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Ζεστό νερό όπου ακριβώς
το χρειάζεστε

›

Καθαρή τεχνολογία που εξασφαλίζει την τέλεια θέρμανση του
νερού ακριβώς όπου το χρειάζεστε
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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 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 να μπορέσετε να
γνωρίσετε την STIEBEL ELTRON στη θεωρία και στην πράξη.
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«Το πρώτο μου διαμέρισμα φυσικά και δεν είναι μεγάλο.
Θέλω λοιπόν να αξιοποιήσω στο έπακρο τον μικρό αυτό χώρο.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτός ο συμπαγής στιγμιαίος
ταχυθερμαντήρας είναι ιδανικός για την μικρή κουζίνα μου.
Παρέχει την ακριβής ποσότητα ζεστού νερού που χρειάζομαι
-ενώ μου αφήνει ελεύθερο χώρο για τα υπόλοιπα πράγματα.»
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Όλα σχετίζονται με
την υψηλή τεχνολογία
Με σύστημα Bare Wire και τεχνολογία “i” οι ταχυθερμαντήρες νερού
STIEBEL ELTRON , παρέχουν μέγιστη άνεση για ζεστό νερό, αποτελεσματικά
και με τις μεγαλύτερες δυνατές προδιαγραφές ασφαλείας.

Τεχνολογία i - συνδιασμός αποτελεσματικότητας και ευκολίας
Η τεχνολογία i της STIEBEL ELTRON θέτει νέα πρότυπα, όχι μόνο
όσον αφορά τη συνολική ευκολία χρήσης ζεστού νερού, αλλά
και όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα.

› Τεχνολογία 4i - απεριόριστη άνεση premium.
4-TIMES

THE INTELLIGENCE
COMFORT
EFFICIENCY

Ακριβής παροχή θερμοκρασίας νερού ανά πάσα στιγμή
χωρίς διακυμάνσεις, με την υψηλότερη απόδοση.

› Τεχνολογία 3i - εξαιρετική ευκολία ζεστού νερού χρήσης.
3-TIMES

THE INTELLIGENCE
COMFORT
EFFICIENCY

Σταθερή και ακριβής θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης
μέχρι το όριο παραγωγής με την υψηλότερη απόδοση.

› Τεχνολογία 2i - καθημερινή ευκολία ζεστού νερού χρήσης.
2-TIMES

THE INTELLIGENCE
COMFORT
EFFICIENCY

Λόγοι για να επιλέξετε
ένα STIEBEL ELTRON
ταχυθερμαντήρα
›

Premium ευκολία ζεστού νερού χρήσης:
ακριβής παροχή θερμοκρασίας, χωρίς
διακυμάνσεις

›
›
›
›
›
›

Πολύ γρήγορος χρόνος θέρμανσης
Πολύ υψηλή απόδοση
Κατάλληλος για χρήση σε περιοχές με σκληρό νερό
Δεν χρειάζεται συντήρηση
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Πολύ υψηλά πρότυπα ασφαλείας

Καλή απόδοση με σταθερή θερμοκρασία ζεστού νερού που
επιτυγχάνεται με ανάμιξη στη βρύση.

Σύστημα Bare Wire - για γρήγορη παροχή ζεστού νερού
χρήσης και μεγάλη διάρκεια ζωής
Το σύστημα Bare Wire που χρησιμοποιείται από τη STIEBEL ELTRON,
στο οποίο κυκλοφορεί το νερό απευθείας γύρω από τις σπείρες,
προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με τους
κλασικούς ταχυθερμαντήρες με σωληνοειδή θερμαντικά σώματα.
Η επιθυμητή θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρήγορα και διατηρείται
απόλυτα σταθερή. Ως περαιτέρω πλεονέκτημα, το σύστημα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόβλημα σε περιοχές με
σκληρό νερό.

Ακριβώς η σωστή ποσότητα
ζεστού νερού - κάθε φορά
Οι mini και compact ταχυθερμαντήρες αποτελούν εξαιρετική επιλογή για μικρές και
μεσαίες ποσότητες ζεστού νερού, όπως απαιτούνται στο πλύσιμο των χεριών στον
νιπτήρα ή στην κουζίνα. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της τοπικής λύσης είναι ότι το
ζεστό νερό είναι πάντα άμεσα διαθέσιμο, αποφεύγοντας πιθανές απώλειες στη
γραμμή παροχής. Οι ταχυθερμαντήρες ζεσταίνουν μόνο την απαιτούμενη
ποσότητα νερού. Η τεχνολογία, "Made in Germany", είναι αξιόπιστη και
ανθεκτική ενώ δε σταματάει ποτέ να εντυπωσιάζει.

Compact ταχυθερμαντήρες νερού
Σελίδα 06

Σελίδα 08

PREMIUM

Σελίδα 09

Σελίδα 10

PLUS

TREND

Μοντέλο

DCE-X 6/8 & 10/12

DCE 11-13

DCE-S 6/8 & 10/12

DCE-C 6/8 & 10/12

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης

A

A

A

A

Τύπος ελέγχου

4i, closed-loop
control circuit

3i, closed-loop
control circuit

3i, closed-loop
control circuit

2i, closed-loop
control circuit

Δυνατότητα επιλογής ισχύος









Μεταβλητή, 20–60°C

Μεταβλητή, 20–60°C

Μεταβλητή, 20–60°C

Οθόνη και λειτουργία

Περιστροφικός επιλογέας

Περιστροφικός επιλογέας

Περιστροφικός επιλογέας

Εφαρμογή νεροχύτη της κουζίνας









Εφαρμογή νιπτήρα









Εφαρμογή νιπτήρα









Όριο θερμοκρασίας (προστασία εγκαύματος)

43°C, 50°C, 55°C

43°C

43°C, 50°C, 55°C

Μνήμη θερμοκρασίας



Εγκατάσταση κάτω του πάγκου







Επιλογή θερμοκρασίας

Εγκατάσταση άνω του πάγκου



Σταθερή, 55°C
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Τοπική παροχή ζεστού νερού παντού και σε κάθε κτίριο
Προκειμένου να καλυφθούν απόλυτα οι ανάγκες σας,
πρέπει να δοθεί προσοχή στην επιλογή του σωστού
ταχυθερμαντήρα.

Απαιτήσεις

Compact ταχυθερμαντήρες

Εφοδιάζει ένα νεροχύτη κουζίνας
Εφοδιάζει ένα νιπτήρα
Εφοδιάζει ένα νιπτήρα χεριών
Υψηλή θερμοκρασία
Μέτρια θερμοκρασία
Μέτρια κατανάλωση ΖΝΧ
Χαμηλή κατανάλωση ΖΝΧ

Mini ταχυθερμαντήρες









ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι compact και mini ταχυθερμαντήρες μας
είναι κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης Α.

Mini στιγμιαίοι ταχυθερμαντήρες νερού
Σελίδα 11

Σελίδα 12

PREMIUM

PLUS

EIL 3 & EIL 6

EIL 3 & EIL 6

A

A

Ηλεκτρονικός έλεγχος

Υδραυλικός έλεγχος

Αύξηση θερμοκρασίας
περίπου 25°C

Αύξηση θερμοκρασίας
περίπου 25°C





Εσωτερικά ρυθμιζόμενη 30 - 50°C






DHM

ENERGY
EFFICIENCY

A
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DCE-X Premium
COMPACT ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

Ο Compact ταχυθερμαντήρας DCE-X Premium, είναι ο πρώτος στην κατηγορία του που διαθέτει
τεχνολογία 4i, και λειτουργεί με τόση ακρίβεια ώστε να εξασφαλίζεται ακριβής θερμοκρασία
όλες τις στιγμές. Οι συχνά χρησιμοποιούμενες θερμοκρασίες μπορούν να αποθηκευτούν με τη
βοήθεια δύο πλήκτρων μνήμης. Το νερό θερμαίνεται την ώρα της χρήσης για μέγιστη
ενεργειακή απόδοση.

Ακριβείς πληροφορίες με μια ματιά
Η φωτεινή οθόνη πολλαπλών λειτουργιών επιτρέπει την εύκολη λειτουργία
της συσκευής. Επίσης δείχνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία νερού. Ακριβείς
πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας, το ρυθμό ροής
και το χρόνο, καθώς και αναφορές για την κατάσταση της συσκευής όποτε
εσείς θέλετε!.

Ο χώρος δεν αποτελεί πρόβλημα
Χάρη στον compact σχεδιασμό του, το DCE-X Premium είναι κατάλληλο για νεροχύτες κουζίνας,
νιπτήρες και ντους. Σε εμπορικές εφαρμογές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βοηθητικούς χώρους ή
για την παροχή πολλαπλών νιπτήρων σε εγκαταστάσεις υγιεινής.

Οφέλη για το σπίτι σας

› Μέγιστη ενεργειακή απόδοση και ακριβής θερμοκρασία νερού

DCE-X Premium

ανά πάσα στιγμή χάρη στον πλήρως ηλεκτρονικό ελεγχο

› Εύκολος χειρισμός μέσω μεγάλης πολυλειτουργικής οθόνης με οπίσθιο φωτισμό
› Ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτικός σε λειτουργία ECO
› Λειτουργεί ακόμα και με χαμηλή πίεση νερού
› Δύο πλήκτρα μνήμης θερμοκρασίας
› Υψηλής ποιότητας σχεδιασμός
› Για ένα ή περισσότερα σημεία χρήσης
› Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση

PREMIUM
Μοντέλο
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
Ονομαστική απόδοση
Ονομαστικό ρεύμα
Ασφάλειες
Φάσεις
Ονομαστική τάση
Συχνότητα
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία εισόδου
Παροχή ζεστού νερού χρήσης
Ύψος, πλάτος, βάθος
Βαθμός προστασίας IP

DCE-X 6/8

DCE-X 10/12

A
A
kW 6.6/8.7
10/12
A 30/38
49/57
A 30/40
50/60
1/N/PE ~220-240V 1/N/PE ~220-240V
V 220/240
220/240
Hz 50/60
50/60
°C 60
60
l/min 3.8/5.0 @240v
6.3/7.5 @240v
mm 360/200/110
360/200/110
IP24
IP24

DCE 11 - 13

Η ΑΝΕΣΗ ΣΤΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Περισσότερος διαθέσιμος χώρος για τις σχεδιαστικές ιδέες σας χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις
του DCE. Αυτός ο ταχυθερμαντήρας κρύβεται εύκολα σε χαμηλά ντουλάπια, ή ενσωματώνεται
διακριτικά στην υπάρχουσα διαρρύθμιση. Ιδανική λύση για την κουζίνα ή το νιπτήρα.

Συμπαγής και αποτελεσματικός ταυτόχρονα
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του DCE είναι εξίσου πειστικά. Ο υψηλής ποιότητας
ηλεκτρονικός έλεγχος ισχύος εγγυάται την ακριβής παροχή ζεστού νερού με
τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.
Ιδανική επιλογή για λειτουργικούς χώρους
Ο DCE H έχει σχεδιαστεί ειδικά για εγκατάσταση κάτω του πάγκου. Με τις εξαιρετικά συμπαγείς
διαστάσεις του, ταιριάζει τέλεια σχεδόν σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Οι κλασσικοί χώροι
εφαρμογής για το DCE είναι τα μπάνια, χώροι πλυσίματος και ούτω καθεξής.

3-TIMES

THE INTELLIGENCE
COMFORT
EFFICIENCY

Οφέλη για το σπίτι σας

› Εξαιρετικά λεπτός και συμπαγής σχεδιασμός
› Ιδιαίτερα πρακτικός και ενεργειακά αποδοτικός λόγω του ακριβή
ηλεκτρονικού ελέγχου της ισχύος

› Ακριβής επιλογή θερμοκρασίας από 20°C - 60°C
› Προστασία από εγκαύματα
› Τοποθέτηση άνω του πάγκου ( μοντέλο DCE H)

PREMIUM
Μοντέλο
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
Ονομαστική απόδοση
Ονομαστικό ρεύμα
Ασφάλειες
Φάσεις
Ονομαστική τάση
Συχνότητα
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία εισόδου
Παροχή ζεστού νερού χρήσης
Υψος, πλάτος, βάθος
Βαθμός προστασίας IP

DCE 11/13
A
kW 11/13.5
A 16.2/19.5
A 16/20
3/PE
V 400
Hz 50/60
°C 70
l/min 3.7/4.5
mm 293/188/85
IP24

Σημείωση: Η συσκευή μπορεί επίσης να λειτουργεί με τάση δικτύου 380 V ή 415 V.

DCE 11/13 H
A
11.2/13.5
18.7/19.5
16/20
3/PE
400
50/60
70
3.7/4.5
293/188/85
IP24

DCE

DCE-S Plus
Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΖΕΣΤΟ ΝΤΟΥΣ

Με υψηλή αποδοτικότητα , το DCE-S Plus προσφέρει μια αξιόπιστη και σταθερή παροχή
ζεστού νερού σε αρκετά σημεία (νιπτήρες) ή ένα σημείο όπως το (ντους).

Συμπαγείς διαστάσεις και μεγάλη αποδοτικότητα σε ένα
Ο περιστροφικός διακόπτης επιτρέπει την ακριβή επιλογή θερμοκρασίας μεταξύ 20 και 60°C.
Η θερμοκρασία μπορεί να επιλεχθεί, είτε σε °C είτε σε °F για εξαιρετικά εύκολη λειτουργία.

Οφέλη για το σπίτι σας

›
›
›
›

Πολύ καλή ενεργειακή απόδοση χάρη στον ηλεκτρονικό έλεγχο της ισχύς
Ακριβής επιλογή θερμοκρασίας από 20°C έως 60°C
Το όριο θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί στους 43°C, 50°C ή 55°C
Κατάλληλο για ντους

› Πολύ καλή αναλογία τιμής / απόδοσης

PLUS
Μοντέλο
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
Ονομαστική απόδοση
Ονομαστικό ρεύμα
Ασφάλειες
Φάσεις
Ονομαστική τάση
Συχνότητα
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία εισόδου
Παροχή ζεστού νερού χρήσης
Ύψος, πλάτος, βάθος
Βαθμός προστασίας IP

DCE-S 6/8

DCE-S 10/12

A
A
kW 6.6/8.7
10/12
A 30/38
49/57
A 30/40
50/60
1/N/PE ~220-240V 1/N/PE ~220-240V
V 220/240
220/240
Hz 50/60
50/60
°C 60
60
l/min 3.8/5.0 @240v
6.3/7.5 @240v
mm 360/200/110
360/200/110
IP24
IP24

DCE-S Plus
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DCE-C Trend
ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Οικονομική λύση για ζεστό νερό με την κλασική ποιότητα STIEBEL ELTRON.
Το νερό θερμαίνεται μόνιμα σε σταθερή θερμοκρασία 55°C. Η απαιτούμενη
θερμοκρασία επιτυγχάνεται απευθείας στη βρύση με ανάμιξη με κρύο νερό.

Αξιόπιστη τεχνολογία
Χάρη στο σύστημα θέρμανσης Bare Wire, αυτός ο compact
ταχυθερμαντήρας, είναι κατάλληλος και για περιοχές με σκληρό νερό.
Εξοπλισμένος με τεχνολογία 2i, είναι επίσης ιδανικός ως αντικατάσταση
για ταχυθερμαντήρες με υδραυλικό έλεγχο.

Οφέλη για το σπίτι σας

› Ηλεκτρονικός έλεγχος για καλή ενεργειακή απόδοση και σταθερή, ακριβής
παροχή θερμοκρασίας

› Η θερμοκρασία εξόδου περιορίζεται μόνιμα στους 55°C
› Κατάλληλο για χρήση σε περιοχές με χαμηλή πίεση
› Η μέγιστη ισχύς μπορεί να ρυθμιστεί εσωτερικά

Trend
Μοντέλο
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
Ονομαστική απόδοση
Ονομαστικό ρεύμα
Ασφάλειες
Φάσεις
Ονομαστική τάση
Συχνότητα
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία εισόδου
Παροχή ζεστού νερού χρήσης
Ύψος, πλάτος, βάθος
Βαθμός προστασίας IP

DCE-C 6/8

DCE-C 10/12

A
A
kW 6.6/8.7
10/12
A 30/38
49/57
A 30/40
50/60
1/N/PE ~220-240V 1/N/PE ~220-240V
V 220/240
220/240
Hz 50/60
50/60
°C 60
60
l/min 3.8/5.0 @240V
6.3/7.5 @240V
mm 360/200/110
360/200/110
IP24
IP24

DCE-C Trend
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EIL Premium
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ ΣΕ ΜΙΝΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο ηλεκτρονικός ταχυθερμαντήρας EIL προσφέρει μέγιστη άνεση σε οποιοδήποτε
νιπτήρα. Με μέγιστη ισχύ τα 6 kW, η συσκευή διαθέτει αρκετή ισχύ έτσι ώστε να είναι
σε θέση να τροφοδοτήσει κάθε νιπτήρα ανά πάσα στιγμή με ζεστό νερό.

Δεν απαιτούνται μακρινές σωληνώσεις τροφοδοσίας
Ο ηλεκτρονικός ταχυθερμαντήρας EIL εξοικονομεί πολύ ενέργεια.
Οι μεγάλες απώλειες μιας μακριάς γραμμής τροφοδοσίας
αποφεύγονται μέσω της απευθείας σύνδεσης με τη βρύση αλλά και
την δυνατότητα επιλογής εγκατάστασης πάνω ή κάτω του πάγκου.
Όφελος: Το ζεστό νερό είναι διαθέσιμο κάθε φορά που χρειάζεται.

Οφέλη για το σπίτι σας

› Ζεστό νερό διαθέσιμο στη στιγμή
› Ρύθμιση θερμοκρασίας μεταξύ 30°C και 50°C
› Χωρίς απώλειες ενέργειας λόγω αναμονής του ζεστού νερού ή απώλειες
λόγω των γραμμών σύνδεσης

› Ακριβής θερμοκρασία νερού μέχρι τη μέγιστη απόδοση
› Η έκδοση στα 3.5 kW μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε πρίζα

PREMIUM
Μοντέλο
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
Ονομαστική απόδοση
Ονομαστικό ρεύμα
Ασφάλειες
Φάσεις
Ονομαστική τάση
Συχνότητα
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία εισόδου
Παροχή ζεστού νερού
Ύψος/Πλάτος/Βάθος
Βαθμός προστασίας IP

EIL 3
A
kW 3.5
A 15.2
A 16
1/N/PE
V 230
Hz 50/60
°C 60
l/min 2.0
mm 143/190/82
IP25

Σημείωση: Η συσκευή EIL 3/6 μπορεί επίσης να λειτουργεί με τάση δικτύου 200 V, 220 V ή 240 V.

EIL 6
A
5.7
24.7
25
1/N/PE
230
50/60
60
3.2
143/190/82
IP25

EIL Plus
ΠΡΟΣΙΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΙΝΙ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

Οι ταχυθερμαντήρες νερού EIL Plus προσφέρουν μια αξιόπιστη λύση για ζεστό νερό σε όλους τους
τύπους εγκατάστασης. Αυτό τους επιτρέπει να συνδυαστούν με οποιαδήποτε συμβατική βρύση.
Ζεστό νερό εύκολα και γρήγορα χωρίς απώλειες
Ο EIL αυξάνει αυτόματα τη θερμοκρασία του νερού κατά περίπου 25°C. Η τοπική
εγκατάσταση στο σημείο χρήσης εξασφαλίζει την άμεση παροχή ζεστού νερού με
τη χαμηλότερη δυνατή απώλεια θερμότητας.

Οφέλη για το σπίτι σας

›
›
›
›
›

EIL Plus

Ζεστό νερό διαθέσιμο στην στιγμή
Αύξηση θερμοκρασίας νερού κατά περίπου 25°C
Ενεργειακά αποδοτική λειτουργία και εξοικονόμηση νερού
Μπορούν να λειτουργήσουν με βρύσες πιέσεως ή ελευθέρας ροής
Η έκδοση στα 3.5 kW μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε πρίζα

PLUS
Μοντέλο
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
Ονομαστική απόδοση
kW
Ονομαστικό ρεύμα
A
Ασφάλειες
A
Φάσεις
Ονομαστική τάση
V
Συχνότητα
Hz
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία εισόδου°C
Παροχή ζεστού νερού
l/min
Ύψος/Πλάτος/Βάθος
mm
Βαθμός προστασίας IP

EIL 3
A
3.5
15.2
16
1/N/PE
230
50/60
35
2.0
143/190/82
IP25

EIL 6
A
5.7
24.7
25
1/N/PE
230
50/60
35
3.2
143/190/82
IP25

Σημείωση: Η συσκευή EIL 3/6 μπορεί επίσης να λειτουργεί με τάση δικτύου 200 V, 220 V ή 240 V.

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.

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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