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Σχεδιασμένος για μεγάλα πράγματα
Συμπαγής κατασκευή
Ο συμπαγής δρόμος για τέλεια θερμαινόμενο νερό



Το να μαγειρεύουμε μαζί το βράδυ ή το
το Σαββατοκύριακο είναι ένας πολύ καλός 
τρόπος για να χαλαρώσουμε. Το να ανακατεύεις 
συστατικά και να δοκιμάζεις νέες συνταγές 
γίνεται ακόμα πιο διασκεδαστικό με κάποιον
άλλο. Ο Compact ταχυθερμαντήρας παρέχει 
ζεστό νερό όποτε το θέλω και έτσι, ακόμη 
και το πλύσιμο γίνεται πολύ εύκολο.

 

 

Τεχνολογία για άνετη καθημερινότητα



Μετρήστε τα  i 
Μετρήστε την αποδοτικότητα
Η τεχνολογία i σας δείχνει το επίπεδο ευκολίας ΖΝΧ καθώς και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα 
του ταχυθερμαντήρα σας. Οι συσκευές μας σας προσφέρουν τρία διαφορετικά επίπεδα ευκολίας.

 ›

 ›

Η τεχνολογία 4i ισούται με κορυφαία επίπεδα ευκολίας. Η συσκευή
εξασφαλίζει ακριβή παροχή θερμοκρασίας ανά πάσα στιγμή, χωρίς
διακυμάνσεις και επιτυγχάνει τη μέγιστη απόδοση.
Η τεχνολογία 3i σημαίνει μεγαλύτερη άνεση ΖΝΧ. Η συσκευή
διατηρεί μια σταθερή και ακριβή θερμοκρασία ΖΝΧ μέχρι το όριο 
ισχύος με πολύ υψηλή απόδοση.
 › Η τεχνολογία 2i εγγυάται την καθημερινή εξυπηρέτηση ΖΝΧ. Με 
ανάμιξη του νερού στη βρύση, λαμβάνετε συνεχής παροχή ζεστού 
νερού με καλή απόδοση.

Ιδανική 
θερμ/ασία  
38 °C

Σύγκριση τεχνολογίας i

40 8 12 40 8 12 40 8 12

Σταθερή θερμοκρασία ΖΝΧ κάθε
φορά. Όταν το όριο ισχύος έχει
επιτευχθεί, προσαρμόζεται ο ρυθμός 
ροής πλήρως αυτόματα στον μέγιστο
όγκο νερού.

Σταθερή θερμοκρασία ΖΝΧ έως το
όριο ισχύος. Η θερμοκρασία μειώνεται 
σε υψηλότερους ρυθμούς ροής.

Πρακτικά σταθερή θερμοκρασία ΖΝΧ 
έως το όριο ισχύος. Η θερμοκρασία 
μειώνεται σε υψηλότερους ρυθμούς 
ροής.

Ρυθμός ροής (l/min)
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Όριο ροής (Περίπου 8.5 l/min)



Σελίδα 06 Σελίδα 08

Μοντέλο DCE-X Premium DCE

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A A

Τύπος ελέγχου 4i 3i

Ονομαστική ισχύς 6/8/10/12 11/13,5

Ηλεκτρική σύνδεση 1/N/PE 3/PE

Με επιλογή ισχύος  

Επιλογή θερμοκρασίας Μεταβλητή, 20–60°C  Μεταβλητή, 20–60°C  

Οθόνη και έλεγχος Πολυλειτουργική οθόνη + επιλογέας Ασύρματο χειριστήριο

Προστασία εγκαύματος - Παιδική προστασία 43 °C, 50 °C, 55 °C 43 °C

Μνήμη θερμοκρασίας  

Εγκατάσταση κάτω του πάγκου  

Εγκατάσταση πάνω του πάγκου 

Κλάση Premium Plus

Αξιοποιήστε στο έπακρο
τις ευκαιρίες

 

Μαγειρεύοντας ένα νόστιμο γεύμα, πλένοντας τα πιάτα ή τα χέρια σας 
χρειάζεστε ζεστό νερό στην κουζίνα πολλές φορές την ημέρα. Για να 
βεβαιωθούμε ότι δεν περιμένετε, έχουμε αναπτύξει τον Compact 
ταχυθερμαντήρα . Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εκμεταλλέυεται αποδοτικά 
το χώρο που μπορείτε να τον εγκαταστήσετε, για παράδειγμα, κάτω 
από το νεροχύτη της κουζίνας ή πάνω από το νιπτήρα. Ο σωλήνας 
που ενώνει τη συσκευή στη βρύση είναι τόσο κοντός που το νερό
δεν χάνει σχεδόν καθόλου την θερμοκρασία του στη διαδρομή. 
Έτσι μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο το τέλεια θερμαινόμενο 
νερό όποτε θέλετε.

Compact Ταχυθερμαντήρες



Σελίδα10 Σελίδα13

DCE-S Plus DCE-C Trend

A A

3i 2i

6/8/10/12 6/8/10/12

1/N/PE 1/N/PE
 

Μεταβλητή, 20–60 °C  Mόνιμα στους 55°C  

Περιστροφικός επιλογέας

43 °C, 50 °C, 55 °C

 

 

Plus Trend
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Κάτω του 
Πάγκου

Απόλαυσε το νερό κάθε φορά  
που το θέλεις, στην στιγμή!
DCE-X Premium συμπαγής ταχυθερμαντήρας

Το πρώτο πράγμα το πρωί, κατά τη διάρκεια 
της ημέρας ή αργά το βράδυ: το νερό είναι 
πάντα διαθέσιμο στη σωστή θερμοκρασία, 
όποτε το χρειάζεστε. Αυτή είναι η διαβεβαίωση 
και η ακρίβεια που έχετε από αυτόν τον 
Compact ταχυθερμαντήρα. Αυτό καθίσταται 
δυνατό μέσω της λειτουργίας μνήμης. Δύο
κουμπιά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
γρήγορα και εύκολα αποθηκεύουν τις συχνά 
χρησιμοποιούμενες θερμοκρασίες.

Δείτε ακριβείς πληροφορίες ανά πάσα στιγμή
Η φωτεινή οθόνη διευκολύνει πολύ τη
λειτουργία αυτής της συσκευής. Μπορείς να 
δεις δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας, τον 
ρυθμό ροής ή την ώρα, για παράδειγμα.
Η θερμοκρασία του νερού που έχετε ορίσει 
παραμένει πάντα ορατή.

Ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος
Υπάρχουν διάφορες επιλογές εγκατάστασης
για εσάς με αυτό το μοντέλο. Είναι εξίσου 
κατάλληλο για τον νεροχύτη κουζίνας, 
το νιπτήρα ή το ντους. Όπου κι αν το 
εγκαταστήσετε τον Compact ταχυθερμαντήρα, 
θα επωφεληθείτε από την ενεργειακή του 
απόδοση, αφού θα θερμαίνει το νερό μόνο 
όταν η βρύση είναι πραγματικά ανοιχτή.

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος
 › Μέγιστη ενεργειακή απόδοση και ακρίβεια
παράδοσης θερμοκρασίας ανά πάσα στιγμή 
χάρη στον πλήρως ηλεκτρονικό έλεγχο

 › Εύκολη λειτουργία μέσω μεγάλης φωτεινής
οθόνης πολλαπλών λειτουργιών

 › Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μέσω 
της επιλογής ECO

 

 › Σχεδιασμός υψηλής ποιότητας
 › Δύο κουμπιά μνήμης θερμοκρασίας
 ›

  

 

Περιορισμός μέγιστης θερμοκρασίας
μπορεί να ρυθμιστεί στους 43 °C, 50 °C ή 55 °C

Πάνω του 
Πάγκου
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Τεχνολογία 4i



Κάτω του 
Πάγκου

Απόλαυσε το νερό κάθε φορά  
που το θέλεις, στην στιγμή!
DCE-X Premium συμπαγής ταχυθερμαντήρας

Το πρώτο πράγμα το πρωί, κατά τη διάρκεια 
της ημέρας ή αργά το βράδυ: το νερό είναι 
πάντα διαθέσιμο στη σωστή θερμοκρασία, 
όποτε το χρειάζεστε. Αυτή είναι η διαβεβαίωση 
και η ακρίβεια που έχετε από αυτόν τον 
Compact ταχυθερμαντήρα. Αυτό καθίσταται 
δυνατό μέσω της λειτουργίας μνήμης. Δύο
κουμπιά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
γρήγορα και εύκολα αποθηκεύουν τις συχνά 
χρησιμοποιούμενες θερμοκρασίες.

Δείτε ακριβείς πληροφορίες ανά πάσα στιγμή
Η φωτεινή οθόνη διευκολύνει πολύ τη
λειτουργία αυτής της συσκευής. Μπορείς να 
δεις δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας, τον 
ρυθμό ροής ή την ώρα, για παράδειγμα.
Η θερμοκρασία του νερού που έχετε ορίσει 
παραμένει πάντα ορατή.

Ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος
Υπάρχουν διάφορες επιλογές εγκατάστασης
για εσάς με αυτό το μοντέλο. Είναι εξίσου 
κατάλληλο για τον νεροχύτη κουζίνας, 
το νιπτήρα ή το ντους. Όπου κι αν το 
εγκαταστήσετε τον Compact ταχυθερμαντήρα, 
θα επωφεληθείτε από την ενεργειακή του 
απόδοση, αφού θα θερμαίνει το νερό μόνο 
όταν η βρύση είναι πραγματικά ανοιχτή.

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος
 › Μέγιστη ενεργειακή απόδοση και ακρίβεια
παράδοσης θερμοκρασίας ανά πάσα στιγμή 
χάρη στον πλήρως ηλεκτρονικό έλεγχο

 › Εύκολη λειτουργία μέσω μεγάλης φωτεινής
οθόνης πολλαπλών λειτουργιών

 › Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μέσω 
της επιλογής ECO

 

 › Σχεδιασμός υψηλής ποιότητας
 › Δύο κουμπιά μνήμης θερμοκρασίας
 ›

  

 

Περιορισμός μέγιστης θερμοκρασίας
μπορεί να ρυθμιστεί στους 43 °C, 50 °C ή 55 °C

Πάνω του 
Πάγκου
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Τεχνολογία 4i





Κάτω του
Πάγκου

Απολαύστε αξιόπιστα
DCE-S Plus συμπαγής ταχυθερμαντήρας

Η ζωή έχει τα σκαμπανεβάσματα της. 
Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι καθησυχαστικό 
να υπάρχει παροχή ζεστού νερού στο δικό σας
σπίτι που μπορείτε πάντα να βασίζεστε. Με 
αυτόν τον Compact ταχυθερμαντήρα, η 
ευχάριστη θέρμανση νερού είναι δεδομένη. 
Τόσο αποτελεσματικά που δεν υστερεί σε τίποτα.

Πολύ εύκολο στη χρήση
Με τις Compact διαστάσεις του και την μεγάλη 
του ισχύ, αυτός ο ταχυθερμαντήρας παρέχει είτε 
σε  πολλούς νιπτήρες χεριών είτε στο ντους, νερό 
στην προτιμώμενη θερμοκρασία. Αυτή μπορεί 
να κυμαίνεται από 20 °C έως 60 °C. Χάρη στο 
περιστροφικό  διακόπτη, είναι πολύ εύκολο να 
επιλέξετε την θερμοκρασία. Το τελικό αποτέλεσμα 
είναι: ζεστό νερό ως αναπόσπαστο μέρος της 
ημέρας σας.

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος
 › Πολύ καλή ενεργειακή απόδοση χάρη 
στον ηλεκτρονικό έλεγχο ισχύος

 › Ακριβείς ρυθμίσεις θερμοκρασίας από 
20°C έως 60°C

 › Περιορισμός μέγιστης θερμοκρασίας
μπορεί να ρυθμιστεί στους 43°C, 50°C ή 55°C

 › Κατάλληλο για ντους
 › Πολύ καλή αναλογία τιμής / απόδοσης

Πάνω του
Πάγκου
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Τεχνολογία 3i



Κάτω του
Πάγκου

Βρείτε την τέλεια ανάμιξη 
απόδοσης και στυλ
DCE-C Trend συμπαγής ταχυθερμαντήρας

Σε αυτό το μοντέλο, έχουμε δώσει έμφαση
στο να σας προσφέρουμε μια βολική παροχή 
ζεστού νερού. Αυτή η συσκευή με ηλεκτρονικό 
έλεγχο, είναι προκαθορισμένη στους σταθερούς 
55 °C, καθιστώντας την ιδανική για καθημερινή 
χρήση. Απλά αναμίξτε με κρύο νερό απευθείας 
στη βρύση για να πετύχετε την ιδανική 
θερμοκρασία για εσάς.

 

Η απόλαυση του νερού χωρίς έγνοιες
Το σκληρό νερό δεν είναι πρόβλημα για 
αυτόν τον ταχυθερμαντήρα. Το bare wire 
σύστημα αντιστάσεων του δεν ζεσταίνει 
καθόλου μετά το κλείσιμο της βρύσης και 
έτσι γίνεται πολύ δύσκολο να αποθηκευτούν 
άλατα επάνω στην αντίσταση.

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος
 › Καλή ενεργειακή απόδοση και σταθερή
παράδοση θερμοκρασίας χάρη στον 
ηλεκτρονικό έλεγχο

 ›

 › Η επιλέξιμη ισχύς μπορεί να ρυθμιστεί
εσωτερικώς

DCE-C Trend

Πάνω του
Πάγκου
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Μόνιμα περιορισμένη θερμοκρασία
στους 55 °C

Τεχνολογία 2i



Μοντέλο  DCE-X 6/8 Premium DCE-X 10/12 Premium
 238158 238159

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης  A A
Ονομαστική ισχύς kW 6,0/8,0 10,0/12,0
Ισχύς A 27,3/36,4 45,5/54,5
Ασφάλειες A 30/40 50/60
Φάσεις  1/N/PE 1/N/PE
Τάση V 220 220
Συχνότητα Hz 50/60 50/60
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμ/σία εισόδου °C 70 70
Παράδοση ζεστού νερού l/min 3,1/4,1 @ 220V 5,1/6,2 @ 220V
Υψος/ πλάτος/ βάθος mm 372/217/109 372/217/109
Βαθμός IP  IP25 IP25
Κατηγορία προϊόντος Premium/Plus/Trend  /–/– /–/–

Μοντέλο  DCE 11/13
 230770

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης  A
Ονομαστική ισχύς kW 11,2/13,5
Ισχύς A 18,7/19,5
Ασφάλειες A 16/20
Φάσεις  3/PE
Τάση V 400
Συχνότητα Hz 50/60
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμ/σία εισόδου °C 70
Παράδοση ζεστού νερού l/min 3,7/4,5
Υψος/ πλάτος/ βάθος mm 293/188/85
Βαθμός IP  IP24
Κατηγορία προϊόντος Premium/Plus/Trend  /–/–

Μοντέλο  DCE-S 6/8 Plus DCE-S 10/12 Plus
 238153 238154

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης  A A
Ονομαστική ισχύς kW 6,0/8,0 10,0/12,0
Ισχύς A 27,3/36,4 45,5/54,5
Ασφάλειες A 30/40 50/60
Φάσεις  1/N/PE 1/N/PE
Τάση V 220 220
Συχνότητα Hz 50/60 50/60
Μέγιστη. επιτρεπόμενη θερμ/σία εισόδου °C 70 70
Παράδοση ζεστού νερού l/min 3,1/4,1 @ 220V 5,1/6,2 @ 220V
Υψος/ πλάτος/ βάθος mm 372/217/109 372/217/109
Βαθμός IP  IP25 IP25
Κατηγορία προϊόντος Premium/Plus/Trend  –//– –//–

Σύγκριση προϊόντων - Ταχυθερμαντήρες Compact

–/

Σημείωση: Αυτή η συσκευή μπορεί επίσης να λειτουργήσει με παροχή ρεύματος 230 V ή 240 V. 

Σημείωση: Αυτή η συσκευή μπορεί επίσης να λειτουργήσει με παροχή ρεύματος 230 V ή 240 V. 

Σημείωση: Αυτή η συσκευή μπορεί επίσης να λειτουργήσει με παροχή ρεύματος 380 V ή 415 V. 



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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