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Ζεσταίνουν στην στιγμή 
Άνεση επί τόπου 
Συσκευές άμεσης θέρμανσης με κλασική τεχνολογία για καθαρή παραγωγή θερμότητας



Τα χόμπι, μας φέρνουν ισορροπία καθημερινά

στην ζωή και μας βοηθούν να χαλαρώσουμε. 

Θέλουμε να νιώθουμε όμορφα και ζεστά, ακόμα 

και όταν αποφασίζουμε να δημιουργήσουμε 

στην στιγμή. Ο θερμοπομπός μας, παρέχει 

θερμότητα γρήγορα, ότι δηλαδή ακριβώς 

χρειαζόμαστε. 

Τεχνολογία για άνετη καθημερινότητα



Δίνοντας στο μέλλον το 
πράσινο φώς

Αλλάζουμε την κατάσταση 
Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, οι πολιτικοί και 
η κοινωνία έχουν αναζητήσει βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις αντί των ορυκτών καυσίμων εδώ και πολύ 
καιρό. Τα ορυκτά καύσιμα είναι εξαντλήσιμα και 
μολύνουν το περιβάλλον. Έτσι γιατί να μην 
χρησιμοποιήσουμε την θερμότητα που εμπεριέχεται 
στον ήλιο, τον αέρα, το νερό και το έδαφος, και 
να την βάλουμε στο σπίτι σας; 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βοηθούν στο να προσδιοριστεί η ενέργεια 

του μέλλοντος.  Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν τα οφέλη της 

πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στα σπίτια τους. Εμείς οι ίδιοι, βλέπουμε την 

ηλεκτρική ενέργεια ως την πηγή ενέργειας του μέλλοντος.

Είναι λογικό να έχετε κάποιες ανησυχίες για την 
ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας. Ίσως να
θέλετε να αλλάξετε σε πιο φιλικά προς το 
μέλλον συστήματα θέρμανσης. Σχεδόν το 80% 
της ενέργειας που καταναλώνετε πηγαίνει στη  
θέρμανση και στο ζεστό νερό. Υπάρχει επομένως 
πολύς χώρος για ενεργειακή μετάβαση στο 
σπίτι σας. 
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Σελίδα 06 Σελίδα 08 Σελίδα 10 Σελίδα 12

Μοντέλο CND CON Premium CNS F CWM

Θερμική μεταφορά | με ανεμιστήρα | ακτινοβολίας  | – |   | – | –  | – | –  | – | –

Κατάλληλο για ανακαίνιση και νέα κατασκευή    

Θερμαντική ισχύς 750–2000 W 500–3000 W 1000–2500 W 500–3000 W

Επιτοίχια: οριζόντια | κατακόρυφος  | –  | –  | –

Σύνδεση: plug-in | μόνιμη σύνδεση | FIL-πιλότος – |  |   |  |   | – | –  

Βαθμός IP IP24 IP24 IP24 IP24

Κατηγορία προστασίας II I II I

Κατηγορία προϊόντων Premium Premium Plus Trend

Στο μπάνιο το πρωί ή στην αίθουσα αναψυχής για λίγες ώρες το 

σαββατοκύριακο - αυτές οι περιπτώσεις απαιτούν λίγη επιπλέον θερμότητα 

για σύντομο χρόνο. Η ιδανική λύση εδώ είναι μια συσκευή άμεσης θέρμανσης

η οποία είναι ιδιαίτερα καλή στο να παρέχει με ακρίβεια θερμότητα.

Δεδομένου ότι οι συσκευές ανταποκρίνονται γρήγορα, καθιστούν εύκολη και 

Οι συσκευές άμεσης θέρμανσης είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για δωμάτια 

στο σπίτι σας που σπάνια χρησιμοποιείτε ή όταν δεν υπάρχει άλλη μορφή 

θέρμανσης. Είναι επίσης ιδανικές ως ενισχυτικό θέρμανσης ή ενδιάμεση 

βολικό και ευέλικτο τρόπο δημιουργίας μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας 

δωματίου. Δεδομένου ότι τροφοδοτούνται από πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, 
η θερμότητα που παρέχουν είναι επίσης ουδέτερου άνθρακα. 

Θερμοπομποί

Βρείτε την καλύτερη λύση  
για το έργο σας 

οικονομική την παροχή θερμότητας με ακρίβεια σε συγκεκριμένα δωμάτια. 

θέρμανση την άνοιξη / φθινόπωρο. Οι συσκευές μας προσφέρουν έναν 

 | |
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 | |

Σελίδα 14 Σελίδα 16 Σελίδα 17

CK Premium CK Trend LCD IW

– |  | – – |  | – – | – | 
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Αερόθερμα Θερμάστρες
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Περιποιηθείτε τον εαυτό σας 
με διπλή ζεστασιά
CND θερμοπομπός

Με αυτή την συσκευή, η ζεστασιά φτάνει σε 
εσάς με περισσότερους από έναν τρόπους. Δύο 
συστήματα θέρμανσης είναι ενσωματωμένα σε 
αυτόν τον θερμοπομπό. Το ένα ακτινοβολεί 
θερμότητα και το άλλο κάνει φυσική κοικλοφορία 
του αέρα. Σαν αποτέλεσμα, απολαμβάνετε μία 
ευχάριστη και άνετη θερμοκρασία στο δωμάτιο. 
Ο κομψός σχεδιασμός της συσκευής διασφαλίζει 
ότι θα ταιριάζει τέλεια με το δικό σας περιβάλλον 
διαβίωσης.

Βολική εξοικονόμηση ενέργειας
Ρυθμίστε εύκολα την προτιμώμενη θερμοκρασία 
στη συσκευή και επωφεληθείτε από μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση: ο επιτοίχιος διπλός θερμοπομπός
μειώνει αυτόματα την θερμοκρασία όταν αφήνετε
το δωμάτιο. Εάν ανοίξετε τα παράθυρα για να 
αερίσετε τον χώρο, ο θερμοπομπός σβήνει 
αυτόματα. 

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος
 › Επιτοίχιος διπλός θερμοπομπός, ιδανικός ως 
πρόσθετη ή μεταβατική θέρμανση για την 
άνοιξη / φθινόπωρο

 › Ομοιόμορφη και ευχάριστη θέρμανση του χώρου
 › Μοντέρνος σχεδιασμός ανώτερης ποιότητας
 ›  Χειριστήριο με φωτιζόμενη οθόνη LCD
 › Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, αντιπαγετική  
προστασία και αναγνώριση ανοιχτού παραθύρου

 › Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας με  
αναγνώριση παρουσίας

 › Διακόπτης ON/OFF και προστασία από 
υπερθέρμανση

 › Σταθερή σύνδεση με αγωγό ελέγχου FIL

Αναγνώριση ανοιχτού
παραθύρου

Εβδομαδιαίος 

χρονοδιακόπτης
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Θέρμανση ακριβείας  
με στυλ 

Με αυτόν τον θερμοπομπό βελτιώνετε τον 
χώρο σας διπλά, καθότι δεν παρέχει απλά 
ευχάριστη θερμότητα, αλλά μέσω του σχεδιασμού
ανώτερης ποιότητας που διαθέτει, συνδυάζεται 
τέλεια με την εσωτερική σας διακόσμηση. Έτσι, 
δεν χρειάζετε να επιλέξετε μεταξύ ζεστασιάς 
και στυλ.

Ευέλικτος έλεγχος θερμότητας
Η άνεση είναι το πιο βασικό χαρακτηριστικό 
αυτού του επιτοίχιου θερμοπομπού. Χρησιμοποιήστε
τον εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη για να ορίσετε
την ακριβή θερμοκρασία για αρκετές ημέρες
ή προσαρμόστε τη θερμοκρασία αυθόρμητα 
με το πάτημα ενός κουμπιού από δέκα λεπτά 
έως και δύο ώρες. Όταν αερίζετε το δωμάτιο, 
η συσκευή σβήνει αυτόματα.

CON Premium θερμοπομπός

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος
 › Επιτοίχιος θερμοπομπός, ιδανικός ως 
πρόσθετη ή μεταβατική θέρμανση για  
την άνοιξη / φθινόπωρο

 › Ομοιόμορφη και ευχάριστη θέρμανση χώρου
 › Σχεδιασμός ανώτερης ποιότητας με 
πρόσοψη αλουμινίου

 › Χειριστήριο με φωτιζόμενη οθόνη LCD
 › Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, χρονοδιακόπτης 
σύντομης διάρκειας 120 λεπτών, αντιπαγετική
προστασία και αναγνώριση ανοιχτού παραθύρου

 › Χειριστήριο με δυνατότητα αυτοεκμάθησης,
αυτόματος υπολογισμός του χρόνου 
προθέρμανσης σε λειτουργία χρονοδιακόπτη

 › Διακόπτης ON/OFF και προστασία από 
υπερθέρμανση

Αναγνώριση ανοιχτού
παραθύρου

Εβδομαδιαίος Χρονόμετρο μικρής 
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Θερμοκρασία άνεσης που  
περιστρέφεται γύρω σου

Αν θέλετε η ζεστασιά να σας ακολουθήσει όπου 
κι αν πάτε, αυτός ο θερμοπομπός είναι η τέλεια λύση.
Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό και τις πρακτικές
τροχήλατες βάσεις του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αυτόν τον ευέλικτο θερμοπομπό όπου επιθυμείτε.
Η προστασία από την ανατροπή θα διασφαλίσει 
την συσκευή κατά τη λειτουργία. 

Βολικός έλεγχος της θερμικής άνεσης
Η προσαρμοστικότητα αυτού του θερμοπομπού
συνδυάζεται με την εντυπωσιακή του απόδοση.
Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η μεγάλη ευκολία  
λειτουργίας: επιλέγετε την επιθυμητή θερμοκρασία 
του δωματίου εύκολα μέσω ενός μηχανικού 
περιστρεφόμενου ελεγκτή.

CNS F θερμοπομπός  

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος 
 › Κινητός, ανεξάρτητος θερμοπομπός, 
ιδανικός ως πρόσθετη ή μεταβατική  
θέρμανση για άνοιξη / φθινόπωρο

 › Μηχανικός ελεγκτής θερμοκρασίας
 › Ροδάκια για ευέλικτη τοποθέτηση 
 › Μέγιστη ασφάλεια λειτουργίας χάρη 
στην προστασία από την ανατροπή

 ›  Στιβαρός σχεδιασμός 
 › Αντιπαγετική προστασία

CNS 200 F





Θερμότητα που λειτουργεί 
στο χώρο σας
CWM θερμοπομπός

Ακόμα και σε μικρά ή στενά δωμάτια, δεν πρέπει
να χάνετε την θερμική σας άνεση. Αυτός είναι ο
λόγος που ο θερμοπομπός είναι τόσο συμπαγής.

για να χωρέσει ακόμα και σε πολύ μικρό χώρο.
Παρά τις πολύ μικρές τις διαστάσεις, η συσκευή 
προσφέρει εξαιρετική θερμική άνεση.

Απολαύστε ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων 
Παρόλο που ο επιτοίχιος θερμοπομπός συνδυάζεται
πολύ διακριτικά με το δωμάτιό σας, παρέχει πολύ
αποτελεσματικά θερμότητα. Σε αυτό συμβάλουν 
τα υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά, όπως: ο
εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης και η ανίχνευση 
ανοιχτού παραθύρου, που κάνουν την λειτουργία 
του ακόμα πιο εύκολη για εσάς.

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος
 › Επιτοίχιος θερμοπομπός, ιδανικός ως 
πρόσθετη ή μεταβατική θέρμανση για  
την άνοιξη / φθινόπωρο

 › Ομοιόμορφη και ευχάριστη θέρμανση χώρου
 › Μεταλλικό περίβλημα και λεπτή σχεδίαση
 ›  Χειριστήριο με φωτιζόμενη οθόνη LCD
 › Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, αντιπαγετική 
προστασία και αναγνώριση ανοιχτού παραθύρου

 › Χειριστήριο με δυνατότητα αυτοεκμάθησης,
αυτόματος υπολογισμός του χρόνου 
προθέρμανσης σε λειτουργία χρονοδιακόπτη

 › Διακόπτης ON/OFF και προστασία από 
υπερθέρμανση

Αναγνώριση ανοιχτού
παραθύρου

Εβδομαδιαίος

Με βάθος ακριβώς 10 cm, είναι ιδιαίτερα λεπτός 

χρονοδιακόπτης
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Ζεστασιά και γαλήνη, μαζί

Η θερμότητα έχει περισσότερο χαλαρωτικό 
αποτέλεσμα όταν δεν συνοδεύεται από άλλους  
ενοχλητικούς θορύβους. Αυτό το αερόθερμο 
λειτουργεί ιδιαίτερα ήσυχα "Σιωπηλή λειτουργία" 
χάρη στον ειδικό ανεμιστήρα του. Ταυτόχρονα, 
η θερμαντική ισχύς του είναι τόσο υψηλή που 
μπορείτε να θερμάνετε μεμονωμένα δωμάτια 
πολύ γρήγορα.

Η τελευταία πινελιά στο χώρο σας
Η συσκευή εντυπωσιάζει με την αποτελεσματικότητα
της και σας προσφέρει πολλές λειτουργικές ανέσεις,
όπως ο πρακτικός εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης
για θέρμανση που είναι σχεδόν εντελώς αυτόματη.
Ο υψηλής ποιότητας σχεδιασμός εξασφαλίζει ότι  
το αερόθερμο θα αποτελεί έναι κομψό στοιχείο 
της εσωτερικής σας διακόσμησης. 

CK Premium αερόθερμο

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος 
 › Επιτοίχιο αερόθερμο, ιδανικό ως
πρόσθετη ή μεταβατική θέρμανση για  
την άνοιξη / φθινόπωρο

 › Γρήγορη θέρμανση του αέρα δωματίου 
 › Σχεδιασμός ανώτερης ποιότητας με 
πρόσοψη αλουμινίου

 › Χειριστήριο με φωτιζόμενη οθόνη LCD
 › Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, χρονοδιακόπτης 
σύντομης διάρκειας 120 λεπτών, αντιπαγετική

 
 › Χειριστήριο με δυνατότητα αυτοεκμάθησης,
αυτόματος υπολογισμός του χρόνου 
προθέρμανσης σε λειτουργία χρονοδιακόπτη

 › Διακόπτης ON/OFF και προστασία από 
υπερθέρμανση

Αναγνώριση ανοιχτού
παραθύρου

Εβδομαδιαίος Χρονόμετρο μικρής 
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προστασία και αναγνώριση ανοιχτού παραθύρου

χρονοδιακόπτης διάρκειας



Πολύ ισχυρή απόδοση από 
μια συμπαγή συσκευή
CK Trend LCD αερόθερμο

Εάν χρειάζεστε την θερμότητα ιδιαίτερα άμεσα, 
αυτό το γρήγορο αερόθερμο είναι ιδανικό για 
εσάς. Παράγει την θερμοκρασία που προτιμάτε 
αμέσως χωρίς να απαιτεί πολλά σε αντάλλαγμα: 
μια πρίζα είναι το μόνο που χρειάζεται για τη 
σύνδεση αυτής της συσκευής.

Απόλαυση με εύκολο έλεγχο
Το αερόθερμο είναι βολικό στη χρήση καθώς 
ο ελεγκτής θερμοκρασίας είναι πολύ εύκολα 
προσβάσιμος. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει
πιο απλός τρόπος για να νιώσετε ζεστασιά.

CK 20 Trend LCD

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος 
 › Αερόθερμο ιδανικό ως πρόσθετη ή 
μεταβατική θέρμανση για την  
άνοιξη / φθινόπωρο

 › Πολύ γρήγορη θέρμανση δωματίων
 › Συμπαγής συσκευή σε πλαστικό περίβλημα
 › Χειριστήριο με φωτιζόμενη οθόνη LCD
 › Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, αντιπαγετική 
προστασία και αναγνώριση ανοιχτού 
παραθύρου
 

 

 › Χειριστήριο με δυνατότητα αυτοεκμάθησης,
αυτόματος υπολογισμός του χρόνου 
προθέρμανσης σε λειτουργία χρονοδιακόπτη

 › Μέγιστη ασφάλεια χάρη στην προστασία 
υπερθέρμανσης τριών σταδίων 

Αναγνώριση ανοιχτού
παραθύρου

Εβδομαδιαίος
χρονοδιακόπτης



IW θερμάστρα

IW 120

Χρησιμοποιήστε με ευελιξία   
την θερμάστρα σας

Ενσωματώστε τη θερμότητα με ευελιξία στην 
καθημερινή σας ζωή με αυτό το θερμαντικό 
σώμα με χαλαζία.  Η συσκευή ανεβάζει την 
θερμοκρασία στο δωμάτιό σας γρήγορα και 
με ακρίβεια. Μπορείτε να νιώσετε τη λαμπερή 
θερμότητά της σχεδόν μόλις την ενεργοποιήσετε. 

Μην περιορίζετε τη θέρμανση σε ένα μέρος 
Αυτή η θερμάστρα είναι πολύ πρακτική στο μπάνιο 
σας, για παράδειγμα, για να δώσει ένα ωραίο 
και ζεστό ξεκήνιμα στην ημέρα σας. Το βράδυ, 
στο τελείομα της ημέρα, αυτή η θερμάστρα 
χαλαζία  είναι ο ιδανικός σας σύντροφος. Θα σας 
κρατήσει ζεστούς και άνετους στο μπαλκόνι  
για να χαλαρώσετε με την θερμική της ακτινοβολία.

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος
 › Υπέρυθρη θερμάστρα χαλαζία με  

 › Ευχάριστη θερμότητα για εσωτερικούς χώρους
ή προστατευμένους εξωτερικούς χώρους

 › Επιλογή 3 βαθμίδων θέρμανσης 

 › Εύκολος χειρισμός και ρύθμιση
 › Μεταλλικό περίβλημα ανώτερης 
ποιότητας
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θερμαντική απόδοση 1,2 kW

(0,4/0,8/1,2kW)



Μοντέλο  CND 75 CND 100 CND 150 CND 200
 234813 234814 234815 234816

Ισχύς W 750 1000 1500 2000
Σύνδεση  1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V
Συχνότητα Hz 50/- 50/- 50/- 50/-
Υψος/πλάτος/βάθος mm 504/675/120 504/790/120 504/1010/120 504/1240/120
Βάρος kg 6.7 7.7 9.7 11.5
Βαθμολογία IP  IP24 IP24 IP24 IP24
Χρώμα  λευκό λευκό λευκό λευκό 
Κατηγορία προϊόντων Premium/Plus/Trend /–/– /–/– /–/– /–/–

Μοντέλο  CON 5 Premium CON 10 Premium CON 15 Premium CON 20 Premium CON 30 Premium
 237830 237831 237832 237833 237834

Ισχύς W 500 1000 1500 2000 3000
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
Συχνότητα Hz 50/- 50/- 50/- 50/- 50/-
Υψος/πλάτος/βάθος mm 470/345/126 470/470/126 470/625/126 470/780/126 470/1090/126
Βάρος kg 4.3 5.9 7.5 9.3 12.6
Βαθμολογία IP  IP24 IP24 IP24 IP24 IP24
Χρώμα  αλπικό λευκό αλπικό λευκό αλπικό λευκό αλπικό λευκό αλπικό λευκό 
Κατηγορία προϊόντων Premium/Plus/Trend /–/– /–/– /–/– /–/– /–/–

Μοντέλο  CNS 100 F CNS 200 F CNS 250 F
 229790 229794 229795

Ισχύς W 1000 2000 2500
Σύνδεση  1/N~230 V 1/N~230 V 1/N~230 V
Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60
Υψος/πλάτος/βάθος mm 555/445/305 555/740/305 555/890/305
Βάρος kg 4.9 7.3 8.6
Βαθμολογία IP  IP24 IP24 IP24
Χρώμα  αλπικό λευκό αλπικό λευκό 
Κατηγορία προϊόντων Premium/Plus/Trend –//– –//– –//–

Σύγκριση προϊόντων - Θερμοπομποί

Σημείωση: Το CNS F είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένα δωμάτια ή για περιστασιακή χρήση! 

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 W 500 750 1000 1500 2000 2500 3000
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
Υψος/πλάτος/βάθος mm 450/348/100 450/426/100 450/426/100 450/582/100 450/738/100 450/894/100 450/1050/100
Βάρος kg 4 4.6 4.6 6 7.7 9.2 10.9
Βαθμολογία IP  IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24
Χρώμα  αλπικό λευκό αλπικό λευκό αλπικό λευκό αλπικό λευκό αλπικό λευκό αλπικό λευκό αλπικό λευκό 
Κατηγορία προϊόντων Premium/Plus/Trend –/–/ –/–/ –/–/ –/–/ –/–/ –/–/ –/–/



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 W 500 750 1000 1500 2000 2500 3000
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
Υψος/πλάτος/βάθος mm 450/348/100 450/426/100 450/426/100 450/582/100 450/738/100 450/894/100 450/1050/100
Βάρος kg 4 4.6 4.6 6 7.7 9.2 10.9
Βαθμολογία IP  IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24
Χρώμα  αλπικό λευκό αλπικό λευκό αλπικό λευκό αλπικό λευκό αλπικό λευκό αλπικό λευκό αλπικό λευκό
Κατηγορία προϊόντων Premium/Plus/Trend –/–/ –/–/ –/–/ –/–/ –/–/ –/–/ –/–/

Μοντέλο  CK 20 Premium
 237835

Ισχύς W 2000
Σύνδεση  1/N/PE~230 V
Συχνότητα Hz 50/-
Υψος/πλάτος/βάθος mm 470/345/126
Βάρος kg 5.3
Βαθμολογία IP  IP24
Χρώμα  αλπικό λευκό
Κατηγορία προϊόντων Premium/Plus/Trend /–/–

Σύγκριση προϊόντων - Θερμοπομποί

Σύγκριση προϊόντων - Αερόθερμα
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Μοντέλο  CK 20 Trend LCD
 236653

Ισχύς W 2000
Σύνδεση  1/N~230 V
Συχνότητα Hz 50/-
Υψος/πλάτος/βάθος mm 400/275/131
Βάρος kg 2.5
Βαθμολογία IP  IP24
Χρώμα  αλπικό λευκό
Κατηγορία προϊόντων Premium/Plus/Trend –/–/

Μοντέλο  IW 120
 229339

Ισχύς W 1200
Σύνδεση  1/N/PE~230 V
Συχνότητα Hz 50/60
Υψος/πλάτος/βάθος mm 145/535/85
Βάρος kg 1.55
Βαθμολογία IP  IPX4
Χρώμα  ασημί
Κατηγορία προϊόντων Premium/Plus/Trend –/–/

Σύγκριση προϊόντων - Θερμάστρες



Από το 1924, η STIEBEL ELTRON είναι συνώνυμη
με αξιόπιστες οικιακές λύσεις ζεστού νερού, 

μια σαφή εστίαση στη συζήτηση για την ενέργεια: 
η ηλεκτρική ενέργεια, κατά προτίμηση από  
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι η ενέργεια  

περίπου 3900 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο  
για να προσφέρουμε αποτελεσματικές λύσεις 
θέρμανσης με πράσινες τεχνολογίες.  

Από το σχεδιασμό και την κατασκευή της
συσκευής έως και τη συντήρησή της, εμείς
εφαρμόζουμε συστηματικά την τεχνογνωσία, 
τη δύναμη της καινοτομίας μας και την εμπειρία 
μας - που αποκτήθηκε από συνεργασίες με πελάτες 
με υψηλά πρότυπα, όπως εσείς, και από την 
πώληση περισσότερων από δύο εκατομμύρια 
συσκευών κάθε χρόνο. Έχουμε τη κατάλληλη 
λύση για να ικανοποιήσουμε οποιαδήποτε  
απαίτηση.  Λύσεις που έχουν σχεδιαστεί για να 
αυξήσουν το επίπεδο ευκολίας στο σπίτι σας  
σήμερα ενώ θα εξακολουθούν να είναι επίκαιρες 
αύριο.

Μπορείτε να δείτε από πρώτο χέρι τη δέσμευσή 
μας για πράσινη τεχνολογία με μια επίσκεψη 
στην Ενεργειακή Πανεπιστημιούπολη στα 
κεντρικά μας γραφεία στο Holzminden, Γερμανία. 
Αυτό το κέντρο εκπαίδευσης και επικοινωνίας 
είναι το εμβληματικό μας έργο για την βιωσιμότητα  
και την κατασκευή με αποδοτικούς πόρους. 
Συνδυάζει τα υψηλότερα πρότυπα αρχιτεκτονικής 
και ποιότητας επικοινωνίας. Ως PlusEnergy κτίριο,  
παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτή που 
καταναλώνει. Ελάτε και ζήστε τι σημαίνει το 
όνομα  μας - στη θεωρία και στη πράξη. 

Επαναφορτίστε την ενέργειά σας 
με τη δική μας
Χρειαζόμαστε ενέργεια για να ζήσουμε. Ως οικογενειακή επιχείρηση, προσπαθούμε να

διασφαλίσουμε ότι η ενέργεια θα είναι ακόμα διαθέσιμη στον αυριανό κόσμο. Γι 'αυτό 

προστατεύουν τις επενδύσεις σας. Ενεργούμε για το μέλλον - το δικό σας και το δικό μας.

εμείς υποστηρίζουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνες και αποτελεσματικές υπηρεσίες που

θέρμανσης, εξαερισμού και ψύξης. Διατηρούμε 

του μέλλοντος. Για αυτό βασιζόμαστε σε 
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Τεχνολογία για άνετη καθημερινότητα

Ο τοπικός εξειδικευμένος συνεργάτης:

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

www.stiebel-eltron.com ή από τον τοπικό εξειδικευμένο συνεργάτη μας.

STIEBEL ELTRON International GmbH | Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden | Germany
info-center@stiebel-eltron.com | www.stiebel-eltron.com
Managing Director Dr. Nicholas Matten | VAT ID number DE811150571 | HRB 119307

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


