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Γρήγορη και άνετη  
θέρμανση κάθε χώρου

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ    ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 ›  Παραγωγή αποδοτικής θερμότητας με ευέλικτες συσκευές θέρμανσης  
που προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες
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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, έτσι ώστε να έχετε στο σπίτι 

σας αποδοτικές και άνετες οικοσκευές φιλικές προς το περιβάλλον. Επειδή θέλουμε να 

σχεδιάσουμε το μέλλον με πολλή ενέργεια.

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 ενέργειες.

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 συνδυάζει ποιότητα στην αρχιτεκτονική και 
την 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 μπορέσετε να γνωρίσετε 
την STIEBEL ELTRON στη θεωρία και στην πράξη.

Το μέλλον ανήκει  

στις αποδοτικές οικοσκευές  

που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.
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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 συμβαίνει, επειδή σχεδόν το 80 % της 
ενέργειας που καταναλώνεται μέσα στο σπίτι χρησιμοποιείται για θέρμανση 
και ζεστό νερό. Η ενεργειακή μετάβαση στο σπίτι σας σάς προσφέρει, 
επομένως, μεγάλες ευκαιρίες.

Συσκευές απευθείας θέρμανσης 02 | 03
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" Δεν έχω πάντα το χρόνο να ασχοληθώ με το χόμπι μου και να 

δουλέψω πάνω σε πράγματα που θέλω. Οπότε ασχολούμαι με 

την πρώτη ευκαιρία που έχω. Σήμερα, για παράδειγμα, είναι μια 

τέτοια μέρα. Έτσι, μετά τη δουλειά, αλλάζω γρήγορα ρούχα, 

ενεργοποιώ την απευθείας θέρμανση και ξεκινάω. Ο χώρος 

ζεσταίνεται γρήγορα και έπειτα χαλαρώνω και απολαμβάνω 

αυτό που κάνω."
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ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ  
ΤΑΧΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σελίδα 06 Σελίδα 08 Σελίδα 10 Σελίδα 12 Σελίδα 14 Σελίδα 16 Σελίδα 17

PREMIUM PREMIUM TREND PREMIUM TREND PREMIUM 
PLUS

TREND

Μοντέλο CND CON Premium CWM Trend CK Premium CK Trend LCD IA extreme 
IA outdoor

IW

Ισχύς σύνδεσης/ 
θερμαντική απόδοση

500–  1000– 500– 1000–   

Ανεμιστήρας  

Επίτοιχη συναρμολόγηση       

Είδος προστασίας IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 54/IP 24 IP X4

Θέλετε το πρωί το μπάνιο σας να είναι ζεστό μόνο για λίγη ώρα; – αυτή τη δουλειά κάνουν 

οι συσκευές απευθείας θέρμανσης. Ακόμα και για χώρους που χρησιμοποιούνται σπάνια ή 

δεν διαθέτουν θέρμανση, τα συστήματα απευθείας θέρμανσης προσφέρουν μια ελκυστική 

επιλογή για άνετο και ζεστό περιβάλλον. Για απολαύσετε αυτήν την άνεση, το μόνο που 

χρειάζεστε είναι μια πρίζα. Με τις σωστές συσκευές και επενδύοντας ένα χαμηλό ποσό 

μπορείτε να δημιουργήσετε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στα δωμάτια, την οποία σύντομα 

δεν θα θέλετε να αποχωριστείτε.

Συσκευές απευθείας θέρμανσης – ευχάριστη 
θερμότητα ακριβώς όταν την χρειάζεστε

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

Συσκευές απευθείας θέρμανσης 04 | 05
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CND  Premium

PREMIUM

Μοντέλο  CND 75 CND 100 CND 150 CND 200
  234813 234814 234815 234816
Ισχύς σύνδεσης W 750 1000 1500 2000
Ηλεκτρική σύνδεση  1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V
Συχνότητα Hz 50/- 50/- 50/- 50/-
Ύψος mm 504 504 504 504
Πλάτος mm 675 790 1010 1240
Βάθος mm 120 120 120 120
Βάρος kg 6,7 7,7 9,7 11,5
Είδος προστασίας (IP)  IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
Χρώμα  λευκό, RAL 9010 λευκό, RAL 9010 λευκό, RAL 9010 λευκό, RAL 9010

Πλεονεκτήματα για το σπίτι σας

 ›  Διπλός θερμοπομπός με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο, ιδανικός ως 
πρόσθετη ή μεταβατική θέρμανση

 ›  Ομοιόμορφη και ευχάριστη θέρμανση του αέρα χώρου

 ›  Μοντέρνος σχεδιασμός ανώτερης ποιότητας

 ›  Στοιχείο χειρισμού με φωτιζόμενη οθόνη LCD

 ›  Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, αντιπαγετική προστασία και αναγνώριση 
ανοιχτού παραθύρου 

 ›  Ηλεκτρονική ρύθμιση με αναγνώριση παρουσίας

 ›  

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ο επίτοιχος διπλός θερμοπομπός CND, που εξοπλίζεται με δύο ενσωματωμένα 
συστήματα θέρμανσης για ακτινοβολία και εκπομπή θερμότητας, φροντίζει 
για την ευχάριστη και άνετη θερμοκρασία δωματίου. Η κομψή και διακριτική 
σχεδίαση του επίτοιχου θερμοπομπού ταιριάζει σε κάθε μοντέρνο περιβάλλον.

Εξοικονόμηση ενέργειας με όλες τις ανέσεις
Χάρη στην αναγνώριση παρουσίας, η θερμοκρασία δωματίου μειώνεται αυτόματα, 
μόλις βγείτε από το δωμάτιο. Επίσης, όταν αερίζετε το χώρο και έχετε τα παράθυρα 
ανοιχτά, η θέρμανση απενεργοποιείται αυτόματα. Για την άνετη θερμοκρασία 
απόλυτης ακρίβειας, φροντίζει ο ενσωματωμένος ρυθμιστής, από τον οποίο 
μπορεί να ρυθμιστεί η θερμοκρασία μέσω του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη. 

Συσκευές απευθείας θέρμανσης 06 | 07
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CON Premium

PREMIUM

Μοντέλο  CON 10 Premium CON 15 Premium CON 20 Premium CON 30 Premium
  237831 237832 237833 237834
Ισχύς σύνδεσης W 1000 1500 2000 3000
Ηλεκτρική σύνδεση  1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V
Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
Ύψος mm 469 469 469 469
Πλάτος mm 470 625 780 1090
Βάθος mm 126 126 126 126
Βάρος kg 4,95 7,4 9,85 14,75
Είδος προστασίας (IP)  IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
Χρώμα  Αλπικό λευκό Αλπικό λευκό Αλπικό λευκό Αλπικό λευκό

Ο επίτοιχος θερμοπομπός CON Premium συνδυάζει λειτουργία και αισθητική με έναν 
μοναδικό τρόπο. Ο CON Premium βελτιώνει τον περιβάλλοντα χώρο όχι μόνο με μια 
ευχάριστη θερμότητα, αλλά και μέσω του σχεδιασμού ανώτερης ποιότητας που διαθέτει. 

ΖΕΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΣΤΥΛ

Πλεονεκτήματα για το σπίτι σας

 ›  Θερμοπομπός με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο, ιδανικός ως 
πρόσθετη ή μεταβατική θέρμανση

 ›  Ομοιόμορφη και αθόρυβη θέρμανση του αέρα χώρου

 ›  Σχεδιασμός ανώτερης ποιότητας με πρόσοψη αλουμινίου

 ›  Στοιχείο χειρισμού με φωτιζόμενη οθόνη LCD

 ›  Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, χρονοδιακόπτης σύντομης διάρκειας 

παραθύρου
 ›  Ρύθμιση με δυνατότητα εκμάθησης: Ο υπολογισμός του χρόνου 
προθέρμανσης πραγματοποιείται αυτόματα στη λειτουργία 
χρονοδιακόπτη

 ›  

 ›  Made in Germany

Λειτουργίες άνεσης, με τις οποίες μπορείτε να ζεσταθείτε γρήγορα  
Με τη βοήθεια του ενσωματωμένου ρυθμιστή, η θερμοκρασία άνεσης μπορεί 
να ρυθμιστεί μέσω του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη με απόλυτη ακρίβεια – με 
δυνατότητα προγραμματισμού για 7 ημέρες, 5 ημέρες, Σαββατοκύριακο – ή 
οποιαδήποτε στιγμή θέλετε με το πάτημα του κουμπιού για 10 έως 120 λεπτά. 
Όταν αερίζετε το χώρο, η θέρμανση απενεργοποιείται αυτόματα.
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120 λεπτών, αντιπαγετική προστασία και αναγνώριση ανοικτού

Διακόπτης On/o� και προστασία από υπερθέρμανση
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CWM

TREND

Μοντέλο  CWM 500 P CWM 750 P CWM 1000 P CWM 1500 P CWM 2000 P CWM 2500 P CWM 3000 P
  200254 200255 200256 200257 200258 200259 200260
Ισχύς σύνδεσης W 500 750 1000 1500 2000 2500 3000
Ηλεκτρική σύνδεση  1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V
Συχνότητα Hz 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/-
Ύψος mm 450 450 450 450 450 450 450
Πλάτος mm 348 426 426 582 738 894 1050
Βάθος mm 100 100 100 100 100 100 100
Βάρος kg 4,0 4,6 4,6 6 7,7 9,2 10,9
Είδος προστασίας (IP)  IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
Χρώμα  Αλπικό λευκό Αλπικό λευκό Αλπικό λευκό Αλπικό λευκό Αλπικό λευκό Αλπικό λευκό Αλπικό λευκό

Μοντέλο  CWM 500 U CWM 750  U CWM 1000  U CWM 1500  U CWM 2000  U CWM 2500  U CWM 3000  U
  200261 200262 200263 200264 200265 200266 200267
Ισχύς σύνδεσης W 500 750 1000 1500 2000 2500 3000
Ηλεκτρική σύνδεση  1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V
Συχνότητα Hz 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/-
Ύψος mm 450 450 450 450 450 450 450
Πλάτος mm 348 426 426 582 738 894 1050
Βάθος mm 100 100 100 100 100 100 100
Βάρος kg 4,0 4,6 4,6 6 7,7 9,2 10,9
Είδος προστασίας (IP)  IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
Χρώμα  Αλπικό λευκό Αλπικό λευκό Αλπικό λευκό Αλπικό λευκό Αλπικό λευκό Αλπικό λευκό Αλπικό λευκό

Απολαύστε ένα μεγάλο εύρος πλεονεκτημάτων
Το CWM Trend ενσωματώνεται εξαιρετικά στο χώρο παρέχοντας 
αποτελεσματικά ευχάριστη θερμότητα στο περιβάλλον γύρω 
του. Οι λειτουργίες άνεσης του ενσωματωμένου ρυθμιστή, όπως 
ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης και η αναγνώριση ανοιχτού 
παραθύρου, τονίζουν την απόδοση και την ανώτερη ποιότητα 
του εξοπλισμού της συσκευής.

Μερικές φορές ο χώρος είναι πολύ μικρός - ακόμα και για την εγκατάσταση θέρμανσης. 
Για το λόγο αυτό, ο επίτοιχος θερμοπομπός CWM είναι ιδιαίτερα επίπεδος. Παρά το μικρό 

ΔΙΟΤΙ Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΧΩΡΟΥ

Πλεονεκτήματα για το σπίτι σας

 ›  Θερμοπομπός με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο, ιδανικός ως 
πρόσθετη ή μεταβατική θέρμανση

 ›  Ομοιόμορφη και αθόρυβη θέρμανση του αέρα χώρου

 ›  Μεταλλικό περίβλημα σε επίπεδη κατασκευαστική σχεδίαση 

 ›  Στοιχείο χειρισμού με φωτιζόμενη οθόνη LCD

 ›  Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, αντιπαγετική προστασία και αναγνώριση 
ανοιχτού παραθύρου

 ›  Ρύθμιση με δυνατότητα εκμάθησης: Ο υπολογισμός του χρόνου 
προθέρμανσης πραγματοποιείται αυτόματα στη λειτουργία 
χρονοδιακόπτη

 ›  

 ›  Παραλλαγή CWM U σταθερή σύνδεση (αγωγός ελέγχου FIL) 

Συσκευές απευθείας θέρμανσης 10 | 11
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CK Premium

PREMIUM

Μοντέλο  CK 20 Premium
  237835
Ισχύς σύνδεσης W 2000/1000
Ηλεκτρική σύνδεση  1/N/PE~230 V
Συχνότητα Hz 50/-
Ύψος mm 469
Πλάτος mm 345
Βάθος mm 126
Βάρος kg 5,35
Είδος προστασίας (IP)  IP 24
Χρώμα  Αλπικό λευκό

Το πιο αθόρυβο αερόθερμο στην κατηγορία του
Χάρη στον εφαπτόμενο ανεμιστήρα, το αερόθερμο ταχείας θέρμανσης 
STIEBEL ELTRON είναι το πιο αθόρυβο στην κατηγορία του (Silent-Mode). 
Οι λειτουργίες άνεσης του ενσωματωμένου ρυθμιστή, όπως ο εβδομαδιαίος 
χρονοδιακόπτης και η αναγνώριση ανοιχτού παραθύρου, τονίζουν την 
απόδοση και την ανώτερη ποιότητα του εξοπλισμού της συσκευής.

Πλεονεκτήματα για το σπίτι σας

 ›  Αερόθερμο μπάνιου - χώρου, ταχείας θέρμανσης ιδανικό ως πρόσθετη  
ή μεταβατική θέρμανση

 ›  Ταχεία θέρμανση του αέρα χώρου

 ›  Βραβευμένος σχεδιασμός ανώτερης ποιότητας με πρόσοψη αλουμινίου

 ›  Στοιχείο χειρισμού με φωτιζόμενη οθόνη LCD

 ›  Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, χρονοδιακόπτης σύντομης διάρκειας 

παραθύρου
 ›  

 ›  Ρύθμιση με δυνατότητα εκμάθησης: Ο υπολογισμός του χρόνου 
προθέρμανσης πραγματοποιείται αυτόματα στη λειτουργία 
χρονοδιακόπτη

 ›  

 ›  Made in Germany

Χάρη στο σχεδιασμό ανώτερης ποιότητας και την υψηλή θερμαντική απόδοσή του, το 
αερόθερμο ταχείας θέρμανσης της κατασκευαστικής σειράς CK Premium ενδείκνυται 
ιδανικά   για   χώρους  που  πρέπει   να  ζεσταθούν  γρήγορα   και  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα.

COMPACT ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
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120 λεπτών, αντιπαγετική προστασία και αναγνώριση ανοιχτού

Silent Mode (Αθόρυβη λειτουργία) στην επιλογή ισχύς 1 kW

Διακόπτης On/o� και προστασία από υπερθέρμανση
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CK Trend LCD

TREND

Μοντέλο  CK 20 Trend LCD
  236653
Ισχύς σύνδεσης W 2000
Ηλεκτρική σύνδεση  1/N~230 V
Συχνότητα Hz 50/-
Ύψος mm 400
Πλάτος mm 275
Βάθος mm 131
Βάρος kg 2,5
Είδος προστασίας (IP)  IP 24
Χρώμα  Λευκό, RAL 9016

Το αερόθερμο ταχείας θέρμανσης CK 20 Trend LCD αποτελεί μια οικονομική λύση, 
που παράγει άμεσα την επιθυμητή θερμότητα. Αρκεί μια πρίζα για τη σύνδεση στο 
ηλεκτρικό δίκτυο.

ΙΣΧΥΡΟ - COMPACT - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Πλεονεκτήματα για το σπίτι σας

 ›  Αερόθερμο μπάνιου ταχείας θέρμανσης ιδανικό ως πρόσθετη  
ή συμπληρωματική θέρμανση

 ›  Ταχεία θέρμανση του αέρα χώρου

 ›  Compact συσκευή σε πλαστικό περίβλημα

 ›  Στοιχείο χειρισμού με φωτιζόμενη οθόνη LCD

 ›  Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, αντιπαγετική προστασία και αναγνώριση 
ανοιχτού παραθύρου 

 ›  Ρύθμιση με δυνατότητα εκμάθησης: Ο υπολογισμός του χρόνου 
προθέρμανσης πραγματοποιείται αυτόματα στη λειτουργία 
χρονοδιακόπτη

 ›  3-πλή προστασία από υπερθέρμανση

 ›  Made in Germany

Εύκολος χειρισμός
Λόγω της θέσης του στοιχείου ελέγχου, που είναι φιλική προς 
το χρήστη, η πρόσβαση στη ρύθμιση θερμοκρασίας είναι πολύ 
απλή. Το CK 20 Trend LCD μπορεί να τοποθετηθεί και στους πιο 
μικρούς χώρους.
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IA extreme | outdoor

PREMIUM PLUS

Μοντέλο  IA 2054 extreme IA 2024 outdoor

  233882 233889
Ισχύς σύνδεσης W 2000 2000
Ηλεκτρική σύνδεση  1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V
Συχνότητα Hz 50 50
Ύψος mm 100 145
Πλάτος mm 610 480
Βάθος mm 80 145
Βάρος kg 2,5 2,5
Είδος προστασίας (IP)  IP 54 IP 24
Χρώμα  Αλουμίνιο λευκό

Τα θερμαντικά σώματα βραχέων κυμάτων υπερύθρων προσφέρουν μια ευχάριστη 
θερμότητα ιδιαίτερα στους προστατευμένους εξωτερικούς χώρους, όπως είναι η 
βεράντα, το μπαλκόνι και ο χώρος για καπνίζοντες σε εταιρείες.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΤΗ ΒΕΡΑΝΤΑ

Πλεονεκτήματα για το σπίτι σας

 ›  Θερμαντικό σώμα βραχέων κυμάτων υπερύθρων με θερμαντική 

 ›  Άμεση παραγωγή ευχάριστης εκπεμπόμενης θερμότητας με το 

 ›  Μόνο για εξωτερικό χώρο 

 ›  Κατακόρυφη και οριζόντια εγκατάσταση (IA extreme)

 ›  Προαιρετικά με ασύρματο τηλεχειρισμό 

IA 2054 extreme

Ευχάριστη εκπεμπόμενη θερμότητα όποτε τη θέλετε
Ο έλεγχος του IA 2054 extreme γίνεται εξαιρετικά άνετα μέσω ασύρματου τηλεχειρισμού. 
Για τις μεμονωμένες ανάγκες σε θερμότητα μπορεί επίσης να εγκατασταθεί και ένας 
ρεοστατικός διακόπτης. Συγχρόνως, οι εκπομποί – αν υπάρχει πρίζα– είναι έτοιμοι 
για άμεση χρήση. 
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IW

TREND

Μοντέλο  IW 120
  229339
Ισχύς σύνδεσης W 1200
Ηλεκτρική σύνδεση  1/N/PE~230 V
Συχνότητα Hz 50/60
Ύψος mm 145
Πλάτος mm 535
Βάθος mm 85
Βάρος kg 1,55
Είδος προστασίας (IP)  IP X4
Χρώμα  ασημί

Για εκείνους που επιθυμούν μεγάλη θερμική άνεση στοχευμένα και για σύντομο χρονικό 
διάστημα, η υπέρυθρη θερμάστρα χαλαζία αποτελεί την ιδανική επιλογή.  Η εκπεμπόμενη 
θερμότητά της γίνεται σχεδόν αμέσως αισθητή. Εξαιρετικός τρόπος για να ζεστάνετε 
γρήγορα τον κρύο χώρο του μπάνιου σας και να νοιώσετε άνετα. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ

Πλεονεκτήματα για το σπίτι σας

 ›  

 ›  Ευχάριστη εκπεμπόμενη θερμότητα για εσωτερικούς χώρους ή 
προστατευμένους εξωτερικούς χώρους

 ›  

 ›  Εύκολος χειρισμός και ρύθμιση

 ›  Μεταλλικό περίβλημα ανώτερης ποιότητας

 ›  Made in Germany

IW 120

Μεγαλύτερη άνεση σε διαφορετικούς χώρους
Δεν έχει σημασία αν πρόκειται για το μπάνιο, τη σκεπαστή βεράντα ή το 
σπιτάκι του κήπου – χάρη στον περιστρεφόμενο στιλβωμένο ανακλαστήρα, η 
εκπεμπόμενη θερμότητα καθοδηγείται στοχευμένα στο σημείο που χρειάζεται. 
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Υπέρυθρη θερμάστρα χαλαζία με θερμαντική απόδοση 1,2 kW

Με δυνατότητα επιλογής 3 βαθμίδων θέρμανσης (0,4/0,8/1,2kW)



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.

Μονάδες παραγωγής

Ayutthaya

Tianjin
Poprad

Eschwege
Holzminden

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. 
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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.

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.

Tel. +49 5531 7020 | Fax +49 5531 702479 | Email info@stiebel-eltron.com | www.stiebel-eltron.com

HEATOVENT HELLAS | Επίσημος αντιπρόσωπος STIEBEL ELTRON | Ελλάδας και Κύπρου                                  
Τηλ. 210 5900 260 | Fax 210 5981 518 | Email info@heatovent.com | www.heatovent.com


