
Energooszczędny
Mały podgrzewacz przepływowy do umywalki
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Ze sprytną techniką

Oszczędzamy zasoby naturalne 
Chronimy środowisko i oszczędzamy koszty

Woda i energia są ważnymi zasobami, z którymi musimy  

się oszczędnie obchodzić. Takie przeświadczenie stało się 

oczywistym w kręgach społecznych. Lecz co oznacza ono  

dla każdego z osobna?

Już podczas codziennego mycia rąk można zaoszczędzić 

energię i wodę. Jedna osoba w Niemczech zużywa średnio 

10 litrów wody użytkowej dziennie. Często woda ta podgrze-

wana jest centralnie do 65°C i poprzez długie drogi wodne 

pompowana do umywalki. W armaturze z kolei zostaje 

domieszana zimna woda, aby temperatura wody użytkowej 

nie była zbyt wysoka. Zachowanie takie jest niegospodarne a 

także przyczynia się do niszczenia zasobów naturalnych, gdyż 

do mycia rąk konieczna jest niewielka ilość wody o tempera-

turze 35°C. CLAGE dzięki małym przepływowym podgrzewa-

czom wody oferuje rozwiązania przyjazne środowisku. 

· 
pr

zy
jaz

ny dla środowiska ·

oszczędza energię i w
od

ę



MCX7 z armaturą Tara Logic  
na umywalce nablatowej Vero  
z firmy Duravit
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✔ ciepła woda bez oczekiwania

✔ oszczędza wodę i energię

✔ oszczędza miejsce

✔ higieniczne i komfortowe

✔ wytrzymałe

✔ łatwy montaż

✔ różne modele do wyboru  

 (również w zestawie z idealną armaturą)

✔ optymalne do umywalki w gospodar- 

 stwach domowych i miejscach publicznych

Państwa zalety w skrócie:
Podgrzewacze przepływowe CLAGE dotrzymują obietnic, 

gdyż woda jest podgrzewana dokładnie tam, gdzie jest 

potrzebna: bezpośrednio przy umywalce. W ten sposób 

pomijamy straty energii i wody, których powstawanie pod-

czas płynięcia wody przez długie rury w centralnym systemie 

jest nieuniknione. Woda nie jest wstępnie podgrzewana 

i magazynowana lecz dopiero wówczas jest ogrzana, gdy 

rzeczywiście jest używana. Dzięki temu unikamy strat energii 

podczas spoczynku urządzenia. 

Ciepła woda płynie tak długo jak sobie życzymy. W przeci-

wieństwie do zasobnika podgrzewacz nigdy się nie opróżni. 

Jest to szczególnie ważne w obiektach, gdzie w kulminacyj-

nych momentach wiele osób kolejno myje ręce. Za wysoką 

efektywność odpowiada innowacyjny system grzewczy IES®. 

Ciepła woda płynie natychmiast z armatury. Jest to decydu-

jąca zaleta, gdyż mycie rąk trwa najczęściej mniej niż  

10 sekund.

Efektywne mycie rąk

Od ręki 
Szybko i niezależnie 



MCX7 z armaturą AEN na 
umywalce nablatowej Duravit Starck 1 
Idealne uzupełnienie: suszarka do rąk WHT

Klasa  
efektywności  
energetycznej
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Małe podgrzewacze przepływowe są wyjątkowo oszczędne 

i spełniają wymagania unijne odnośnie najlepszej klasy 

energetycznej A (ważne od września 2015).

Ogrzewają tylko wtedy, gdy płynie woda. Podczas  

zamknięcia armatury urządzenie automatycznie się rozłą-

cza. Dzięki temu odpada dziennie zużycie prądu na pozio-

mie ok. 250 kW dziennie, jak ma to miejsce w zasobniku.

Oprócz tego nie mamy do czynienia z oddawaniem ciepła 

przez armaturę jak ma to miejsce w konwencjonalnym 

zasobniku. W związku z tym, że przepływ wody jest usta-

wiony na tryb oszczędny, uzyskujemy dodatkową oszczęd-

ność. Łącznie używając małego podgrzewacza do umywalki 

możemy zaoszczędzić rocznie do ok. 70 EUR!

Źródło: CLAGE GmbH  
na podstawie danych  
niemieckich

popularny 
zasobnik  
5 litrów

mały  
podgrzewacz 
przepływowy

Mały podgrzewacz przepływowy

Po prostu klasa A
Oszczędność do 70 EUR kosztów użytkowania



MCX Blue z umywalką 
meblową Puris w WC 
dla gości
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Małe podgrzewacze przepływowe oszczędzają nie tylko 

energię i wodę, ale również miejsce. Dzięki małym wymia-

rom urządzenie idealnie wpasowuje się w każdą koncepcje 

pomieszczenia i może być użyte również do małej umywalki. 

 

Zadziwiające, jak można zintegrować urządzenie za ścianką 

działową lub w meblu łazienkowym.

Mały podgrzewacz zajmuje tylko dziesiątą część miejsca, 

którego wymaga zasobnik. Szczególnie w pomieszczeniach 

sanitarnych, gdzie wzornictwo odgrywa ważną rolę, znikome 

wymiary (13,5 x 18,6 x 8,7 cm) są istotną zaletą. Jeśli to 

małe urządzenie zainstalowane jest bezpośrednio pod umy-

walką, z poziomu wzroku jest zupełnie niewidoczne.
Porównanie wielkości 5-litrowego 
zasobnika (z lewej) z małym podgrze-
waczem wody (z prawej)

Z małym podgrzewaczem jest

Więcej miejsca!
O wiele mniejszy niż zasobnik!



Bądź otwarty na nasze 

Modele 
nowej serii M

10
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MCX
Smart & Eco dla  

optymalnego komfortu

Flagowe urządzenie pośród małych przepływowych pod- 

grzewaczy wody przekonuje najlepszą funkcjonalnością  

i znakomitym wzornictwem. Inteligentna elektronika z 

rozpoznawaniem przepływu reguluje automatycznie pobór 

mocy dla optymalnej efektywności.

Poprzez dotknięcie przycisku można nastawić preferowaną 

temperaturę. Można wybrać spośród trzech wartości: ECO 

(35°C), COMFORT (38°C) lub MAX (45°C). Temperatura 

jest sygnalizowane przez delikatne podświetlenie LED, które 

służą również jako wskaźniki funkcji i diagnozy.

Dzięki niezawodnemu ograniczeniu temperatury urządzenie 

to nadaje się również do instalacji z armaturą bez funkcji 

mieszacza. Daje to nie tylko najwyższy komfort ale również 

oszczędność energii i wody.

przycisk dotykowy kolorowe LED

12



13

MBH 
Uniwersalny dla  

wymagających

Jako energooszczędne rozwiązanie standardowe zaleca-

my mały podgrzewacz przepływowy MBH. W momencie 

przepływu wody, urządzenie automatycznie się załącza na 

pełnej mocy. 

Modele MBH i MCX są zawsze dobrym wyborem, gdyż 

mogą być instalowane zarówno ciśnieniowo jak i bez-

ciśnieniowo. W zakresie dostawy obu modeli mieści się 

zestaw przyłączeniowy składający się ze złączki T (trójnik) 

z nakrętką złączkową do zaworu kątowego 3/8” i ela-

stycznego węża przyłączeniowego w oplocie ze stali szla-

chetnej. Ułatwia to instalację ciśnieniową. 



M 
Standardowe rozwiązanie  

z armaturą bezciśnieniową

Ten niedrogi, sterowany hydraulicznie model M3..7 jest 

szybki i łatwy w instalacji. Urządzenie wymaga zastosowa-

nia specjalnej armatury do bezciśnieniowych przepływowych 

podgrzewaczy wody.

Tak zwana armatura niskociśnieniowa posiada trzy wężyki 

przyłączeniowe i często występuje z posiadanym już małym 

zasobnikiem. Mały podgrzewacz M 3..7 jest właściwym 

wyborem, jeśli chodzi o zastąpienie popularnych małych 

zasobników występujących w komplecie z baterią bezciśnie-

niową.

14
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M / zestawy
Mały podgrzewacz przepływowy 

z armaturą do łatwego montażu

MBX Lumino

Elektroniczny podgrze-

wacz podumywalkowy z 

armaturą bezdotykową

MCX BLUE

Elektroniczny podgrze-

wacz podumywalkowy 

z innowacyjną armaturą 

mieszaczową

M / SNM

Podgrzewacz podumy-

walkowy ze standardową 

armaturą dwuuchwytową

M / END

Podgrzewacz podumy-

walkowy ze standardową 

jednouchwytową armaturą 

mieszaczową

M / SMB

Podgrzewacz nadumywalkowy 

z armaturą dwuuchwytową



MCX7 z armaturą EAK  
i Zip HydroTap® w kuchni
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 Dostępne różne moce

Wszechstronne
na wtyk sieciowy lub stałe przyłącze

Każdy mały przepływowy podgrzewacz wody dostępny 

jest w czterech różnych wielkościach mocy. Im wyższa jest 

moc przyłączeniowa, tym większa ilość wody może być 

podgrzana podczas przepływu.

Do umywalki wystarcza najczęściej urządzenie z wtyczką 

Schuko. Dostarcza ono około 2 litrów wody na minutę. 

Innowacyjna technika przepływu zapewnia optymalny stru-

mień wody przy oszczędnym zużyciu wody.

Jeśli potrzeba więcej wody, np. w kuchence zakładowej, 

gdzie również okazyjnie zmywamy naczynia, wymagane 

są wyższe moce, najlepiej 6,5 kW. Konieczne jest do tego 

zasilanie 400V, które można bezproblemowo zaplanować 

w przypadku nowych budynków jak również zrealizować 

w istniejących warunkach

3,5 kW
z wtyczką Schuko, 
zabezpieczenie 16A

4,4 kW  
1~ / N / PE 230 V AC
zabezpieczenie 20 A

5,7 kW
1~ / N / PE 230 V AC
zabezpieczenie 25 A

6,5 kW
2~ / PE 400 V AC
2 zabezpieczenia po 16 A



MBH 3 przy  
umywalce Alape 
WT GR 800

MCX - video  
montażowe
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 Proste w instalacji

Przyjazny montaż
przemyślany w detalach 

13
5

133

22 75

186

Dotyczy wszystkich modeli:
Głębokość urządzenia: 87 mm
Dopuszczalne ciśnienie znamionowe: 
1 MPa (10 bar)
Pojemność znamionowa: 0,2 l
Nieosłonięty element grzewczy IES®
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zawór kątowy 
wyjście G 3/8”

Instalacja bezciśnieniowa  
M, MBH, MCX

z armaturą bezciśnieniową  
(trzy wężyki przyłączeniowe)

Instalacja ciśnieniowa  
MBH, MCX

z armaturą ciśnieniową  
(dwa wężyki przyłączeniowe)
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Zawór kątowy 
wyjście G 3/8”, 
trójnik i wężyk 
przyłączeniowy  
są w dostawie

Wszystkie  
wymiary w mm

Zastosować specjalny regulator 
strumienia (jest w dostawie)

Zastosować specjalny regulator 
strumienia (jest w dostawie)
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Typ MCX 3 SMARTRONIC®  MCX 4 SMARTRONIC® MCX 6 SMARTRONIC® MCX 7 SMARTRONIC®

Numer artykułu 15003 15004 15006 15007

Klasa efektywności energetycznej *) A A A A

Zastosowanie umywalka/ kuchenka w biurze • / – • / – • / • • / •

Sposób montażu                  podumywalkowy • • • •

Konstrukcja                           ciśnieniowa 1) • • • •

Przyłącza wody (śrubowe) G 3/8“ 2) G  3/8“ 2) G 3/8“ 2) G 3/8“ 2)

Zakres wyboru temperatur                        °C 35, 38, 45 3) 35, 38, 45 3) 35, 38, 45 3) 35, 38, 45 3)

Wydajność ciepłej wody przy ∆t = 25 K 4) l/min 2,0 2,5 3,3 3,7

Przepływ załączający – max przepływ 5) l/min 1,2 – 2,0 1,5 – 2,5 1,5 – 3,3 1,5 – 3,7

Moc znamionowa 6) kW 3,5 4,4 5,7 6,5

Napięcie  1~ / N / PE 220 – 240 V AC 2~ / PE 400 V AC

Prąd znamionowy                                                    A 15 19 25 2 × 16

Wymagany przekrój kabla zasilającego               mm2 1,5 2,5 4,0 2,5

Znak bezpieczeństwa VDE/ stopień ochrony • / IP 25 • / IP 25 • / IP 25 • / IP 25

Sterowanie  Regulowany elektronicznie, tzn. pobór mocy dopasowany jest do zapotrzebowania

Minimalna rezystywność wody przy 15°C           Ωcm 1100 800 800 1100

Elektronika z czujnikami temperatury i przepływu • • • •

Wymienny wkład grzewczy • • • •

Kabel sieciowy 7) z wtyczką / stałe przyłącze • / – – / • – / • – / •

Trójnik z wężykiem / specjalny regulator strumienia • / • • / • • / • • / •

Przystosowany do współpracy z kolektorem (temp. 
dolotowa <70°C)

• • • •

Przystosowany do Smart-Control /  
zdalne sterowanie radiowe           

• / jako opcja • / jako opcja • / jako opcja • / jako opcja

Masa w stanie napełnienia wodą ok.                    kg 1,5 1,5 1,5 1,5

Zestaw z innowacyjną jednouchwytową baterią 
mieszaczową, mocowanie Easy-Fix (p. str. 14)

MCX BLUE 
Art.-Nr. 15133

Zestaw z armaturą bezdotykową, z obręczą świetlną 
i higienicznym przepłukiwaniem (p. str. 14)

MBX 3 Lumino 
Art.-Nr. 15113

MBX 7 Lumino 
Art.-Nr. 15117

• = dostępny lub tak   *) dane odpowiadają wymaganiom obowiązującemu od września 2015 rozporządzeniu EU nr 812/2013  1) możliwy montaż bezciśnieniowy 2) przyłącza wody ½” na życzenie 3) maksymalna 
temperatura wody wylotowej zależna jest od mocy znamionowe, temperatury wody dolotowej oraz ilości przepływu względnie przepływ musi być zredukowany na armaturze. Ograniczona funkcja przy znikomej mocy 
MCX3  4) Podniesienie temperatury od np. 15°C do 40°C 5) Ustawienia fabryczne: ograniczony przepływ dla uzyskania optymalnego wzrostu temperatury. Można dopasować przez regulację przepływu wody. 6) Należy 
przestrzegać przepisów miejscowych zakładów energetycznych

Regulowany elektronicznie podgrzewacz MCX
Do armatur dostępnych w handlu (z dwoma lub trzema wężykami przyłączeniowymi)
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Mały podgrzewacz przepływowy MBH

Typ MBH 3 MBH 4 MBH 6 MBH 7

Numer artykułu 16003 16004 16006 16007

Klasa efektywności energetycznej *) A A A A

Zastosowanie umywalka/ kuchenka w biurze • / – • / – • / • • / •

Sposób montażu                  podumywalkowy • • • •

Konstrukcja                           ciśnieniowa 1) • / • • / • • / • • / •

Przyłącza wody (śrubowe) G 3/8“ 2) G 3/8“ 2) G  3/8“ 2) G 3/8“ 2)

Wydajność ciepłej wody przy ∆t = 25 K 3) l/min 2,0 2,5 3,3 3,7

Przepływ załączający – max przepływ 4) l/min 1,3 – 2,0 1,8 – 2,5 2,2 – 3,3 2,4 – 3,7

Moc znamionowa 5) kW 3,5 4,4 5,7 6,5

Napięcie  1~ / N / PE 230 V AC 2~ / PE 400 V AC

Prąd znamionowy   A 15 19 25 2 × 16

Wymagany przekrój kabla zasilającego           mm2 1,5 2,5 4,0 2,5

Znak bezpieczeństwa VDE/ stopień ochrony • / IP 25

Sterowanie  Hydrauliczne,  tzn. podczas poboru wody wykorzystywana jest maksymalna moc

Minimalna rezystywność wody przy 15°C       Ωcm 1100 1100 1100 1100

Wymienny wkład grzewczy • • • •

Kabel sieciowy  z wtyczką / stałe przyłącze • / – – / • – / • – / •

Trójnik z wężykiem / specjalny regulator 
strumienia

• / • • / • • / • • / •

Masa w stanie napełnienia wodą ok.  kg 1,5 1,5 1,5 1,5

• = dostępny lub tak   *) dane odpowiadają wymaganiom obowiązującemu od września 2015 rozporządzeniu EU nr 812/2013  1) możliwy montaż bezciśnieniowy 2) przyłącza wody ½” na życzenie 3) Podniesienie 
temperatury od np. 15°C do 40°C 4) Ustawienia fabryczne: ograniczony przepływ dla uzyskania optymalnego wzrostu temperatury. Można dopasować przez regulację przepływu wody. 5) Należy przestrzegać przepisów 
miejscowych zakładów energetycznych

Do armatur dostępnych w handlu (z dwoma lub trzema wężykami przyłączeniowymi)

Zdejmowalna maskownica tabliczki znamionowej we 

wszystkich modelach

Tabliczka znamionowa znika pod zdejmowalna maskownicą. 
Poprawia to optykę a instalator ma dostęp do ważnych 
informacji zawsze pod ręką. Centralna śruba zabezpieczająca 
obudowę oraz śruba do regulacji przepływu wody znajdują 
się pod tą maskownicą. 
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Mały podgrzewacz przepływowy M

Typ M 3 M 4 M 6 M 7

Numer artykułu 17003 17004 17006 17007

Klasa efektywności energetycznej*) A A A A

Zastosowanie          umywalka/ kuchenka w biurze • / – • / – • / • • / •

Sposób montażu                  podumywalkowy • • • •

 nadumywalkowy M 3-O M 4-O M 6-O M 7-O

Konstrukcja                           bezciśnieniowa                • • • •

Dopuszczalne ciśnienie znamionowe  MPa (bar) bezciśnieniowa               bezciśnieniowa               bezciśnieniowa               bezciśnieniowa               

Przyłącza wody (śrubowe) G 3/8“ 1) G 3/8“ 1) G 3/8“ 1) G  3/8“ 1)

Wydajność ciepłej wody przy ∆t = 25 K 2) l/min 2,0 2,5 3,3 3,7

Przepływ załączający – max przepływ 3) l/min 1,3 – 2,0 1,8 – 2,5 2,2 – 3,3 2,4 – 3,7

Moc znamionowa 4) kW 3,5 4,4 5,7 6,5

Napięcie  1~ / N / PE 230 V AC 2~ / PE 400 V AC

Prąd znamionowy   A 15 19 25 2 × 16

Wymagany przekrój kabla zasilającego          mm2 1,5 2,5 4,0 2,5

Znak bezpieczeństwa VDE/ stopień ochrony • / IP 25

Sterowanie  hydrauliczne,  tzn. podczas poboru wody wykorzystywana jest maksymalna moc

Minimalna rezystywność wody przy 15°C Ωcm 1100 1100 1100 1100

Wymienny wkład grzewczy • • • •

Kabel sieciowy  z wtyczką / stałe przyłącze • / – – / • – / • – / •

Trójnik z wężykiem / specjalny regulator 
strumienia

– / • – / • – / • – / •

Masa w stanie napełnienia wodą ok.  kg 1,5 1,5 1,5 1,5

Zestawy (patrz str. 14) 
 
 

Z jednouchwytową 
baterią mieszaczową

M 3 / END  
Art.-Nr. 17243

Z dwuuchwytową 
baterią mieszaczową 

M 3 / SNM 
Art.-Nr. 17220 

Z armaturą 
nadumywalkową

M 3 / SMB 
Art.-Nr. 17120

M 4 / SMB 
Art.-Nr. 17104

M 7 / SMB 
Art.-Nr. 17107

• = dostępny lub tak   *) dane odpowiadają wymaganiom obowiązującemu od września 2015 rozporządzeniu EU nr 812/2013  1) przyłącza wody ½” na życzenie 2) Podniesienie temperatury od np. 15°C do 
40°C 3) Ustawienia fabryczne: ograniczony przepływ dla uzyskania optymalnego wzrostu temperatury. Można dopasować przez regulację przepływu wody. 4) Należy przestrzegać przepisów miejscowych zakładów 
energetycznych 

Tylko do armatur bezciśnieniowych (z trzema wężykami przyłączeniowymi)
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Pomoc przy wyborze właściwego urządzenia

✔ Czy życzymy sobie posiadać możliwość nastawienia temperatury lub ochrony przed poparzeniem?

➔	Jeśli tak, należy wybrać MCX 3..7. 

✔ Czy przyłącze prądu można położyć na nowo czy posiadamy tylko gniazdo Schuko? 

➔	Jeśli użyjemy posiadane gniazdo, wówczas należy wybrać urządzenie o mocy 3,5 kW  

(MCX3 lub MBH3 lub M3) 

✔ Czy chcemy wykorzystać posiadaną armaturę?

➔	Jeśli tak, należy sprawdzić czy armatura ma na wylewce gwint M22/M24, aby można było na nim umieścić 

załączony regulator strumienia. Należy wybrać model M 3..7 do armatur bezciśnieniowych (z 3 wężykami 

przyłączeniowymi) lub MBH 3..7 lub MCX 3..7 do armatur ciśnieniowych (z 2 wężykami przyłączeniowymi).

✔ Nie posiadamy jeszcze armatury lub nie jesteśmy pewni, jaka armatura będzie optymalna dla podgrzewacza?

➔	Należy wybrać zestaw, w którym zawarta jest optymalnie dopasowana armatura.  

Zalecamy: MBX 3/7 Lumino lub MCX BLUE (patrz str.14).

Chcąc wybrać właściwy mały podgrzewacz przepływowy odpowiedni do 

zastosowania zaleca się udzielić sobie odpowiedzi na poniższe pytania:

W przypadku dalszych pytań chętnie doradzimy telefonicznie: (61) 84 99 408

Wasz zespół CLAGE



Urządzenie podblatowe CFX-U  
do zlewozmywaka

Podgrzewacz elektroniczny  
DSX Servotronic MPS® do łazienki

System wody pitnej ZIP HydroTap® 

w kuchence firmowej

CLAGE – wiodący wśród podgrzewaczy dopasowanych do zastosowań

Obok małych podgrzewaczy przepływowych do umywalki, CLAGE oferuje do 

każdego zastosowania odpowiednie z zapotrzebowaniem urządzenia, które 

wyróżniają się atrakcyjnym wzornictwem, niepodważalną jakością i oszczędnym 

trybem pracy.

CLAGE Polska Spółka z o.o.   
ul. Wichrowa 4 · PL-60-449 Poznań 
Tel. (061) 84 99 408 · Fax (061) 84 99 409  
e-mail info@clage.pl · internet www.clage.pl Za
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