Ανανεώσιμες

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΖΝΧ

Ενέργεια που ανακυκλώνεται

›

Έξυπνη τεχνολογία που εκμεταλλεύεται την απώλεια θερμότητας
του εσωτερικού περιβάλλοντος ή τον εξωτερικό αέρα, για την παραγωγή
ζεστού νερού για όλη την οικογένεια.
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H STIEBEL ELTRON είναι
γεμάτη ενέργεια
Ως μια οικογενειακή επιχείρηση με γνώμονα την καινοτομία, ακολουθούμε στην παραγωγή
και στην ανάπτυξη των προϊόντων μας μια σαφή πολιτική, για να έχετε στο σπίτι
σας αποδοτικές και άνετες οικοσκευές φιλικές προς το περιβάλλον. Θέλουμε να
σχεδιάσουμε ένα μέλλον γεμάτο ενέργεια!

Το μέλλον ανήκει
στις αποδοτικές οικοσκευές
που είναι φιλικές προς το περιβάλλον

Από το 1924 αναπτύσσουμε προϊόντα υψηλής απόδοσης και
ακολουθούμε μια σαφή πολιτική εστιάζοντας στην ηλεκτρική
ενέργεια ως πρωτογενή ενέργεια. Ηλεκτρική ενέργεια, που σήμερα
παράγεται όλο και περισσότερο από ανανεώσιμες πηγές.
Με περισσότερους από 3.100 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο βασιζόμαστε
με συνέπεια στην τεχνογνωσία μας, από την ανάπτυξη των προϊόντων έως
την κατασκευή. Το αποτέλεσμα είναι αποδοτικές και καινοτόμες λύσεις
για ζεστό νερό, θερμότητα, εξαερισμό και ψύξη. Με την ολοκληρωμένη
γκάμα των προϊόντων μας έχουμε πάντα τη σωστή λύση για να
προετοιμάσετε το σπίτι σας από τώρα για τις απαιτήσεις του μέλλοντος.
Και στην έδρα μας στο Holzminden ακολουθούμε σαφή πολιτική για την
πράσινη τεχνολογία – είναι το Energy Campus, το εμβληματικό μας έργο
για βιώσιμη και αποδοτική χρήση των κατασκευαστικών πόρων. Το κέντρο
εκπαίδευσης και επικοινωνίας ενώνει την αρχιτεκτονική ποιότητα με την τεχνολογία
στην επικοινωνία. Και ως κτήριο πρόσθετης ενέργειας παράγει περισσότερη
ενέργεια από όση καταναλώνει. Έτσι παραμένουμε πιστοί στην υπόσχεση
μας, "Full of Energy" – και δημιουργούμε χώρο για να μπορέσετε να
γνωρίσετε την STIEBEL ELTRON στη θεωρία και στην πράξη.

Συσκευές απευθείας θέρμανσης

Ηλεκτρική ενέργεια – η πηγή ενέργειας του
μέλλοντος
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαμορφώνουν το μέλλον της ενεργειακής μας τροφοδοσίας.
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν τα οφέλη της πράσινης και αυτοπαραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στόχος της ενεργειακής μετάβασης είναι η ανεξαρτησία από τα
ορυκτά καύσιμα υλικά
.
Οι ορυκτές πηγές ενέργειας χάνουν έδαφος στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας – είναι εξαιρετικά βλαβερές για το περιβάλλον και μειώνονται
ολοένα και περισσότερο. Σήμερα, ως εναλλακτικές πηγές ενέργειας για την
παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιούνται η ηλιακή, η
αιολική και η υδραυλική ενέργεια.
Είναι επομένως απολύτως λογικό, ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας
στο σπίτι – η θέρμανση – να μεταβεί εγκαίρως σε αυτήν τη μελλοντικά
βιώσιμη μορφή ενέργειας. Και αυτό χρειάζεται να συμβεί, επειδή σχεδόν
το 80 % της ενέργειας που καταναλώνεται μέσα στο σπίτι χρησιμοποιείται
για θέρμανση και ζεστό νερό. Αυτή η ενεργειακή αλλαγή μπορεί να
προσφέρει μόνο οφέλη για το σπίτι σας.
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« Όταν δεν χρειάζεστε κάτι, είναι καλύτερα να το ανταλλάξετε
με κάτι άλλο και όχι απλά να το πετάξετε. Εαν φερθείτε αρκετά
έξυπνα, μπορείτε ακόμη και να ανταλλάξετε τη θερμότητα
που υπάρχει στο λεβητοστάσιο σας, έτσι ώστε να θερμάνετε το
κρύο νερό. Έτσι θα έχετε σχεδόν, δωρεάν ζεστό νερό.»
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Εκμεταλλευτείτε εύκολα τη διαθέσιμη
θερμότητα του υπoγείου
Οι υψηλής ποιότητας αντλίες θερμότητας ΖΝΧ της STIEBEL ELTRON χρησιμοποιούν ενέργεια από
το περιβάλλον για τη θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης προσφέροντας μια αποτελεσματική,
περιβαλλοντικά υπεύθυνη λύση για την παραγωγή ζεστού νερού όλο το χρόνο με τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στην περίπτωση θέρμανσης νερού από ανανεώσιμες πηγές, οι αντλίες
θερμότητας ΖΝΧ προσφέρουν μια γρήγορη και βολική λύση. Ειδικά τα
υπόγεια συχνά θερμαίνονται παθητικά, είτε από λέβητα ή από ηλεκτρικές
συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα. Αντί να διαρρεύσει στο περιβάλλον,
οι αντλίες θερμότητας για ζεστό νερό αξιοποιούν αυτήν την ενέργεια.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Οι αντλίες θερμότητας μας για ΖΝΧ επιτυγχάνουν την
υψηλότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης: A+

Μέχρι και 70% της ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση νερού
μπορεί να ληφθεί από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Μια μονοκατοικία
ή μια διώροφη κατοικία μπορεί να έχει ζεστό νερό μεταφέροντας τη
θερμότητα του περιβάλλοντος κατευθείαν στο ενσωματωμένο δοχείο.

A+

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΖΝΧ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μοντέλο

Σελίδα 06

Σελίδα 08

Σελίδα 09

PREMIUM

PLUS

PREMIUM

WWK 221 WWK 301 WWK 301 WWK 220 WWK 300 WWK 300 WWK
electronic electronic electronic electronic electronic electronic 222 (H)
SOL
SOL

Ενεργειακή απόδοση (χωρητικότητα) A+ (L)

A+ (XL)

A+ (XL)

A+ (L)

A+ (XL)

A+ (XL) A (XL)

302

291

220

302

291

WWK
302 (H)

A (XL)

Χωρητικότητα δοχείου

220

Min./max. όριο λειτουργίας

–8 °C / 35°C

Max. θερμοκρασία μόνο με
την αντλία θερμότητας

65°C

65°C

65°C

65°C

65°C

65°C

61°C

61°C

Max. μικτός όγκος νερού *

330l

465l

440l

330l

465l

440l

330l

460l







|

|

Σύνδεση με δεύτερη πηγή
θερμότητας (π.χ. λέβητας)

6 °C / 42°C

220

302

–5 °C / 42°C





Φωτοβολταϊκή συμβατότητα
- μέσω της επαφής μεταγωγής 1



















Ψηφιακός έλεγχος με οθόνη LCD













Δυνατότητα λειτουργίας αεραγωγού
Επανακυκλοφορία / Λειτουργία
εξωτερικού αέρα







|–

|–

|–

|

|

|

- μέσω συστήματος διαχείρισης ενέργειας

1)

2

2)

* Στους 40°C
Απαιτείται κατάλληλο inverter Sunny Home Manager - για συσκευές που κατασκευάζονται μετά τον 05/2016
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ αριθ. 812/2013.
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WWK
Εξαιρετικά ευέλικτες

221/301 electronic (SOL)

Η σειρά WWK 221/301 Electronic συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής
σειράς WWK 200/300, αλλά διαθέτει επίσης έναν αγωγό αέρα για την είσοδο
εξωτερικού αέρα ή απορριπτόμενης θερμότητας από ένα παρακείμενο χώρο.

ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΟ
Οι αγωγοί εισαγωγής και εξαγωγής αέρα μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια ή
και κάθετα (προαιρετικά διατίθονται εξαρτήματα και για κάθετη τοποθέτηση).
Αυτό επιτρέπει τη μέγιστη ευελιξία, όταν πρόκειται για την εγκατάσταση και τη
διάταξη στο χώρο εγκατάστασης.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Η ενσωματωμένη επαφή, που περιλαμβάνεται ως στάνταρ, επιτρέπει τον
έλεγχο των εξωτερικών πομπών σήματος, για παράδειγμα ενός φωτοβολταϊκού συστήματος*,
χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια που παράγεται. Αντίστοιχα και όπου είναι δυνατό,
*
τη χαμηλή τιμή για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας
με μειωμένο τιμολόγιο (π.χ. νυκτερινό τιμολόγιο).

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

› Υψηλός βαθμός ευελιξίας όσον αφορά τη θέση και την εγκατάσταση
› Επιτυγχάνει την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση: A +
› Υγιεινή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης
°
μέχρι 65 ° C, μόνο σε λειτουργία
αποτελεσματικής αντλίας θερμότητας

› SmartGrid Ready

PREMIUM
Μοντέλο

WWK 221 electronic

Κλάση ενεργειακής απόδοσης ΖΝΧ
(load profile), indoor air
A+ (L)
Ονομαστική χωρητικότητα
l 220
Μέγιστη θερμοκρασία, μόνο λειτουργία αντλίας θερμότητας °C 65
Μέγιστα λίτρα σε θερμοκρασία +40°C
l 330
Φάσμα θερμοκρασίας λειτουργίας
°C -8/+35
Ονομαστική θερμοκρασία ΖΝΧ (EN 16147)
°C 55
Προφίλ χωρητικότητας (EN16147)
L
Μέγιστα ονομαστικά διαθέσιμα λίτρα ΖΝΧ
στους +40°C (EN 16147 / Α20)
COP (EN 16147 / A20)
Επίπεδο θορύβου, εσωτερικό, με 4 μ. αεραγωγό (ΕΝ 12102)

Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε
απόσταση 1 μ., ελεύθερο πεδίο, με 4 μ. αεραγωγό

l 285
3.44
dB(A) 52

dB(A) 37
Ύψος/Διάμετρος
mm 1545 x 690
*Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ αριθ. 812/2013.

WWK 301 electroni

WWK 301 electronic SOL

A+ (XL)
302
65
465
-8/+42
55
XL

A+ (XL)
291
65
440
-8/+42
55
XL

405
3.67
52

381
3.67
52

37
1913 x 690

37
1913 x 690

WWK

220/300 electronic (SOL)

ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΨΕΣ

Οι αντλίες θερμότητας WWK προσφέρουν μια γρήγορη και βολική λύση για τη θέρμανση του
ζεστού νερού χρήσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - ανεξάρτητα από το σύστημα κεντρικής
θέρμανσης που διαθέτουμε. Διατίθενται σε δύο μεγέθη δοχείων και έχουν πολύ ελκυστικό
σχεδιασμό. Οι αντλίες θερμότητας WWK, με το βέλτιστα μονωμένο εσωτερικό δοχείο,
επιτυγχάνουν εξαιρετικές τιμές απόδοσης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ
Το υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας που προσφέρει η μονάδα
ελέγχου μέσω της οθόνης LCD προσθέτει την τελική πινελιά.
Πληροφορίες π.χ. όπως ποια θα είναι η διαθέσιμη ποσότητα
μικτού νερού στους 40°C, μπορούν να προβληθούν άμεσα.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Η ενσωματωμένη επαφή, που περιλαμβάνεται ως στάνταρ, επιτρέπει τον
έλεγχο των εξωτερικών πομπών σήματος, για παράδειγμα ενός φωτοβολταϊκού συστήματος*,
*
χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια
που παράγεται. Αντίστοιχα και όπου είναι δυνατό,
τη χαμηλή τιμή για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο (π.χ. νυκτερινό τιμολόγιο).

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

› Πολύ εύκολη εγκατάσταση
› Επιτυγχάνουν την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση: A+
› SmartGrid Ready - τεχνολογία προσανατολισμένη στο μέλλον
› Θερμοκρασίες ζεστού νερού χρήσης μέχρι 65°C που μπορούν
να επιτευχθούν μόνο με την λειτουργία της αντλίας θερμότητας

PLUS
Μοντέλο

WWK 220
electronic

WWK 300
electronic

WWK 300
electronic SOL

Κλάση ενεργειακής απόδοσης ΖΝΧ
(load profile), indoor air
A+ (L)
A+ (XL)
A+ (XL)
Ονομαστική χωρητικότητα
l 220
302
291
Μέγιστη θερμοκρασία μόνο με λειτουργία
αντλίας θερμότητας
°C 65
65
65
Μέγιστα λίτρα σε θερμοκρασία +40°C
l 330
465
440
Φάσμα θερμοκρασίας λειτουργίας
°C +6/+42
+6/+42
+6/+42
Ονομαστική θερμοκρασία ΖΝΧ (EN 16147)°C 55
55
55
Προφίλ χωρητικότητας (EN16147)
L
XL
XL
Μέγιστα ονομαστικά διαθέσιμα λίτρα ΖΝΧ
στους +40°C (EN 16147 / Α20)
l 278
395
371
COP (EN 16147 / A20)
3.55
3.51
3.51
Επίπεδο θορύβου (EN 12102)
dB(A) 60
60
60
Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης με
απόσταση 1 μ., σε ελεύθερο πεδίο
dB(A) 45
45
45
Ύψος/Διάμετρος
mm 1545 x 690
1913 x 690
1913 x 690
*Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ αριθ. 812/2013.

WWK 300 electronic

Αντλίες Θερμότητας Ζ.Ν.Χ

WWK

222/302 (H)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ

Οι WWK 222 Η/302 H είναι συμπαγής αντλίες θερμότητας αέρος ειδικά σχεδιασμένες για υπαίθρια
χρήση - εγκατάσταση, για την τροφοδοσία ζεστού νερού σε πολλά σημεία χρήσης. Φυσικά,
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική εγκατάσταση σε λειτουργία ανακυκλοφορίας
αέρα. Συμπαγής κατασκευή που προσφέρει γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Τέλος, δε
χρειάζεται να γίνει καμία ρύθμιση, η θερμοκρασία του ΖΝΧ είναι ήδη προκαθορισμένη.
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
Το εμαγιέ μεταλλικό περίβλημα και τα υλικά υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια
ζωής και ασφαλή λειτουργία σε εξωτερικές εγκαταστάσεις.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Η ενσωματωμένη επαφή, που περιλαμβάνεται ως στάνταρ, επιτρέπει τον
*
έλεγχο των εξωτερικών πομπών σήματος, για παράδειγμα ενός φωτοβολταϊκού
συστήματος*,
χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια που παράγεται. Αντίστοιχα και όπου είναι δυνατό,
τη χαμηλή τιμή για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο (π.χ. νυκτερινό τιμολόγιο).

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

› Κατάλληλες για εξωτερική εγκατάσταση (θερμοκρασία περιβάλλοντος
έως -5°C)

› Παρέχουν εξαιρετική άνεση ζεστού νερού χρήσης (προφίλ XL με το EN 16147)
καθώς και εξαιρετική απόδοση με πολύ μικρές διαστάσεις

› Δεν απαιτούν συντήρηση λόγω του ηλεκτρονικού ανοδίου και έτσι
εξοικονομείτε το κόστος για τον έλεγχο / αντικατάσταση

PREMIUM
Μοντέλο

WWK
222
231209

WWK
222 H
233209

WWK
302
231211

WWK
302 H
232905

Κλάση ενεργειακής απόδοσης ΖΝΧ
(load profile), indoor air
A (XL)
A (XL)
A (XL)
A (XL)
Ονομαστική χωρητικότητα
l 220
220
302
302
Μέγιστη θερμοκρασία μόνο με λειτουργία
αντλίας θερμότητας
°C 65
65
65
65
Μέγιστα λίτρα σε θερμοκρασία +40°C
l 335
335
475
475
Φάσμα θερμοκρασίας λειτουργίας
°C -5/+42
-5/+42
-5/+42
-5/+42
Ονομαστική θερμοκρασία ΖΝΧ (EN 16147)°C 61
61
61
61
Προφίλ χωρητικότητας (EN16147)
XL
XL
XL
XL
Επίπεδο θορύβου (EN 12102)
dB(A) 60
60
60
60
Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης με
απόσταση 1 μ., σε ελεύθερο πεδίο
dB(A) 45
45
45
45
Ύψος/Διάμετρος
mm 1545 x 690 1545 x 690 1913 x 690 1913 x 690
*Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ αριθ. 812/2013.

WWK 302 (H)
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Μιλάμε μία γλώσσα παγκοσμίως:
German Engineering
Με τα προϊόντα και τις λύσεις μας, εκπροσωπούμαστε σε πολλές αγορές σε όλο τον κόσμο.
Διαθέτουμε τρεις διεθνείς μονάδες παραγωγής, 24 εταιρείες πωλήσεων, καθώς και εμπορικές
αντιπροσωπείες σε περισσότερες από 120 χώρες. Χάρη στον μεγάλο βαθμό καθετοποίησης
της παραγωγής των προϊόντων μας, της εκλεπτυσμένης ποιότητας "made in Germany" και
της ακριβούς γνώσης της αγοράς σε τοπικό επίπεδο, επιτυγχάνουμε στις διεθνείς αγορές
πάνω από το 40% του κύκλου εργασιών μας.

Holzminden
Eschwege
Poprad

Tianjin

Ayutthaya

Μονάδες παραγωγής

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΗΠΕΙΡΟΥΣ
Τα προϊόντα της STIEBEL ELTRON διατίθενται σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία εκπροσωπείται σε διεθνές επίπεδο από τις δικές
της θυγατρικές εταιρίες, καθώς και από πολυάριθμους συνεργάτες. Οι ιδιόκτητοι οργανισμοί πωλήσεων και οι εγκαταστάσεις
σέρβις εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε αγοράς.

Ό τοπικός εξειδικευμένος συνεργάτης:

Σας κεντρίσαμε το ενδιαφέρον;
Περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.stiebel-eltron.com ή από τον
τοπικό εξειδικευμένο συνεργάτη μας.

Νομική σημείωση | Παρά την προσεκτική δημιουργία του παρόντος φυλλαδίου δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ανυπαρξία λαθών στις περιεχόμενες
πληροφορίες. Τα στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού είναι μη δεσμευτικά. Τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού
που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο δεν ισχύουν ως συμφωνημένες ιδιότητες των προϊόντων μας. Μεμονωμένα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού
ενδέχεται κατά την πάροδο του χρόνου να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν εξαιτίας της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων μας. Για τα τρέχοντα
ισχύοντα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού μπορείτε να ενημερώνεστε από τους ειδικούς συμβούλους μας. Οι απεικονίσεις στο φυλλάδιο αποτελούν
μόνο παραδείγματα εφαρμογών. Οι απεικονίσεις περιέχουν επίσης τμήματα εξοπλισμού, αξεσουάρ και ειδικούς εξοπλισμούς που δεν ανήκουν
στη βασική συσκευασία παράδοσης. Η ανατύπωση, έστω και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με έγκριση του εκδότη.
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