip HydroTap® több méretben is kapható a kívánt kapacitás-

hoz alkalmazkodva. Erről további információt a 28 – 29 oldalakon 

találhat.

A berendezés beépített részének elején többfunkciós kijelző és 

nyomógombok találhatóak, melynek segítségével különleges 

funkciók is elérhetőek. Szabályozható például a készülék „alvó“ 

üzemmódja is.

A berendezés egyetlen látható része a kifejezetten igényes  

speciális csaptelep, így különösen igényessé tehető konyhája. 
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Rejtett elhelyezés

Esztétikus!
Az igényes konyha kelléke





Ha a csaptelepet a mosogatótól távol szeretné telepíteni,  

a speciális lefolyó tiszta környezetet tud biztosítani akár egy  

irodában is. Mostantól tehát nem szükséges teakonyhát létesíte-

nie, az ivóvíz szolgáltatás akár az irodában is helyet kaphat.

 

A krómozott KXT2 lefolyó opcionális tartozékként  

a 44101 cikkszámon rendelhető.
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Opcionális kiegészítő

Rugalmas!
Extra lefolyó





 

Minden Zip HydroTap® berendezés speciális, aktív szenes 

szűrővel rendelkezik, mely eltávolítja a csapvízben található 

szennyeződéseket, egyben lágyítja is a vizet, így Ön sokkal 

finomabb kávét, teát, üdítőt ihat.

Olyan területeken, ahol különösen kemény víz van, a CLARIS 

ULTRA extra szűrője szabályozható vízlágyítást, ideális pH érté-

ket garantál. Ezek a szűrőbetétek akár 15 000 liter víz szűrését 

biztosítják csere nélkül.
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Jobb mint a csapvíz

Finomabb!
A különleges szűrő rendszernek köszönhetően







KXT2 lefolyóval  

történő kiépítés

Mosogató medence  

melletti beépítés
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max. 40  
min. 25

Furat átmérő

∅ 35,5

Prémium model: 

Zip HydroTap® SPARKLING és BCS

A SPARKLING és BCS modellek 

forró, hideg és szénsavas ivóvíz 

adagolására alkalmasak.

Model Magasság Szélesség Mélység  

SPARKLING 348 385 440

BCS 348 385 440

Szabad távolság a készülék tetejétől: 
legalább 200 mm 

Szabad távolság a készülék oldalaitól: 
legalább 50 – 50 mm

Adatok milliméterben

Méretek:

Nyomás- 
csökkentő 
szelep
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Sarokszelep

Méretarány  
ca. 1 : 10 

230 V AC 50 Hz hálózati 
csatlakozás, dugvillával



Mosogató medence 

melletti beépítés

KXT2 lefolyóval  

történő kiépítés
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230 V AC 50 Hz hálózati 
csatlakozás, dugvillával

Model Magasság Szélesség Mélység  

BC 100/125 340 440 430

BC 150/175 400 500 470

Szabad távolság a készülék tetejétől: 
legalább 200 mm

Szabad távolság a készülék hátuljától: 
legalább 65 mm

Szabad távolság a készülék oldalaitól: 
legalább 50 – 50 mm

Adatok milliméterben

Komfort model: 

Zip HydroTap® BC

A BC berendezések forró 

és hideg ivóvíz előállítására  

alkalmasak.
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Sarokszelep
Méretek:

 
 

max. 40  
min. 25

Furat átmérő

∅ 35,5

Méretarány  
ca. 1 : 10 



KXT2 lefolyóval  

történő kiépítés

Mosogató medence  

melletti beépítés
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Model Magasság Szélesség Mélység  

MINIBOIL 338 212 269

∅ 4620
8

12
5

Szabad távolság a készülék tetejétől: 
legalább 200 mm

Szabad távolság a készülék oldalaitól: 
legalább 50 – 50 mm

Adatok milliméterben

Kiskonyhai model: 

Zip HydroTap® MINIBOIL

Méretek:

Sarokszelep
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max. 40  
min. 25

Furat átmérő

∅ 35,5

Ha nagyon kevés hely áll ren-

delkezésre a konyhában és 

csak forró víz készítésére van 

szükség, ideális megoldás a 

MINIBOIL.

230 V AC 50 Hz hálózati 
csatlakozás, dugvillával

Méretarány  
ca. 1 : 10 



Mosogató medence  

melletti beépítés

KXT2 lefolyóval  

történő kiépítés
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A B 100 F készülék forró ivóvíz 

ellátására alkalmas.

Model Magasság Szélesség Mélység  

B 100 F 360 290 320
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Szabad távolság a készülék hátuljától: 
legalább 65 mm

Szabad távolság a készülék oldalaitól: 
legalább 50-50 mm

Adatok milliméterben

Alap model: 

Zip HydroTap® B 100 F

Sarokszelep

Méretek:

 
 

max. 40  
min. 25

Furat átmérő

∅ 35,5

230 V AC 50 Hz hálózati 
csatlakozás, dugvillával

Méretarány  
ca. 1 : 10 



Típus MINIBOIL SPARKLING

Cikkszám 44260 44250

Felhasználási terület 
forró / hideg forró / hideg / szénsavas

Műszaki adatok

Víz csatlakozás (menetes) 1) G ½“ G ½“

Beállítási hőmérsékletek forró / hideg víz °C 92 –  98 / – 68 – 100 / 3 – 6

Űrtartalom (forró víz) Liter / csésze 2) 1,8 / 10 2,0 / 12

Forró víz kapacitás Csésze 2) / óra 120 90

Hideg víz kapacitás Pohár 3) / óra 125

Újrafűtési idő Csésze 2) / perc 2 1,5

Szénsav palack kapacitás 4) Liter 85 Liter 5)

CO2-Szénsav palack csatlakozás Soda-Club

Készenléti fogyasztás kWh / 24h 0,39 0,83

Névleges teljesítmény kW 1,84 1,64

Hálózat 1~ / N / PE 230 V AC 1~ / N / PE 230 V AC

Érintésvédelem IP 20 IP 20

Jellemzők

Időzítéses adagolás •

Funkció / Állapot kijelző • / – • / •

Alvó üzemmód / Forrázás védelem • / • • / •

Belső tartály réz réz

Szivárgás védelem • •

Ivóvíz szűrő külső / integrált • / – – / •

Dugvillás hálózati csatlakozás • •

Méretek (magasság × szélesség × mélység) 6) cm 34 × 21 × 27 35 × 39 × 44

Feltöltött súly kg 8,3 33,5

• = igen     1) Ha a helyszínen nem áll rendelkezésre ⅜“ csatlakozás, úgy a 4100-44115 cikkszámon rendelhető készlet tartalmaz szűkítőt, tömítést és egál T idomot.     2) Átlagos 167 millileteres csésze      
3) Átlagos 200 milliliteres pohár     4) Nyomáscsökkentő szelep a 4100-44125 cikkszámon rendelhető, szénsav palack külön beszerzendő.     5) Legfeljebb 5 g / liter szénsav tartalom, enyhe szénsavasságnak felel 
meg, a szénszav palack csatlakozó illetve a nyomáscsökkentő a 4100-44125 cikkszámon rendelhető     6) 5 – 5 cm távolság a szélektől valamint 20 cm távolság a készülék tetejétől szükséges az elektromos- illetve 
víz csatlakozás, valamint a szellőzés végett.

Zip HydroTap®

háztartási kivitel
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Típus B 100 F BC 100 / 125 BC 150 / 175 BCS 120 / 125

Cikkszám 44201 44271 44281 44275

Felhasználási terület 
forró forró / hideg forró / hideg forró / hideg / szénsavas

Műszaki adatok

Víz csatlakozás (menetes) 1) G ½“ G ½“ G ½“ G ½“

Beállítási hőmérsékletek forró / hideg víz °C 65 – 100 / – 65 – 100 / 4 – 10 65 – 100 / 4 – 10 68 – 100 / 3 – 6

Űrtartalom (forró víz) Liter / csésze 2) 3,0 / 18 3,0 / 18 5,0 / 6,5 2,0 / 12

Forró víz kapacitás Csésze 2) / óra 100 100 150 120

Hideg víz kapacitás Pohár 3) / óra 125 175 125

Újrafűtési idő Csésze 2) / perc 1,5 1,5 2,0 2

Szénsav palack kapacitás 4) Liter változó 5)

CO2-Szénsav palack csatlakozás W 21,8 × 1/14 RH

Készenléti fogyasztás kWh / 24h 0,63 0,93 1,44 0,83

Névleges teljesítmény kW 1,5 1,7 2,0 2,14

Hálózat 1~ / N / PE 230 V AC

Érintésvédelem IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Jellemzők

Időzítéses adagolás • • • •

Funkció / Állapot kijelző • / • • / • • / • • / •

Alvó üzemmód / Forrázás védelem • / • • / • • / • • / •

Belső tartály rozsdamentes acél rozsdamentes acél rozsdamentes acél réz

Szivárgás védelem • • • •

Ivóvíz szűrő külső / integrált • • • •

Dugvillás hálózati csatlakozás • • • •

Méretek (magasság × szélesség × mélység) 6) cm 36 × 29 × 32 34 × 44 × 43 40 × 50 × 47 35 × 39 × 44 7)

Feltöltött súly kg 15 41 47 33,5

• = igen     1) Ha a helyszínen nem áll rendelkezésre ⅜“ csatlakozás, úgy a 4100-44115 cikkszámon rendelhető készlet tartalmaz szűkítőt, tömítést és egál T idomot.     2) Átlagos 167 millileteres csésze      
3) Átlagos 200 milliliteres pohár     4) Szénsav palackot helyi szakkereskedőtől kell beszerezni.     5) Legfeljebb 5 g / liter szénsav tartalom, enyhe szénsavasságnak felel meg, a szénszav palack csatlakozó illetve 
a nyomáscsökkentő a 4100-44125 cikkszámon rendelhető.     6) 5 – 5 cm távolság a szélektől, 20 cm távolság a készülék tetejétől, valamint 6,5 cm a készülék mögött szükséges az elektromos- illetve víz csatlakozás, 
valamint a szellőzés végett.     7) Nem szükséges távolság a készülék mögött.

Zip HydroTap®

közületi kivitel

29



30

Kiegészítő külső szűrő

Minden Zip HydroTap® berendezés aktív szénnel, cserélhető belső szűrővel van ellátva. 
Olyan területeken, ahol a hálózati víz keménysége meghaladja a 7 °kH, további külső – 
CLARIS ULTRA szűrők alkalmazása szükséges. A hálózati víz keménységéről 
a helyi szolgáltatók tudnak felvilágosítást adni.

A háromkomponensű CLARIS ULTRA vízszűrők biztosítani tudják a víz lágyítását, 
pH értékének beállítását, szűrik és tisztítják a hálózati vizet. Ezáltal az ivóvíz íze és illata 
jobb, az elkészített italok mellékíz mentesek lesznek.

A CLARIS ULTRA szűrőbetéteket évente egyszer, vízkeménységtől függően meghatáro-
zott vízmennyiség után kell cserélni. A szűrő cseréje nem igényel különösebb szaktu-
dást, akár a felhasználó is el tudja végezni.

Típus CLARIS ULTRA 
500

CLARIS ULTRA 
1000

CLARIS ULTRA 
2000

Zip HydroTap® B 100 F, BC, HBE 6 
berendezésekhez való szűrőfej 
cikkszáma 1)

84505

Zip HydroTap® MINIBOIL, SPARKLING 
és BCS 120/125 berendezésekhez való 
szűrőfej cikkszáma 1)

84506

Szűrő cikkszáma 84500 84501 84502

Kapacitás 10 °kH esetén Liter 3.750 7.000 16.500

Üzemi nyomás bar 2 – 8 / nyomásálló

Átfolyási mennyiség liter/perc max. 1,9

Átfolyási hőmérséklet °C 4 – 30

Szűrő magassága cm 42,5 36 47,5

Szűrő átmérője cm 9,5 13,6 17,5

1) ⅜“ menetes jobb/bal     2) John-Guess ¼ “ gyorscsatlakozóval bal/bal 

Szűrő kapacitás

Víz keménység 
(karbonát)

CLARIS 
ULTRA 

500

CLARIS 
ULTRA 
1000

CLARIS 
ULTRA 
2000

°kH Liter Liter Liter

7 5.950 12.120 28.570

8 5.210 10.610 25.000

10 4.200 8.500 20.000

11 3.790 7.710 18.180

13 2.880 5.980 14.100

14 2.680 5.560 13.100

16 2.340 4.860 11.460

17 2.210 4.580 10.780

19 1.970 4.090 9.650

21 1.790 3.600 8.490

23 1.630 3.040 7.170
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Hogyan válasszunk?

✔	 Forró vízre, hideg vízre vagy szénsavas vízre van szüksége?

✔	 Hány ember fogja használni az ivóvizet?

✔	 Van elég hely a mosogató alatt? Kérjük vegye figyelembe  

a készülék méretén kívül a szükséges szerelési távolságokat is.

✔ Van szabad vízvételezési lehetőség? 

✔ Van- vagy kiépíthető-e konnektor?

✔	 Milyen a víz keménysége? 7 °kH felett szüksége lesz  

CLARIS ULTRA szűrőre is! Érdeklődjön szolgáltatójánál! 

✔ SPARKLING vagy BCS esetén:  

Van elég hely a szellőzésre? Szükséges lehet külön szellőző  

venitllátor használatára. A szénsav palackokra vonatkozó 

előírásoknak megfelelő-e a helyiség?

✔  Éves karbantartás szükséges lehet. Vegye fontolóra az éves 

karbantartási szerződés kötését!

Kérdése van? 

Hívja munkatársainkat!

SOLTEC KFT. 

1222 Budapest, Gyár utca 15. 

Telefon +36 1 424 00 01 

Fax +36 1 424 00 01 

E-mail info@soltec.hu 

Internet www.clage.hu



CLAGE – az átfolyós vízmelegítők specialistája

A CLAGE kínálatában bármilyen vízmelegítési igényt kielégítő energiatakarékos  

és vonzó megjelenésű berendezéseket találhat.
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Soltec Kft., 1222 Budapest, Gyár utca 15. 
Telefon +36 1 424 00 01, Fax +36 1 424 00 01 
E-mail info@soltec.hu, Internet www.clage.hu

MCX kisméretű, mosdó alá 
szerelhető elektronikus vízmelegítő

CFX-U készülékek mosogatókhoz, 
fürdőszobákhoz

Exkluzív megjelenítésű 
Zip HydroTap® ivóvíz adagolók


