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Εγγυημένη αίσθηση άνεσης
στο μπάνιο σας

›

Αξιόπιστη τεχνολογία που παρέχει άμεσα και σταθερά
ζεστό νερό - ακριβώς στη σωστή θερμοκρασία
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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 ενέργειας.
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.
Στην έδρα μας στο Holzminden ακολουθούμε μια 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. 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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«Η ζωή είναι γεμάτη εναλλαγές - τόσο στο σπίτι όσο
και στη δουλειά, αλλά δεν με πειράζει, γιατί με
κρατάνε σε εγρήγορση. Όταν όμως είμαι στο ντους,
δεν θέλω να έχω εκπλήξεις. Μια σταθερή, από την
αρχή μέχρι το τέλος του ντους θερμοκρασία νερού,
είναι αυτό που χρειάζομαι για να χαλαρώσω μετά
από μια γεμάτη μέρα.»

Ηλεκτρικοί ταχυθερμαντήρες νερού,
απεριόριστο ΖΝΧ - άνεση - οικονομία
Οι ταχυθερμαντήρες τροφοδοτούν άνετα με ζεστό νερό την οικία σας, όποτε
αυτό χρειάζεται και με την κατάληλη ποσότητα. Μια κεντρική συσκευή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα σε πολλαπλά σημεία χρήσης και
είναι ικανή να καλύψη ανάγκες για ζεστό νερό ακόμα και σε υψηλές
θερμοκρασίες, σε μπάνια και κουζίνες. Η μεγάλη γκάμα προϊόντων μας
διαθέτει υψηλής απόδοσης ταχυθερμαντήρες που παρέχουν την άνεση
της στιγμιαίας θέρμανσης του νερού για ένα τεράστιο φάσμα απαιτήσεων
και προσφέρουν όλα τα πλεονεκτήματα ενός τοπικού συστήματος
θέρμανσης νερού. Οι δεκαετίες εμπειρίας της STIEBEL ELTRON καθώς και οι
περισσότερες από 20.000.000 δοκιμασμένες συσκευές αποτελούν εγγύηση.

ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ
Σελίδα 06

Σελίδα 07

PREMIUM

PLUS

Μοντέλο

PER

PEO

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης

A

A

Τύπος ελέγχου

Πλήρης ηλεκτρονικός έλεγχος

Ηλεκτρονικός έλεγχος με αισθητήρα
εξόδου (closed-loop control circuit)

Επιλογή θερμοκρασίας

Μεταβλητή, 30 – 60°C

Μεταβλητή, 30 – 60°C

Οθόνη και λειτουργία

Πολυλειτουργική οθόνη + επιλογέας

LCD με οπίσθιο φωτισμό + επιλογέας

Μίνι τηλεχειριστήριο συμπεριλαμβάνεται



Λειτουργία ECO



Λειτουργία ευεξίας (Wellness)



Μνήμη θερμοκρασίας



43°C Προστασία εγκαύματος | Παιδική προστασία

|

Δυνατότητα επιλογής εξόδου
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Eυκολία και αποδοτικότητα
- το επίπεδο ελέγχου κάνει τη διαφορά
› Πλήρης ηλεκτρονικός έλεγχος
- ακρίβεια θερμοκρασίας νερού για
μέγιστη άνεση και υψηλή απόδοση.
› Ηλεκτρονικός έλεγχος με αισθητήρα εξόδου
(closed-loop) – ακρίβεια θερμοκρασίας
νερού μέχρι τη μέγιστη απόδοση.
Εξαιρετική ευκολία συνδυασμένη με
υψηλή απόδοση.

› Ηλεκτρονικός έλεγχος (open-loop) - για καθημερινή

Οι τεχνικές ονομασίες “πλήρης ηλεκτρονικός ή ηλεκτρονικός
έλεγχος closed-loop" και "ηλεκτρονικός έλεγχος open-loop"
καθορίζουν το βαθμό ευκολίας χρήσης της συσκευής και τη
σταθερότητα της θερμοκρασίας νερού. Η θερμοκρασία στο
σημείο χρήσης επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες.
Αυτοί, μπορούν να ληφθούν από ξεχωριστούς αισθητήρες.
Όσο πιο εξοπλισμένη είναι η συσκευή, τόσο περισσότεροι
αισθητήρες ελέγχουν την θερμοκρασία του νερού και έτσι
διατηρούν με ακρίβεια την θερμοκρασία εξόδου ζεστού
νερού χρήσης.

άνεση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι ταχυθερμαντήρες μας είναι τύπου A
-η υψηλότερη κατηγορία ενερ/κης απόδοσης

Σελίδα 08

Σελίδα 09

ENERGY
EFFICIENCY
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TREND
PEY

PEG

PHB

A

A

A

Ηλεκτρονικός έλεγχος με αισθητήρα Ηλεκτρονικός έλεγχος
εξόδου (closed-loop control circuit)
(open-loop control circuit)

Υδραυλικός έλεγχος

Μεταβλητή, 30 –60°C

Δύο-επιλογών, 42°C, 55°C

2 x 2 στάδια εξόδου

Περιστροφικός επιλογέας

Περιστροφικός επιλογέας

Περιστροφικός επιλογέας



A

PER
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟ ΝΤΟΥΣ

Ο ταχυθερμαντήρας PER 18/21/24 παρέχει ακριβής θερμοκρασία νερού
ανά πάσα στιγμή. Ο πλήρης ηλεκτρονικός έλεγχος αντισταθμίζει όλους
τους εξωτερικούς παράγοντες, διατηρώντας την απαιτούμενη θερμοκρασία
εξόδου σε σταθερό επίπεδο. Τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά του προσφέρουν
υψηλά επίπεδα άνεσης.
Αποδοτικότητα που φαίνεται
Η ψηφιακή οθόνη πολλαπλών λειτουργιών εμφανίζει την επιλεγμένη
θερμοκρασία. Επιπλέον, μπορούν να επιλεχθούν περισσότερες
λειτουργίες άνεσης και ασφάλειας. Μέσω των δύο πλήκτρων μνήμης,
ορίζονται θερμοκρασίες που μπορούν να επιλεγούν γρήγορα και άμεσα.

Οφέλη για το σπίτι σας

› Πλήρης ηλεκτρονικός έλεγχος για μέγιστη άνεση.
› Ακριβής θερμοκρασία ανά πάσα στιγμή λόγω αυτόματου
ελέγχου ροής.

›
›
›
›

Συμπεριλαμβάνεται τηλεχειριστήριο (έως 25m).
Υψηλή ενεργειακή απόδοση - 30% εξοικονόμηση.*
Λειτουργία ECO για εξοικονόμηση ενέργειας.
Γρήγορη επιλογή θερμοκρασίας από 30°C έως 60°C
με ρύθμιση ανά 0,5°C.

› Εκτεταμένες λειτουργίες ευκολίας και ασφάλειας
(πλήκτρα μνήμης θερμοκρασίας, αυτόματη λειτουργία άνεσης).

› Κατάλληλο για χρήση με προθερμασμένο νερό έως 45°C (π.χ. από ηλιακό).
› Made in Germany.

PREMIUM
Μοντέλο
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
Ονομαστική απόδοση
Φάσεις
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία εισόδου
Παροχή ζεστού νερού χρήσης
Υψος, πλάτος, βάθος
Βαθμός προστασίας

kW
°C
l/min
mm
IP

*Σε σύγκριση με τα υδραυλικά μοντέλα ταχυθερμαντήρων

PER 18/21/24
233990
A
18/21/24
3/PE
60
9.4/11.0/12.6
485/226/93
IP25

PER

PEO
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ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΕ ΣΤΟ ΝΤΟΥΣ - ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Ο ταχυθερμαντήρας ΡΕΟ είναι εξοπλισμένος με μια μεγάλη οθόνη με οπίσθιο φωτισμό, έτσι
ώστε η απαιτούμενη θερμοκρασία να είναι πάντα εύκολο να διαβαστεί. Επιπλέον, ο ηλεκτρονικός
έλεγχος προσφέρει εξαιρετικά επίπεδα άνεσης στο ντους και υψηλή αποδοτικότητα.

Προσεγγίστε τη σωστή θερμοκρασία με ασφάλεια
Σε θερμοκρασίες πάνω από 43°C, η οθόνη LCD αλλάζει χρώμα
από μπλε σε κόκκινο ως ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας νερού.

Οφέλη για το σπίτι σας

› Ηλεκτρονικός έλεγχος με αισθητήρα εξόδου για υψηλότερο επίπεδο άνεσης.
› Ακριβής θερμοκρασία ανά πάσα στιγμή λόγω αυτόματου ελέγχου ροής.
› Υψηλή ενεργειακή απόδοση - 30% εξοικονόμηση.*
› Γρήγορη επιλογή θερμοκρασίας από 30°C έως 60°C
με ρύθμιση ανά 1°C.

› Κατάλληλο για χρήση με προθερμασμένο νερό έως 45°C (π.χ. από ηλιακό).
› Ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης.
› Ηλεκτρικές αντιστάσεις τεχνολογίας "bare wire" για απροβλημάτιστη
λειτουργία ακόμα και με σκληρό νερό.

› Made in Germany.

PLUS
Μοντέλο
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
Ονομαστική απόδοση
Φάσεις
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία εισόδου
Παροχή ζεστού νερού χρήσης
Υψος, πλάτος, βάθος
Βαθμός προστασίας

kW
°C
l/min
mm
IP

*Σε σύγκριση με τα υδραυλικά μοντέλα ταχυθερμαντήρων

PEO 18/21/24
233991
A
18/21/24
3/PE
60
9.4/11.0/12.6
485/226/93
IP25

PEO 27
233992
A
27
3/PE
60
14.2
485/226/93
IP25

PEO

PEY

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΛΙΚΟΣ - ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΛΟΣ

Ο ταχυθερμαντήρας PEY διαθέτει όλες τις τυπικές λειτουργίες που θα περιμένατε από μια
συσκευή με ηλεκτρονικό έλεγχο. Ο περιστροφικός επιλογέας σας επιτρέπει να ορίσετε
γρήγορα την θερμοκρασία που επιθυμείτε μέσω της κλίμακας αναλογικής θερμοκρασίας.

Άψογη εμπειρία στο ντους
Με τον ηλεκτρονικό έλεγχο, η θερμοκρασία του νερού ελέγχεται συνεχώς. Το γεγονός αυτό
καθιστά τη διακύμανση της θερμοκρασίας και τον χρόνο προθέρμανσης του νερού
παρελθόν. Επιπλέον, εξασφαλίζει την ακριβή θερμοκρασία νερου μέχρι τη
μέγιστη απόδοση, μετατρέποντας το ντους σε μια απολαυστική εμπειρία - κάθε φορά.

Οφέλη για το σπίτι σας

› Ηλεκτρονικός έλεγχος με αισθητήρα εξόδου για υψηλότερο επίπεδο άνεσης.
›
›
›
›
›

Ακριβής θερμοκρασία νερού μέχρι τη μέγιστη απόδοση.
Υψηλή ενεργειακή απόδοση - 30% εξοικονόμηση.*
Γρήγορη επιλογή θερμοκρασίας από 30°C έως 60°C.
Ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης.
Ηλεκτρικές αντιστάσεις τεχνολογίας "bare wire" για απροβλημάτιστη
λειτουργία ακόμα και με σκληρό νερό.

› Κατάλληλο για χρήση με προθερμασμένο νερό έως 45°C (π.χ. από ηλιακό).
› Made in Germany.

PLUS
Μοντέλο

PEY 18/21/24
233993
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
A
Ονομαστική απόδοση
kW 18/21/24
Φάσεις
3/PE
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερ/σία εισόδου °C 60
Παροχή ζεστού νερού χρήσης
l/min 9.4/11.0/12.6
Υψος, πλάτος, βάθος
mm 485/226/93
Βαθμός προστασίας
IP IP25
*Σε σύγκριση με τα υδραυλικά μοντέλα ταχυθερμαντήρων

PEY

PEG
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ΑΠΛΟΣ - ΠΡΟΣΙΤΟΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ

Ο PEG είναι εξοπλισμένος με λειτουργία προεπιλογής θερμοκρασίας δύο
σταδίων. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος διασφαλίζει τη διατήρηση της ακριβής
θερμοκρασίας νερού - για καθημερινή ευκολία και απόλαυση.

Entry-level ηλεκτρονικός ταχυθερμαντήρας της Stiebel Eltron
Ο PEG είναι ιδανικός και οικονομικός ταχυθερμαντήρας για όσους θέλουν να
επωφεληθούν από την ποιότητα κατασκευής και τη σημαντική εμπειρία της
STIEBEL ELTRON. Μια εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν απλώς ζεστό νερό.

Οφέλη για το σπίτι σας

›
›
›
›

PEG

Ηλεκτρονικός έλεγχος για καθημερινή ευκολία.
Συνεχής παροχή θερμοκρασίας μέχρι τη μέγιστη απόδοση.
Υψηλή ενεργειακή απόδοση - 20% εξοικονόμηση.*
Επιλογή θερμοκρασίας σε δύο στάδια με εικονίδια εφαρμογής
-περίπου 42°C | 55 °C.

› Ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης.
› Ηλεκτρικές αντιστάσεις τεχνολογίας "bare wire" για απροβλημάτιστη
λειτουργία ακόμα και με σκληρό νερό.

› Made in Germany.

TREND
Μοντέλο

PEG 13
PEG 18
233994
233995
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
A
A
Ονομαστική απόδοση
kW 13.5
18
Φάσεις
3/PE
3/PE
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερ/σία εισόδου °C 35
35
Παροχή ζεστού νερού χρήσης
l/min 6.7
9.4
Υψος, πλάτος, βάθος
mm 485/226/93 485/226/93
Βαθμός προστασίας
IP IP25
IP25
*Σε σύγκριση με τα υδραυλικά μοντέλα ταχυθερμαντήρων

PEG 21
233996
A
21
3/PE
35
11.6
485/226/93
IP25

PEG 24
233997
A
24
3/PE
35
12.6
485/226/93
IP25

PHB

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ - ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ο PHB είναι μια οικονομική λύση ΖΝΧ με αποδεδειγμένη ποιότητα Stiebel Eltron.
Η θερμοκρασία του ζεστού νερού ελέγχεται υδραυλικά μέσω του ρυθμού ροής.
Διατίθενται τέσσερα στάδια απόδοσης. Η απαιτούμενη θερμοκρασία επιτυγχάνεται
με την προσθήκη κρύου νερού στο σημείο χρήσης.
Παντού και ανά πάσα στιγμή
Ο ΡΗΒ είναι κατάλληλος για όλους τους τύπους νερού - μαλακό ή σκληρό
- χάρη στην τεχνολογία αντιστάσεων τύπου “bare wire”.

Οφέλη για το σπίτι σας

PHB

› Υδραυλικός έλεγχος.
› Τέσσερα στάδια εξόδου - δύο χειροκίνητα ρυθμιζόμενα,
δύο υδραυλικά ελεγχόμενα.

› Ηλεκτρικές αντιστάσεις τεχνολογίας "bare wire" για απροβλημάτιστη
λειτουργία ακόμα και με σκληρό νερό.

› Made in Germany.

TREND
Μοντέλο
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
Φάσεις
Τάση
V
Συχνότητα
Hz
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερ/σία εισόδου °C
Παροχή ζεστού νερού χρήσης
l/min
Υψος, πλάτος, βάθος
mm
Βαθμός προστασίας
IP

PHB 13
233998
A
3/PE
400
50/60
25
7.0
485/226/93
IP25

PHB 18
233999
A
3/PE
400
50/60
25
9.4
485/226/93
IP25

PHB 21
234000
A
3/PE
400
50/60
25
11.1
485/226/93
IP25

PHB 24
234001
A
3/PE
400
50/60
25
12.5
485/226/93
IP25

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 έγκριση του εκδότη.
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