ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Ο εύκολος τρόπος
για καθαρό αέρα

›

Καινοτόμες μονάδες τοπικού εξαερισμού που προσφέρουν
υγιή εσωτερικό αέρα και χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος

8

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.

Τοπικός εξαερισμός

"Μετά από μια αγχωτική μέρα, θέλω απλά να γυρίσω στο σπίτι
και να πάρω μια βαθιά ανάσα. Ευτυχώς, αυτό γίνεται εύκολα
με τις τοπικές μονάδες αερισμού. Έτσι, κάνω έναν ξεκούραστο
ύπνο με καθαρό αέρα χωρίς κανέναν εξωτερικό θόρυβο. "
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Συστηματικός αερισμός:
για ευχάριστο και υγιεινό εσωτερικό αέρα
Όσο καλύτερα μονωμένο είναι το σπίτι, τόσο λιγότερες φυσικές αλλαγές γίνονται στον αέρα.
Εάν αυτή η κατάσταση δεν αντιμετωπιστεί μέσω ελεγχόμενου εξαερισμού, επιβλαβείς επιδράσεις
όπως μούχλα και αύξηση ρύπων θα αποτελούν πρόβλημα για το κτίριο και την υγεία σας.
Οι ειδικοί συστήνουν ότι περίπου το 40% του αέρα στους εσωτερικούς χώρους θα πρέπει να
ανανεώνεται κάθε μια ώρα κατά την διάρκεια μιας μέσης ημέρας.
Οι περισσότεροι άνθρωποι απλά δεν το κάνουν γιατί δεν έχουν τον χρόνο να το διαχειριστούν.
Η λύση: αυτόματες τοπικές μονάδες αερισμού.

›
›
›
›

Βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα
Μείωση των επιβλαβών εκπομπών
Βελτιωμένη άνεση
Η ενέργεια θέρμανσης που αλλιώς χάνεται με τον
αερισμό μέσω ανοικτών παραθύρων, διατηρείται

› Ενεργειακός αποδοτικός εξαερισμός
με ανάκτηση θερμότητας

› Προστασία του κτιρίου από μούχλα και μύκητες
-πρόληψη μέσω ελεγχόμενου μηχανικού εξαερισμού

› Ευεργετικό για τους πάσχοντες από αλλεργίες

Αφήστε το σπίτι σας να αναπνεύσει
Η υγρασία συσσωρεύεται σε κάθε κτίριο. Αν παραμείνει στα δωμάτια,
μπορεί να εμφανιστεί ως συμπύκνωση σε παράθυρα και τοίχους,
παρέχοντας τέλειες συνθήκες για μούχλα. Αυτό αποτελεί κίνδυνο, όχι
μόνο για το κτίριο, αλλά και στην υγεία των κατοίκων του. Άτομα με
αλλεργίες είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι οι πλήρως αυτόματες μονάδες
αερισμού έχουν ειδικά φίλτρα που κρατούν τη γύρη και τη σκόνη έξω.
Καθαρός αέρας για την υγιή διαβίωση
Ο πλήρως αυτόματος αερισμός ρυθμίζει την παροχή καθαρού αέρα
σύμφωνα με τα πραγματικά επίπεδα υγρασίας, ενώ ανακτά έως και
το 93% της θερμότητας που κατά τα άλλα χάνεται με τον εξαερισμό.

Αποτελέσματα καλού εσωτερικού αερισμού

Γενικά, θερμοκρασίες μεταξύ 19 και
23°C θεωρούνται άνετες σε ένα σπίτι
ή διαμέρισμα.

Η κίνηση του αέρα μέσα σε ένα χώρο
διαβίωσης, για να γίνεται αντιληπτή ως
ευχάριστη, θα πρέπει η ταχύτητά της να
είναι μεταξύ 0,1 και 0,15 m/s.

Για μια αίσθηση ευεξίας, τα επίπεδα του CO2
στον αέρα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
χαμηλότερα. Ανάλογα με την εποχή και την
τοποθεσία, ο φρέσκος εξωτερικός αέρας
περιέχει περίπου 300 έως 400 ppm.

Στα σπίτια μας, η βέλτιστη υγρασία
βρίσκεται μεταξύ 40 και 50%. Σε θερμαινόμενα
δωμάτια δεν θα πρέπει να πέφτει κάτω από
το 30% ή να αυξάνεται άνω του 60%.

Τοπικός εξαερισμός
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Τοπικός εξαερισμός:
ακριβής και ενεργειακά αποδοτικός
Οι μονάδες τοπικού αερισμού είναι χρήσιμες τόσο στα νέα κτίρια όσο και στην ανακαίνιση,
όπου οι κατασκευαστικές εργασίες θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο. Μπορούν να
προσφέρουν σε ένα ολόκληρο διαμέρισμα ή σε μια μικρή μονοκατοικία καθαρό αέρα με
εξαιρετικά αποδοτικό τρόπο, χάρη στην ανάκτηση θερμότητας έως και 93%.

Οι εξαεριστήρες είναι η σωστή επιλογή για μεμονωμένα δωμάτια που εμφανίζουν
υψηλά επίπεδα υγρασίας, όπως μπάνια και κουζίνες.
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Σελίδα 06

Σελίδα 08

PREMIUM

PLUS

Μοντέλο

LWE 40

LA 60
VE-U Plus

LA 60
VE-A Plus

LA 50

LA 60
VE-U Trend

LA 60
VE-A Trend

Ενεργειακή κλάση

A

Διαμερίσματα |
Μονοκατοικίες

|

|

|

|

|

|

Σαλόνια | Κουζίνα, μπάνιο

|–

–|

–|

–|

–|

–|

Θέση εγκατάστασης

Εξωτερικός
τοίχος

Δωμάτια χωρίς Δωμάτια χωρίς Εξωτερικός
παράθυρα
παράθυρα
τοίχος

Ανάκτησης θερμότητας



Ημιτελής τοίχους

Σελίδα 09

TREND



Τελειωμένους τοίχους




Αυτόματος εξαερισμός
ανάλογα με τη ζήτηση

*

Διαθέσιμα φίλτρα για ακόμα
καλύτερη ποιότητα αέρα



Δωμάτια χωρίς Δωμάτια χωρίς
παράθυρα
παράθυρα




Ανάκτηση θερμότητας

Σελίδα10

**

* Με επιπλέον αξεσουάρ, όπως αισθητήρα υγρασίας ή CO2. **

**

Με ενσωματωμένο αισθητήρα υγρασίας.



LWE40

ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΕΝΑ
Η τοπική Compact μονάδα αερισμού LWE 40 με ανάκτηση θερμότητας καθιστά δυνατό τον
καθαρισμό του αέρα μέσω φίλτρων λεπτής σκόνης - ιδανικό για πάσχοντες από αλλεργίες.
Μέχρι πάχους τοιχώματος 800 mm, το τηλεσκοπικό της περίβλημα μπορεί να τοποθετηθεί
γρήγορα και εύκολα. Ο εναλλάκτης θερμότητας από αλουμίνιο μεταφέρει αποτελεσματικά
την θερμότητα ενώ καθαρίζεται πολύ εύκολα.
Η άνεση του αερισμού που αισθάνεστε, δεν ακούγεται
Ο ανεμιστήρας του LWE 40 εξασφαλίζει ελάχιστο θόρυβο
λειτουργίας. Ο αερισμός μέσω παραθύρου είναι - λόγω
του εξωτερικού θορύβου - συχνά πιο θορυβώδης από ότι
με τον αερισμό LWE 40. Και αυτό με σχεδόν καμία απώλεια
θερμότητας.

Οφέλη για το σπίτι σας

› Τοπική μονάδα αερισμού για δωμάτια με εξωτερικό τοίχο
› Ιδιαίτερα απλός καθαρισμός λόγω της επιφάνειας αλουμινίου
του εναλλάκτη θερμότητας

› Δυνατός αερισμός με χαμηλό θόρυβο
› Υψηλής ποιότητας αέρα και μακροζωία του ανεμιστήρα με τη
χρήση δύο φίλτρων ανά ανεμιστήρα

› Ιδανικό για πάσχοντες από αλλεργίες με προαιρετικά φίλτρα
σκόνης και γύρης

› Εξοικονομεί το κόστος της ενέργειας θέρμανσης χάρη στην
υψηλή ανάκτηση θερμότητας έως και 93%

› Δεν υπάρχουν ίχνη κίνησης στην πρόσοψη χάρη στην έξυπνη σχεδίαση
› Χωρίς οσμές από το εξωτερικό, χάρη στο κλειδωμένο εσωτερικό πλαίσιο

PREMIUM
Μοντέλο

LWE 40

Ενεργειακή κλάση
Ισχύς
Ποσοστό ανάκτησης θερμότητας έως
Ροή αέρα
Ύψος
Πλάτος
Βάθος
Βάρος

236659
A
2-7
93
20-70
258
258
300-550
4,25

W
%
m³/h
mm
mm
mm
kg

Τοπικός αερισμός
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LA 60 Plus

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ

Εξαερισμός LA 60 Plus για σύνδεση με αεραγωγούς
Ο εξαερισμός LA 60 Plus είναι μια εξαιρετική επιλογή για σύνδεση με αεραγωγούς σε τοίχους.
Η μονάδα αερίζει το δωμάτιο μέσω του αισθητήρα ελέγχου, ρυθμίζοντας το ρυθμό ροής ανάλογα
με τη ζήτηση και την ανάγκη αφύγρανσης. Ο καθαρός αέρας εισάγεται μέσω εξωτερικών
εξόδων στον τοίχο.

Η σωστή έκδοση για κάθε περίσταση
Μπορεί να επιλεχθεί η μονάδα εξαερισμού ανάλογα με
τις ανάγκες, LA 60 ημιτελής (U) ή τελειωμένους (A) τοίχους.
Ο πρακτικός έλεγχος υγρασίας περιλαμβάνεται ως στάνταρ.
Στις εκδόσεις με πυροπροστασία για τοποθέτηση σε ημιτελή
τοιχώματα (UB) και τελειωμένους τοίχους (AB), μια συσκευή
πυροπροστασίας εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια.
LA 60 VE-U

LA 60 VE-A

Οφέλη για το σπίτι σας

› Τοπική μονάδα εξαερισμού για εσωτερικούς χώρους χωρίς παράθυρα
› Έλεγχος βάσει της ζήτησης ανάλογα με την υγρασία και τη θερμοκρασία
› Εκδόσεις για εγκατάσταση σε ημιτελής (U) και τελειωμένους (A) τοίχους, με
ή χωρίς λειτουργίες πυροπροστασίας

› Ιδανικό για χρήση σε συνδυασμό με το LWE 40

PLUS
Μοντέλο
Ροή αέρα
Ύψος
Πλάτος
Βάθος
Βάρος

m³/h
mm
mm
mm
kg

LA 60 VE - U
201450
0/30/60
260
260
49
2,0

LA 60 VE- A
201451
0/30/60
270
270
136
2,5

Τα περιβλήματα για στεγανή τοποθέτηση ή η συσκευή πυροπροστασίας για την επιφανειακή έκδοση πρέπει να
παραγγελθούν ξεχωριστά. Τα χειριστήρια ZLA 60-T με καθυστέρηση ενεργοποίησης και χρόνο ενεργοποίησης
(έκδοση Trend) ή έκδοση ZLA 60-H (Plus) πρέπει επίσης να παραγγελθούν ξεχωριστά.

LA 50

Τοπικός Εξαερισμός

ΤΟΠΙΚΕΣ COMPACT ΚΑΙ ΑΘΟΡΥΒΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

LA 50 για εξαγωγή του αέρα προς τα έξω
Το LA 50 έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί τον υγρό αέρα από δωμάτια όπως η κουζίνα ή το μπάνιο,
μέσω των τοίχων που οδηγούν στο εξωτερικό. Ο αέρας τροφοδοσίας έρχεται μέσω διπλανών δωματίων.

LA 50

Οφέλη για το σπίτι σας

›
›
›
›

Τοπική μονάδα εξαερισμού για δωμάτια με εξωτερικό τοίχο
Χρησιμοποιήται για χώρους εξαερισμού όπως μπάνιο / κουζίνα / WC
Εύκολη εγκατάσταση στην ανακάινιση του σπιτιού
Ιδανικό για χρήση σε συνδυασμό με το LWE 40

PLUS
Μοντέλο

LA 50

Ισχύς
Ροή αέρα
Ύψος
Πλάτος
Βάθος
Βάρος

234656
0,6-7,2
15-60
180
180
56
1,6

W
m³/h
mm
mm
mm
kg
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LA 60 Trend
ΤΟΠΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ.

Το LA 60 Trend εξάγει αέρα προς τα έξω
Ο LA 60 Trend εξασφαλίζει εξαερισμό με βάση τη ζήτηση, δρομολογώντας τον αέρα εκχύλισης
από τα υγρά δωμάτια, όπως η κουζίνα ή το μπάνιο. Ο αέρας τροφοδοσίας παρέχεται μέσω
των διπλανών δωματίων. Αυτό εξασφαλίζει την ανανέωση του αέρα.

Αξιόπιστη ευκολία
Η μονάδα εξαερισμού ανάλογα με τη ζήτηση LA 60 Trend είναι
διαθέσιμη σε εκδόσεις για τοποθέτηση σε ημιτελή τοιχώματα (U)
και τελειωμένους τοίχους (A). Στις εκδόσεις με πυροπροστασία
για τοποθέτηση σε ημιτελή τοιχώματα (UB) και τελειωμένους
τοίχους (AB), εξασφαλίζει επίσης μια συσκευή πυροπροστασίας
ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια. Ευκολία, χάρη στη
ρυθμιζόμενη καθυστέρηση εκκίνησης και το χρόνο εκκίνησης.
LA 60 VE-U

LA 60 VE-A

Οφέλη για το σπίτι σας

› Τοπική μονάδα εξαερισμού για εσωτερικούς χώρους χωρίς παράθυρα
› Ρυθμιζόμενη καθυστέρηση έναρξης και χρόνος εκκίνησης
› Εκδόσεις για εγκατάσταση σε μη ολοκληρωμένους (U) και ολοκληρωμένους
(A) τοίχους, με ή χωρίς λειτουργίες πυροπροστασίας

› Ιδανικό για χρήση σε συνδυασμό με το LWE 40

TREND
Μοντέλο
Ροή αέρα
Ύψος
Πλάτος
Βάθος
Βάρος

m³/h
mm
mm
mm
kg

LA 60 VE- U
201450
0/30/60
260
260
49
2,0

LA 60 VE-A
201451
0/30/60
270
270
136
2,5

Το περίβλημα για τοποθέτηση σε ημιτελή τοιχώματα και η συσκευή πυροπροστασίας για τελειωμένους τοίχους
πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά. Ο ελεγκτής ZLA 60-T με καθυστέρηση εκκίνησης και χρόνο εκκίνησης
(έκδοση Trend) ή ο ελεγκτής ZLA 60-H (έκδοση Plus) πρέπει επίσης να παραγγελθούν ξεχωριστά.

Εξαρτήματα

Τοπικός αερισμός

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Με τη μεγάλη γκάμα των αξεσουάρ μας, όλες οι συσκευές μπορούν να προσαρμοστούν στις προσωπικές σας
επιθυμίες - για άνετη προσαρμογή. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ρύθμιση μιας μόνο συσκευής ή
ενός σύνθετου συστήματος - η STIEBEL ELTRON προσφέρει τα πάντα από μια πηγή.
Επομένως, τα εξαρτήματα ταιριάζουν καλύτερα μεταξύ τους και εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής
για μακροπρόθεσμες λύσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ για το δικό σας
προϊόν της STIEBEL ELTRON, διατίθενται στη διεύθυνση www.stiebel-eltron.de ή στον τοπικό σας συνεργάτη.

Ενσωμάτωση LWE 40
Τέλειο φινίρισμα
Στον κλασικό αλλά κομψό σχεδιασμό, μπορείτε να επιλέξετε
μεταξύ δύο εσωτερικών πάνελ και τεσσάρων εξωτερικών
πλαισίων. Τα εσωτερικά πάνελ είναι κατασκευασμένα από
υψηλής ποιότητας πλαστικό ή φύλλο χάλυβα, ενώ τα

εξωτερικά φύλλα είναι κατασκευασμένα από βουρτσισμένο
ή λευκό επικαλυμμένο ανοξείδωτο χάλυβα. Ο λειτουργικός
σχεδιασμός εμποδίζει τα υδάτινα ρεύματα στην πρόσοψη.
Διατίθενται παραλλαγές που μειώνουν τον ήχο.

Εξαρτήματα στερέωσης LWE 40
Έξυπνες ιδέες για εγκατάσταση και λειτουργία
Πρακτικά εξαρτήματα για το LWE 40 είναι διαθέσιμα για να
διασφαλίσουν ότι η πρόσοψη του σπιτιού διατηρεί την φρέσκια
όψη της. Η μάσκα προστασίας από τις καιρικές συνθήκες
LKA και το εξωτερικό κάλυμμα LFA προστατεύουν τη συσκευή

από εξωτερικές επιδράσεις αλλά δεν διαταράσσουν την προβολή
της πρόσοψης. Τα μη ελκυστικά ίχνη νερού αποφεύγονται με την
απομάκρυνση του συμπυκνώματος από την τοιχοποιία. Επιπλέον,
το σετ τοίχου WES διευκολύνει την εγκατάσταση στη φάση
κατασκευής του κελύφους.

Αισθητήρας και χρονοδιακόπτης LWE 40

Φίλτρα LWE 40

Ανταποκρίνονται καλύτερα στις ατομικές ανάγκες
Με πρόσθετα εξαρτήματα όπως ο χρονοδιακόπτης, ο αισθητήρας
Co2 ή ο αισθητήρας υγρασίας, ο LWE 40 μπορεί να ελέγχεται
ανάλογα με τις ανάγκες. Οι αισθητήρες μετράνε μόνιμα την
περιεκτικότητα του δωματίου σε υγρασία και ελέγχουν τη
μονάδα εξαερισμού σύμφωνα με μια δεδομένη απαίτηση.

Για καθαρό αέρα
Ιδανικό για τους πάσχοντες από αλλεργίες: Εκτός από τα φίλτρα
που έχουν ήδη συμπεριληφθεί ειδικά φίλτρα γύρης ή λεπτής
σκόνης. Όλα τα φίλτρα μπορούν να αλλαχθούν εύκολα.
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Ο 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.
Tel. +49 5531 7020 | Fax +49 5531 702479 | Email info@stiebel-eltron.com | www.stiebel-eltron.com

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 την έγγραφη έγκριση του εκδότη.
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