HAUSTECHNIK

ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ
ΧΡΗΣΗΣ

Σε ορισμένες σελίδες σε αυτό το φυλλάδιο, μπορείτε να βρείτε κωδικούς QR που θα σας μεταφέρουν σε
αποσπάσματα ταινιών και άλλες πληροφορίες. Απλά σαρώστε και ανακαλύψετε!

Για περισσότερα από 125 χρόνια, η AEG
θέτει νέα πρότυπα. Η εφεύρεση του πρώτου
ταχυθερμαντήρα συνεχούς ροής το 1909,
είναι ένα πρώιμο παράδειγμα της καινοτόμου
δύναμης της εταιρείας. Μέχρι και σήμερα, η
αναζήτηση της καλύτερης δυνατής λύσης για
τον χρήστη αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα
της AEG. Έτσι, η μορφή, η λειτουργικότητα, η
ποιότητα κατασκευής όπως και η εξυπηρέτηση,
αποκτούν έναν πολύ σημαντικό ρόλο για
εμάς. Η ανάπτυξη συστημάτων ζεστού νερού
χρήσης και η ανάγκη για λύσεις προϊόντων
εξοικονόμησης ενέργειας, οδηγεί συνεχώς την
εταιρεία μπροστά.
Σήμερα η AEG HAUSTECHNIK παρέχει
μια πλήρη γκάμα προϊόντων όπως
ταχυθερμαντήρες, μικρής χωρητικότητας
θερμοσίφωνες και βραστήρες - άριστης
ποιότητας, υψηλής αξιοπιστίας και εξαιρετικά
προηγμένης τεχνολογίας.

ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και μας αφορά όλους.
Το θετικό είναι ότι ο καθένας από εμάς μπορεί εύκολα
να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και
την μείωση των εκπομπών του CO2. Πρακτικά μπορείτε
να εξοικονομήσετε ενέργεια και νερό, χρεισιμοποιόντας
καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες όπως
οι ταχυθερμαντήρες, οι οποιοι προσφέρουν ενεργειακές και
αποδοτικές λύσεις για ζεστό νερό χρήσης.
Από το Α έως το Ω - για κάθε ανάγκη και κάθε εφαρμογή.
Μάθετε ακόμα περισσότερα για τους ισχυρούς
ταχυθερμαντήρες και μικρά θερμοσίφωνα που εξοικονομούν
ενέργεια και νερό.
Η γκάμα των προϊόντων της AEG «ζεστό νερό από το Α έως
το Ω» συνδυάζει την υψηλή πρακτική αξία, τον σχεδιασμό,
την οικονομία αλλά και την άνεση.

Ταχυθερμαντήρας | Compact Ταχυθερμαντήρας | Μικρός ταχυθερμαντήρας | Μικρό θερμοσίφωνο |
Σύστημα καυτού νερού HOT 5| Θερμοσίφωνο
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ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ ΠΗΓΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΉΡΙΑ ΔΎΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Υψηλοί στόχοι και μέγιστη εξοικονόμηση
Οι στόχοι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι φιλόδοξοι:
Μέχρι το έτος 2050 το 80% του ενεργειακού εφοδιασμού που
θα πραγματοποιηθεί στην Γερμανία, θα προέρχεται από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης για την προστασία
του κλίματος ζητείται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
της τάξεως του 20% μέσω πιο κατάλληλων και ενεργειακά
αποδοτικών κτιρίων. Μετά την θέρμανση, η παραγωγή ζεστού
νερού χρήσης αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή
δαπάνη για ένα νοικοκυριό.
Γεγονός: Στην κεντρική παροχή ζεστού νερού η
θέρμανση του νερού ξεπερνάει τους 65 ° C, ενώ η αποθήκευση
αυτού, κρίνεται αντιοικονομική καθότι πολύ μεγάλα ποσοστά
θερμικής ενέργειας χάνονται από τις μεγάλες διαδρομές των
σωληνώσεων. Έτσι, σύμφωνα με την
μελέτη του ινστιτούτου έρευνας για την Ενέργεια FFE
οι απώλειες ενέργειας σε μια κεντρική παραγωγή ζεστού νερού
- mbH στα νοικοκυριά ανέρχεται από 42,4% έως 47,7%.
Με την αποκεντρωμένη παροχή ζεστού νερού, μπορείτε να
μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας και
τις εκπομπές CO2 σημαντικά - ειδικά σε πολυκατοικίες αλλά
και διαμερίσματα.

Φωτισμός / Επικοινωνία

5,6 %

Ζεστό νερό

Η/Λ Συσκευές

10,8 %

15,2 %
Θέρμανση

68,5 %
Κατανάλωση ενέργειας από οικιακές εφαρμογές (από το 2012), πηγή: AG ενεργειακά
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ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ποια είναι η σωστή επιλογή για εσάς –
Κεντρική ή τοπική παροχή ζεστού νερού;
Λύσεις για κεντρική παροχή
ζεστού νερού:
Η λύση αυτή συνιστάται
αν το σύστημα θέρμανσης
είναι συνδυασμένο με
ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας , π.χ. με αντλία
θερμότητας νερού, και
αποτελείται από σύντομες
διαδρομές σωληνώσεων.

WC-Επισκεπτών

Κουζίνα

Αποθήκη / βοηθητικοί χώροι
Σελίδα 22 -23

Λύσεις για τοπική παροχή
ζεστού νερού:
Η τοπική παροχή ζεστού
νερού κρίνεται πιο
οικονομική. Το νερό
θερμαίνεται άμεσα και
βρίσκεται στον τόπο της
κατανάλωσης. Οι συσκευές
τοποθετούνται ακριβώς όπου
αυτό είναι απαραίτητο.

Μπανιέρα,

Ντους,

Σελίδα 10 - 13

Σελίδα 10 - 11

Κουζίνα, Σελίδα 16 -21

WC-Επισκεπτών
Σελίδα 14 - 15

Αποθήκη / βοηθητικοί χώροι,
Σελίδα 18 - 21

Κριτήρια υγιεινής πόσιμου νερού: Ξέρατε ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού είναι εγγυημένη μόνο μέχρι τη
σύνδεση με το σπίτι σας; Μη συντηρημένα δίκτυα και κακές σωληνώσεις επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του
νερού και ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα υγείας. Άλλος ένας καλός λόγος για να επιλέξετε ένα τοπικό
σύστημα νερού

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
Τα συστήματα ζεστού νερού χρήσης AEG – αποτελούν μια
σοφή επιλογή. Με την τοπική παροχή νερού χρήσης μπορείτε
να εξοικονομήσετε - ανάλογα με το προϊόν AEG που θα
επιλέξετε - έως και 66% ενέργεια - έως και 50% νερό.
Επίσης, ο σύγχρονος εξοπλισμός προσθέτει άνεση στα
ακίνητα και αυξάνει κατά πολύ την αξία τους.
Το ποσοστό του νερού που μπορεί να εξοικονομηθεί
σε σύγκριση με την κεντρική παροχή ζεστού νερού,
παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα:

Απώλειες νερού σε μεγάλες γραμμές
Μήκος Αγωγών:15 m
4,8 l
Μήκος Αγωγών: 10 m
3,2 l
Μήκος Αγωγών: 5 m
1,5 l

Πηγή: HEA

Τα σύγχρονα συστήματα ζεστού νερού χρήσης AEG
ζεσταίνουν όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο,
χωρίς απώλειες, λόγο των σύντομων σωληνώσεων, χωρίς
παρακάμψεις και περιττές σπατάλες ενέργειας.
Έτσι, λιγότερο από το 3% της θερμικής ενέργειας θα χαθεί.
Τα αποκεντρωμένα ηλεκτρικά συστήματα ζεστού νερού
αποτελούν μια πρωτοποριακή τεχνολογία, φιλική προς το
περιβάλλον.
Ένα ακόμα πλεονέκτημα τους αποτελεί η υγιεινή του
πόσιμου νερού. Η τοπική παροχή ζεστού νερού συνεχούς
ροής αποτελεί την βέλτιστη προστασία κατά της Legionella.
Οποιοσδήποτε έλεγχος για εμφάνιση Legionella είναι απλά
περιττός.
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Το κατάλληλο προϊόν για κάθε εφαρμογή
Εφαρμογή / βρύση

Νιπτήρα

Νεροχύτη

Τοπική θέρμανση νερού
Σελίδες Ταχυθερμαντήρα 8-9, 16-17 και 24-25

DDLE ECO ThermoDrive
DDLE LCD
DDLE Basis
DDLE Easy
DDLT PinControl
DDLE Compact 11/13
Σελίδες με μικρούς Ταχυθερμαντήρες 12-13 και 25

MTE (Ελευθέρας ροής & Πιέσεως)
MTD (Ελευθέρας ροής & Πιέσεως)
MTH (Ελευθέρας ροής)
Σελίδες με μικρά Θερμοσίφωνα νερού 14–15, 18–19 και 26

HOT 5 + AEuS HOT
AEG Thermofix KL
HUZ 5 ECO DropStop
HUZ 5 ECO Comfort
HOZ 5 Comfort
HUZ 5 Basis/HOZ 5 Basis
HUZ 10 ECO/HOZ 10
Προϊόν συνιστάται

Προϊόν κατάλληλο

Ντους

Μπανιέρα

Νεροχύτες

D D L E E CO T H E R M O D R I V E | ΤΑ Χ ΥΘ Ε ΡΜ Α Ν Τ Η ΡΑ Σ

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΝΤΟΥΣ
Ο πλήρως ηλεκτρονικός ταχυθερμαντήρας DDLE ECO ThermoDrive θέτει
νέα πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια. Διαθέτει μεγάλη δίχρωμη οθόνη
με οπίσθιο φωτισμό, η οποία ενεργοποιείται αυτόματα με την επιλογή
θερμοκρασίας ή το άνοιγμα κάποιας βρύσης ζεστού νερού.
Ο λόγος: Όταν επιλέγετε μια θερμοκρασία νερού πάνω από 43 ° C,
το χρώμα του φόντου αλλάζει από μπλε σε κόκκινο. Έτσι, ο καθένας στο σπίτι
μπορεί να δει αμέσως και πολύ εύκολα πόσο ζεστό θα είναι το νερό.
Η οθόνη επίσης εμφανίζει την ταχύτητα ροής, την κατανάλωση ενέργειας
και την ώρα της ημέρας. Τέλος μπορείτε να αποθηκεύσετε με τα δύο κουμπιά
μνήμης την ακριβή θερμοκρασία που επιθυμείτε.

Τοπικοί Ταχυθερμαντήρες – 11

ÖKO+

bis zu
60 °C

Οφέλη για το σπίτι σας
• Ακριβής επιλογή θερμοκρασίας και δύο
μεμονωμένα πλήκτρα μνήμης
• Δίχρωμη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό
για την ασφάλειά σας
• Απεικόνιση της θερμοκρασίας, του ρυθμού
ροής,ενέργειας και ώρας
• Πρόσθετες λειτουργίες, όπως κουμπί ECO,
δυναμική προστασία από εγκαύματα,
γονικός έλεγχος, λειτουργία ευεξίας
• Ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας με
ηλεκτρονική ανίχνευση φυσαλίδων
• Κατάλληλο για χρήση με
ηλιακό, θερμοκρασίες εισόδου
έως 60 ° C αναθέρμανση με θερμοκρασία
εισόδου 45 ° C
• Ικανό για παροχή σε αρκετές βρύσες

Ταινία προϊόντος . -Απλά σαρώστε τον
κωδικό QR, ή επισκεφτείτε την διεύθυνση:
www.aeg-haustechnik.de/ddle-td/

Ρυθμίστε και αποθηκεύστε τα πάντα ηλεκτρονικά
Με τον πλήρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ταχυθερμαντήρα η εμπειρία του ντους περνά σε
μια νέα, πιο άνετη διάσταση. Εσείς απλά επιλέγετε την θερμοκρασία - τα υπόλοιπα γίνονται
αυτόματα με την ακρίβεια του έξυπνου ηλεκτρονικού ελέγχου. Αξίζει οικονομικά: Σε
σύγκριση με υδραυλικά συστήματα εξοικονομείτε κάθε χρόνο
έως και ~140 ευρώ.

Περισσότεροι Ταχυθερμαντήρες
Τεχνικά χαρακτηριστικά στις σελίδες
28-29. Κατάλληλα αξεσουάρ και
περισσότερες πληροφορίες στην σύνδεση:
www.aeg-haustechnik.de/ddle

DDLE
LCD

DDLE
Basis

DDLE
Easy

DDLE
PinControl

M T E | Μ Ι Κ Ρ ΟΣ ΤΑ Χ ΥΘ Ε ΡΜ Α Ν Τ Η ΡΑ Σ

MINI ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑXI ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
Ο ηλεκτρονικά ελεγχόμενος μικρός ταχυθερμαντήρας AEG MTE παρά τις πολύ
μικρές διαστάσεις του ζεσταίνει το νερό άμεσα και αποδοτικά. Κατάλληλος
για το πλύσιμο των χεριών, τον νιπτήρα ή το μπάνιο επισκεπτών, διακρίνεται
για την υψηλή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Τοποθετείται εύκολα και
με χαμηλό κόστος παράγει ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα. Ο MTE καταναλώνει
ενέργεια μόνο όταν ρέει ζεστό νερό. Και επειδή οι σωληνώσεις μέχρι την βρύση
είναι τόσο μικρές, σχεδόν δεν υπάρχουν καθόλου απώλειες με αποτέλεσμα να
εξοικονομείτε ενέργεια και νερό χωρίς να δεσμεύετε χώρο έτσι ώστε ακόμα και
ένα αναπηρικό καροτσάκι να μπορεί να περάσει ανενόχλητο από τον νιπτήρα.

Ταινία προϊόντος
Σαρώστε τον κωδικό
QR ή επισκεφθείτε την
διεύθυνση: www.aeghaustechnik.de/mth/
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Οφέλη για το σπίτι σας
• Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος
ταχυθερμαντήρας
• για τις ανάγκες του νιπτήρα όπως το
πλύσιμο των χεριών
• Άμεση και αξιόπιστη παροχή ζεστού νερού
• Σταθερή θερμοκρασία εκροής (ρυθμιζόμενη
από 30 ° C έως 50 ° C) εντός δυνατοτήτων
• Κατάλληλος για τοποθέτηση πάνω ή κάτω
του πάγκου
• Ρυθμιστής ροής για απαλή και ευχάριστη
δέσμη νερού
• Διατίθεται με καλώδιο και φις σούκο
(μόνο για ΜΤΕ 350)
• Λειτουργεί και σαν πιέσεως και σαν
ελεύθερης ροής

Ετήσια κατανάλωση νερού*

Ετήσια Κατανάλωση Ηλ/Ρ*

Σύγκριση κατανάλωσης - Παράδειγμα με νοικοκυριό 4 ατόμων
- Τυπική χρήση νιπτήρα
Εξοικονόμηση
66 %

1

2

1: Θερμοσίφωνο, 5 l: 295 kWh / έτος
(Περίπου 66% κατανάλωση ενέργειας
σε κατάσταση αναμονής)
2: MTE / MTD / MTH 350: 100 kWh /

Εξοικονόμηση
50 %

1

2

1: Θερμοσίφωνο, 5 l: 5.760 l / έτος
2: Ταχυθερμαντήρας MTE/ΜTD/MTH350
περίπου.2.5 l: 2880 l / έτος

Περισσότεροι AEG ταχυθερμαντήρες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
στη σελίδα 29.
Περισσότερες πληροφορίες στο :
www.aeg-haustechnik.de/mte
MTD
(Πιέσεως)

MTH
(Πιέσεως & Ελεύθερης ροής)

H O T 5 | Κ ΑΥ Τ Ο Ν Ε Ρ Ο

ΑΜΕΣΑ ΚΑΥΤΟ ΝΕΡΟ
ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ
Το σύστημα καυτού νερού HOT 5 της AEG Haustechnik κάνει την αναμονή για
ζεστό νερό στην κουζίνα να φαντάζει μια ανάμνηση από το παρελθόν. Με το
πάτημα ενός κουμπιού, καυτό νερό ρέει άμεσα και με ασφάλεια από τη βρύση
σας. Είναι ιδανικό για την παρασκευή του καθημερινού τσαγιού ή του καφέ,
το ζεμάτισμα λαχανικών, το ξέπλυμα των σκευών του μωρού ή τον καθαρισμό
πολύ λερωμένων μαγειρικών σκευών.
Εξοικονόμηση χώρου και πρακτική
Όποιος αγαπάει την μαγειρική ξέρει: Στην κουζίνα, κάθε εκατοστό είναι
πολύτιμο. Αυτός είναι και ο λόγος που κατασκευάσαμε το HOT 5. Το
σύστημα καυτού νερού HOT 5 είναι πολύ βολικό στη χρήση ενώ παράλληλα
εξοικονομεί χώρο. Μόνο η βρύση είναι ορατή, έτσι θα κερδίσετε - σε αντίθεση
με τη θέρμανση νερού με βραστήρες - νέο χώρο στον πάγκο σας. Διατηρεί
μέχρι 5 λίτρα καυτού νερού μόνιμα. Φυσικά, μπορείτε να αξιοποιήσετε
παράλληλα το ζεστό και κρύο νερό της κεντρικής παροχής.

Σύστημα καυτού νερού – 15

1 SEC

Οφέλη για το σπίτι σας
• Πάντα καυτό νερό χωρίς να περιμένετε
• Βρύση με μηχανισμό push-twist για
αποτροπή τυχαίου ανοίγματος
• Το νερό ρέει με ελάχιστο ατμό ή πιτσίλισμα
• Ξεχωριστή, εσωτερική διαδρομή του
καυτού (η βρύση παραμένει δροσερή)
• Περιστροφική βρύση 180 °
• Βρύση ασφαλείας (κρύο, ζεστό και καυτό
νερό)
• Μικρό μέγεθος μονάδας ζεστού νερού
• Απλή και γρήγορη εγκατάσταση κάτω από
το νεροχύτη της κουζίνας
• Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη θερμοκρασία
• Προαιρετικό φίλτρο - συνιστάται για
σκληρότητα νερού 1 (μαλακό)

Ταινία προϊόντος
Σαρώστε τον κωδικό QR ή
επισκεφθείτε την διεύθυνση:
www.aeg- haustechnik.de/hot5/
produktfilm

Γρήγορη προετοιμασία
καφέ-τσαγιού και άλλων
ζεστών ροφήματων

Ζεμάτισμα λαχανικών
όπως ντομάτες και
πιπεριές

Λεπτομέρειες προϊόντος
Σαρώστε τον κωδικό QR ή
επισκεφθείτε την διεύθυνση:
www.aeg-haustechnik.de/hot5

Ζεμάτισμα βρεφικών
σκευών, τροφίμων,κλπ

D D L E CO M PA K T | CO M PA C T-ΤΑ Χ Υ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Τ Η ΡΑ Σ

ΑΠΟΔΟΣΗ XXL, ΜΕΓΕΘΟΣ XS –
ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΊΝΑ ΣΑΣ
Ο νέος ταχυθερμαντήρας AEG ddle compact είναι μικρός, ισχυρός και
εξοικονομεί ενέργεια. Ιδιαίτερα στην κουζίνα όπου ο καθένας θέλει να έχει
πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, ο νέος ηλεκτρονικός ταχυθερμαντήρας
ddle 13 Compact παρέχει άμεσα ζεστό νερό με το άνοιγμα της βρύσης
με υψηλή απόδοση χωρίς απώλειες ενέργειας. Καθίσταται κορυφαίος
ταχυθερμαντήρας στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και νερού,
αφού παρέχει άμεσα καυτό νερό χρήσης ενώ παράλληλα εγκαθιστάται
ακόμα και κάτω από τον μικρότερο νεροχύτη κουζίνας.
Εκτός από το μικρό μέγεθος και την υψηλή ενεργειακά απόδοση –
διασφαλίζει και τη μέγιστη υγιεινή στην κουζίνα παρέχοντας υγιεινό νερό.

Ταινία προϊόντος
Σαρώστε τον κωδικό QR ή
επισκεφθείτε την διεύθυνση:
www.aeg-haustechnik.de/
ddlekompakt/produktfilm

293

173

Χάρη στο μικρό
του μέγεθος ο
Ddle Compact
τοποθετείται σχεδόν
κάτω από κάθε
νεροχύτη κουζίνας

Περισσότερη άνεση με
τηλεχειρισμό- δύο σταθερές
θερμοκρασίες απ ευθείας
με το πάτημα ενός κουμπιού:
Πλύσιμο χεριών
38 °C
Πλύσιμο πιάτων
60 °C

87
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bis zu
60 °C

Οφέλη για το σπίτι σας
• Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος συμπαγής
ταχυθερμαντήρας που εξοικονομεί χώρο
κάτω από τον νεροχύτη
• Ρύθμιση θερμοκρασίας μέχρι max. 60 ° C
• Παρέχει σε μία ή και περισσότερες
βρύσες ζεστό νερό
• Κατάλληλος για σύνδεση με ηλιακό
θερμοσίφωνα με θερμοκρασία εισόδου
έως και 70 ° C
• Ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας
ανίχνευσης αέρα
• Διαθέτει καλώδιο σύνδεσης μήκους
70cm

Περισσότερα για τον Ταχυθερμαντήρα-AEG
Τεχνικά χαρακτηριστικά
στη σελίδα 29
Περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση:
www.aeg-haustechnik.de/ddlekompakt
DDLE Compact
11/13

H UZ 5 ECO D ROPSTOP | ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ
ΝΙΠΤΉΡΑ KAI ΤΟΝ ΝΕΡΟΧΎΤΗ
Το μικρό θερμοσίφωνο AEG HUZ 5 ECO DropStop είναι η σωστή λύση
για κάθε εργασία. Η μονάδα 5-λίτρων χωράει κάτω από το νεροχύτη
της κουζίνας. Χάρη στην τεχνολογία Thermostop παρέχει την μέγιστη
ενεργειακή αποδοτικότητα στην κουζίνα ενώ με την τεχνολογία DropStop
αποφεύγονται οι ενοχλητικές σταγόνες και έτσι οι λεκέδες από άλατα
στον νεροχύτη μειώνονται. Το νερό που διαστέλλεται στη μονάδα
αποθηκεύεται και απελευθερώνονται ξανά κατά την επόμενη λειτουργία.
Έτσι εξοικονομεί πολύτιμο πόσιμο νερό, ενέργεια και περιττά έξοδα.
Τέλος μπορείτε να απολαύσετε θερμοκρασίες εξόδου από 35°C
έως 85°C. Ακόμα ένας επιπλέον λόγος για να επιλέξετε την καινοτόμο
τεχνολογία της AEG.
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ÖKO+

bis zu
85 °C

Oφέλη για το σπίτι σας
• Δεν στάζει κατά τη διάρκεια της
θέρμανσης, εξοικονομεί ενέργεια και
νερό, μειώνεί τους λεκέδες από άλατα
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας μέσω της
τεχνολογίας Thermostop
• Υψηλής ποιότητας μόνωση, και
κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή
μόνο 0,20 kWh / 24 h
• Επιλογή θερμοκρασίας περίπου από
35 ° C έως 85 ° C, με δύο θέσεις
εξοικονόμησης ενέργειας και περιορισμό
επιλογής θερμοκρασίας στους 45 ° C /
55 ° C / 65 ° C, αλλά και αντιπαγωτική
προστασία
• Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα
(Μήκος 60 cm)

Ταινία προϊόντος
Σαρώστε τον κωδικό QR ή
επισκεφθείτε την διεύθυνση:
www.aeg-haustechnik.de/huz5/
produktfilm

Περισσότερα Θερμοσίφωνα AEG
Τεχνικά χαρακτηριστικά
στη σελίδα 29
Περισσότερες πληροφορίες στην
διεύθυνση: www.aeg-haustechnik.
de/huz5
Huz 5
Basis

Huz 10
ECO

Εξοικονόμηση μέσω πρωτοποριακής τεχνολογίας Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ζεστό νερό χρήσης

Ταχυθερμαντήρες Ελευθέρας ροής
Σχεδιασμένοι για παροχή ζεστού νερού χρήσης σε μια
βρύση (π.χ. νιπτήρας, νεροχύτης) δεν υπόκεινται στην
πίεση του δικτύου παροχής νερού. Απαιτείται μια ειδική
βρύση με σύνδεση τριών σωληνώσεων. Οι ελεύθερης ροής
ταχυθερμαντήρες συνδέονται σε σειρά με την παροχή του
νερού και το νερό ρέει απ‘αυτούς ελεύθερα.
Ταχυθερμαντήρες Πιέσεως

Προορίζονται για την παροχή ζεστού νερού σε
περισσότερες από μια βρύσες που βρίσκονται σε κοντινή
απόσταση (π.χ. μπάνιο με νιπτήρα, ντους και μπανιέρα).
Οι συσκευές λειτουργούν με την πίεση της
παροχής νερού. Οι ταχυθερμαντήρες πιέσεως
τοποθετούνται παράλληλα με την παροχή του
νερού και προστατεύονται αυτομάτως από την
αύξηση πίεσης του δικτύου. Τέλος οι συσκευές
πιέσεως μπορούν να λειτουργούν με όλα τα
εμπορικά διαθέσιμα εξαρτήματα.
Τεχνολογία DropStop
Η τεχνολογία DropStop αποτρέπει την διαρροή σταγόνων
νερού μέσω ειδικής μεμβράνης αντιστάθμισης κατά τη
διάρκεια της προθέρμανσης. Το πατενταρισμένο σύστημα
αποθηκεύει το νερό που διαστέλλεται στη μονάδα και το
διατηρεί για την επόμενη χρήση. Αυτό εξοικονομεί πολύτιμο
πόσιμο νερό και ενέργεια ενώ μειώνει τα σημάδια από τα
άλατα. Όλες οι συσκευές με αυτή την τεχνολογία διακρίνονται
για την υψηλή τους ποιότητα και την μεγάλη διάρκεια ζωής
τους χωρίς να χρειάζονται καμία συντήρηση.
Τεχνολογία ThermoStop
Εμποδίζει την τυχαία απώλεια θερμότητας προς την βρύση,
ακόμα και με φυσαλίδες αέρα, η θερμότητα παραμένει στο
θερμοσίφωνο. Αυτό εξοικονομεί έως και 0,4 kWh ανά ημέρα.
Μπορεί να ακούγεται λίγο, αλλά ανάλογα με τις συνηθειές σας,
εξοικονομείτε έως και 30 ευρώ ενέργεια τον χρόνο!
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Γρήγορη online βοήθεια για την
επιλογή συστήματος ζεστού νερού-

Οnline οδηγός ζεστού νερού
Σας βοηθάει να προσδιορίσετε εύκολα την αναμενόμενη
κατανάλωση ενέργειας και νερού για την περίσταση σας ενώ
σας προτείνει τις κατάλληλες συσκευές AEG HAUSTECHNIK
για τις ανάγκες σας.
Σαρώστε τον κωδικό-QR ή επισκευθείτε την διεύθυνση :
www.aeg-haustechnik.de/warmwasserguide
Ηλεκτρονικός οδηγός ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
Ο Σύμβουλος "Ζεστό Νερό“ βοηθά στην επιλογή της βέλτιστης
παροχής ζεστού νερού και παρέχει συμβουλές για την
εξοικονόμηση ενέργειας.
Σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκευθείτε την διεύθυνση:
www.aeg-haustechnik.de/ratgeber-warmwasser

Σημασία εικονιδίων αυτού του φυλλαδίου:
Κατηγορία ενεργειακής
απόδοσης

Λειτουργία service

PV
READY

Κλείδωμα πλήκτρων

Τεχνολογία DropStop

SOL
READY

Αυτόματη εκμάθηση

Τεχνολογία ThermoStop

Όριο θερμοκρασίας

Ταχύτατη θέρμανση

ÖKO+

ECO +
Συσκευή plug-in

bis zu
65 °C

Δυνατότητα σύνδεσης
με φωτοβολταϊκά
Δυνατότητα σύνδεσης
με Ηλιακό
Έως και 65 °C

AEG Ταχυθερμαντήρες και Θερμοσίφωνα

Ταχυθερμαντήρες
AEG
Σύγκριση προϊόντων
/ Οδηγός επιλογής
Μοντέλο

DDLE ECO ThermoDrive

DDLE LCD

DDLE Basis

Πλεονεκτήματα / Χρήση

Μεγαλύτερη άνεση ζεστού νερού
με τηλεχειρισμό

Ακριβής
θερμοκρασία νερού

Πολύ καλή σχέση
τιμής-απόδοσης

Τύπος συσκευής

Πλήρως ηλεκτρονικά
ελεγχόμενος ταχυθερμαντήρας

Ηλεκτρονικά
ελεγχόμενος
ταχυθερμαντήρας

Ηλεκτρονικά
ελεγχόμενος
ταχυθερμαντήρας

Κατανάλωση ενέργειας [kW]

18/18-21-241)/27

18/18-21-241)/27

11/13,5/18/
18-21-241)/ 27

Ειδικά χαρακτηριστικά

Τηλεχειριστήριο, μεγάλη οθόνη
πολλαπλών λειτουργιών,
λειτουργία ECO, πρόγραμμα
λειτουργιών

LC-Display

Καλή άνεση ζεστού
νερού

•

•

•

140,– €/έτος

140,– €/έτος

140,– €/έτος

A

A

A

Σύνδεσης με Ηλιακό
Εξοικονόμηση ενέργειας
εώς και
Ενεργειακή κλάση

2)

1) Ευέλικτη δυνατότητα επιλογής ισχύος (18-21 ή 24kw). 2) Σε σύγκριση με υδραυλικά
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DDLE Easy

DDLT PinControl

DDLE Compact 11/13

Συσκευή entry-level, ιδανική
για την βιομηχανία στέγασης

Βασικό μοντέλο

Συμπαγής μονάδα για στερέωση κάτω
του πάγκου, ιδανικό για το πλύσιμο
πιάτων

Ηλεκτρονικά
ελεγχόμενος
ταχυθερμαντήρας

Υδραυλικά
ελεγχόμενος
ταχυθερμαντήρας

Ηλεκτρονικά
ελεγχόμενος
ταχυθερμαντήρας

18/21/24

13,5/18-21-24

11/13,51)

2 σταθερές θερμοκρασίες:
42 ° C / 55 ° C

2 επίπεδα ισχύος με χειροκίνητη
επιλογή

Εξοικονόμηση χώρου, εγκατάσταση
κάτω του πάγκου

–

–

•

100,– €/έτος

–

140,– €/έτος

A

A

A

AEG Μικροί
ταχυθερμαντήρεςΣύγκριση προϊόντων /
Οδηγός επιλογής

Μοντέλο

Πλεονεκτήματα / Χρήση

MTE (Πιέσεως &
ελευθέρας ροής)

MTD (Πιέσεως &
ελευθέρας ροής)

MTH (Ελευθέρας ροής)

Ιδανικό για νιπτήρα

Ιδανικό για νιπτήρα

Ιδανικό για νιπτήρα

Τύπος συσκευής

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος
Μικρός ταχυθερμαντήρας
ταχυθερμαντήρας ι πιέσεως ι πιέσεως και ελευθέρας
και ελευθέρας ροής
ροής

Μικρός ταχυθερμαντήρας
ελευθέρας ροής

Κατανάλωση ενέργειας [kW]

3,5/4,4/5,7/6,5

3,5/4,4/5,7/6,5

3,5/4,4/5,7

Εξοικονόμηση ενέργειας έως

A

A

A

Σύνδεση

MTE/ MTD / MTH 350: Kαλώδιο σύνδεσης με φις σούκο
MTE / MTD 440/570/650 + MTH 440/570: Σταθερής σύνδεσης

Ενεργειακή κλάση

A

A

A

AEG Μικρά Θερμοσίφωνα και Βραστήρες
AEG
Σύστημα ζεστού νερού.
Σύγκριση προϊόντων /
Οδηγός επιλογής
Μοντέλο

HOT 5 + AEuS HOT

AEG Thermofix KL

Πλεονεκτήματα / Χρήση

Σύστημα ζεστού νερού-κάτω του νεροχύτη: Για την γρήγορη παρασκευή ζεστού
το ζεστό νερό ρέει μέσα σε δευτερόλεπτα νερού

Τύπος συσκευής

Θερμοσίφωνο 5lit

Βραστήρας νερού

Ειδικά χαρακτηριστικά

Πάντα - άμεσα ζεστό νερό
με μια κίνηση

Αντίσταση από ανοξείδωτο χάλυβα με
μεγάλη διάρκεια ζωής «εκτός νερού»

Μοντέλο

HUZ 5 ECO
DropStop

HUZ 5 Basis

HUZ 10 ECO
HOZ 10

Πλεονεκτήματα / Χρήση

Εδώ και 20 χρόνια
DropStopτεχνολογία,
ThermoStopτεχνολογία

Στερέωση κάτω του
πάγκου

Στερέωση κάτω του
πάγκου (10 HUZ ECO
με ThermoStopΤεχνολογία)

Τύπος συσκευής

Θερμοσίφωνο 5lit

Θερμοσίφωνο 5lit

Θερμοσίφωνο 10lit

Ειδικά χαρακτηριστικά

Θερμοσίφωνο που
δεν στάζει κατά τη
θέρμανση, μέγιστη
ποσότητα ζεστού
νερού και
ομοιόμορφη
θερμοκρασία εξόδου

Καλή αναλογία
τιμής - απόδοσης

Μέγιστη ποσότητα
ζεστού νερού και
ομοιόμορφη
θερμοκρασία εξόδου

Χαρακτηριστικά

Περιορισμός
θερμ/σίας, υψηλής
ποιότητας μόνωση,
χαμηλή κατανάλωση
σε κατάσταση
αναμονής,
Μεγάλη ποσότητα
άναμεικτου νερού

Επιλογη
θερμοκρασίας,
χαμηλή κατανάλωση
σε κατάσταση
αναμονής

Για παροχή ζεστού
νερού σε μια βρύση
με μεγάλη ζήτηση για
ζεστό νερό,
παράδειγμα, στην
κουζίνα ή στο
βοηθητικό δωμάτιο

Εξοικονόμηση ενέργειας
έως και

0,4 kWh/24h λόγο
του Thermostop

–

0,4 kWh/24h λόγω
του Thermostop

Ενεργειακή κλάση

A

A

A

AEG
Σύστημα ζεστού
νερού. Σύγκριση
προϊόντων /Οδηγός

A

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα
μας ή θέλετε μια συμβουλή, καλέστε μας ή
στείλτε μας ένα e-mail.
Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο
Τηλέφωνο: +30 210 5900260
E-mail: info@heatovent.com
Όλοι οι θερμαντήρες νερού με ένα μόνο κλικ:
www.heatovent.com
Επίσημος αντιπρόσωπος :
AEG Haustechnik | Ελλάδος & Κύπρου
Heatovent Hellas

Το AEG είναι σήμα κατατεθέν με άδεια από την AB Electrolux (εκδ.). - Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. - Απαγορεύεται η αναπαραγωγή όλου ή μέρους της έκδοσης, χωρίς την άδεια του εκδότη 05/17

Περισσότερα για τα πρωτοποριακά
προϊόντα AEG HAUSTECHNIK στην
διεύθυνση: www.heatovent.com

