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Αποτελεσματική τεχνολογία
Το ζεστό νερό ακριβώς στο σωστό σημείο
Τέλεια θερμαινόμενο νερό με τους ιδιαίτερα μικρούς ταχυθερμαντήρες Mini

ΕΛ

Το να μπορεί να πλένει τα χέρια της μόνη
της σημαίνει πολλά για την κόρη μας. Χάρη
στον Mini ταχυθερμαντήρα το νερό βγαίνει
από την βρύση μας γρήγορα, αλλά χωρίς να
είναι πολύ ζεστό. Αυτό σημαίνει ότι η μικρή
μας μπορεί να αισθάνεται σαν μεγάλη.
Τεχνολογία για άνετη καθημερινότητα
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Αξιοποιήστε όλες τις δυνατότητες
Το ζεστό νερό είναι μια ανάγκη που μας ακολουθεί όλη την ημέρα:
στο πρωίνο φρεσκάρισμα, στο τακτικό πλύσιμο των χεριών, στο
βούρτσισμα των δοντιών πριν τον βραδινό ύπνο. Μικρές έως
μεσαίες ποσότητες νερού συχνά αρκούν για αυτές τις ανάγκες.
Οι Mini ταχυθερμαντήρες μας προσφέρουν αμέσως και χωρίς
καμία προσπάθεια ζεστό νερό ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούν
ηλεκτρονικό ή υδραυλικό έλεγχο ισχύος. Οι συμπαγείς διαστάσεις
τους επιτρέπουν να συνδιάζονται αρμονικά στον εσωτερικό
σχεδιασμό ή τοποθετούνται σε μη ορατά σημεία.

Επωφεληθείτε από την αποτελεσματικότητα
Το νερό θερμαίνεται απευθείας στη βρύση. Ως αποτέλεσμα, δεν
υπάρχουν απώλειες γραμμών ή ενέργειας. Το νερό θερμαίνεται
μέσω του ταχυθερμαντήρα και διατίθεται αμέσως στην σωστή
θερμοκρασία. Ακόμα κι αν η απάιτηση για ζεστό νερό αυξηθεί.

Mini ταχυθερμαντήρες

Σελίδα 04

Σελίδα 05

Μοντέλο

EIL Premium

EIL Plus

Ενεργειακή κλάση

A

A

Έλεγχος ισχύος

Ηλεκτρονικός έλεγχος

Υδραυλικός έλεγχος

Επιλογή θερμοκρασίας

Εσωτερικά ρυθμιζόμενη
30 - 50°C

Αύξηση θερμοκρασίας
περίπου 25°C

Κατάλληλο για το πλύσιμο χεριών





Όριο θερμοκρασίας

Εσωτερικά ρυθμιζόμενη 30 - 50°C

Εγκατάσταση κάτω του πάγκου



Εγκατάσταση πάνω του πάγκου



Ελεύθερης ροής | πιέσεως

|

|

Κλάση

Premium

Plus
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Συμπαγής ευκολία
που μιλά από μόνη της
EIL Premium mini ταχυθερμαντήρας

Η θερμοκρασία που προτιμάτε, χωρίς τις
απώλειες θερμότητας που προκαλούνται από
την απόσταση των σωληνώσεων - αυτός ο μίνι
ταχυθερμαντήρας νερού σας φέρνει στην
"νέα κανονικότητα". Η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη
συσκευή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για νιπτήρες
χειρός, όπου και θα προμηθεύσει με μικρές
ποσότητες ζεστού νερού.
Απολαύστε το ζεστό νερό χωρίς παρακάμψεις
Αυτός ο mini ταχυθερμαντήρας καθίσταται
μια πειστική υπόθεση για αποδοτικότερη
θέρμανση νερού. Με το που συνδέσετε τη
συσκευή κοντά στην βρύση, επάνω ή κάτω από
τον πάγκο, εξοικονομείτε ενέργεια και νερό.
Αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχουν μακρινές
σωληνώσεις. Επίσης δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε
την θερμοκρασία χειροκίνητα, κάνοντας την
συσκευή ακόμα πιο πρακτική και βολική για χρήση.

Κάτω του
Πάγκου

Πάνω του
Πάγκου

Όριο
θερμοκρασίας

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος

› Μίνι ταχυθερμαντήρας με ηλεκτρονικό
›
›
›
›
›
›

έλεγχο ισχύος για άμεσα διαθέσιμες
μικρές ποσότητες νερού
Ευέλικτη εγκατάσταση επάνω ή κάτω
του πάγκου
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βρύσες
πιέσεως ή βρύσες χωρίς πίεση
Ακριβής παράδοση θερμοκρασίας
έως την μέγιστη απόδοση
Όριο θερμοκρασίας εσωτερικά
ρυθμιζόμενο από περίπου 30 έως 50 °C
Με ειδικό αεριστήρα για τέλεια ροή
Με βύσμα πρίζας (Μοντέλο EIL 3 Premium)

Ο γρηγορότερος τρόπος
για να απολαύσετε ζεστό νερό
EIL Plus mini ταχυθερμαντήρας

EIL Plus

Υπάρχουν μέρη στο σπίτι σας, όπου θα
χρειάζεται ζεστό νερό μόνο περιστασιακά;
Τότε αυτός ο μίνι ταχυθερμαντήρας είναι η
σωστή λύση για εσάς. Το νερό ανεβάζει
άμεσα θερμοκρασία χάρη στην τοπική
εγκατάσταση.
Ανακαλύψτε όλες τις επιλογές
Διατηρείτε την ευελιξία, καθώς η συσκευή
μπορεί να παρέχει μεταξύ δύο και τεσσάρων
λίτρων ανά λεπτό, ανάλογα με το μοντέλο.
Αυτός ο ταχυθερμαντήρας συνδυάζεται εύκολα
με τις εμπορικά διαθέσιμες βρύσες πιέσεως
και είναι εξαιρετικά προσαρμοστικός.

Κάτω του
Πάγκου

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος
› Mini ταχυθερμαντήρας με υδραυλικό έλεγχο
για άμεσα διαθέσιμες μικρές ποσότητες
ζεστού νερού.
› Κατάλληλο για εγκατάσταση κάτω του πάγκου.
› Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βρύσες πιέσεως
ή βρύσες χωρίς πίεση.
› Με ειδικό αεριστήρα για τέλεια ροή.
› Με βύσμα πρίζας (Μοντέλο EIL 3 Plus).
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Σύγκριση προϊόντων Mini ταχυθερμαντήρες
Μοντέλο
Αριθμός σειράς
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
Ονομαστική ισχύς
Ισχύς
Ασφάλειες
Φάσεις
Τάση
Συχνότητα
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμ/σία εισόδου
Παράδοση ζεστού νερού
Υψος/ πλάτος/ βάθος
Βαθμός IP
Κατηγορία προϊόντος Premium/Plus/Trend

Μοντέλο
Αριθμός σειράς
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
Ονομαστική ισχύς
Ισχύς
Ασφάλειες
Φάσεις
Τάση
Συχνότητα
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμ/σία εισόδου
Παράδοση ζεστού νερού
Υψος/ πλάτος/ βάθος
Βαθμός IP
Κατηγορία προϊόντος Premium/Plus/Trend

kW
A
A
V
Hz
°C
l/min
mm

kW
A
A
V
Hz
°C
l/min
mm

EIL 3 Premium
200134
A
3.53
15.2
16
1/N/PE
230
50/60
55
2.0
143/190/82
IP25

EIL 4 Premium
200135
A
4.4
19.1
20
1/N/PE
230
50/60
55
2.2
143/190/82
IP25

EIL 6 Premium
200136
A
5.7
24.7
25
1/N/PE
230
50/60
55
3.2
143/190/82
IP25

EIL 7 Premium
200137
A
6.5
16.3
20
2/PE
400
50/55
3.7
143/190/82
IP25

/–/–

/–/–

/–/–

/–/–

EIL 3 Plus
200138
A
3.53
15.2
16
1/N/PE
230
50/60
35
2.0
143/190/82
IP25

EIL 4 Plus
200139
A
4.4
19.1
20
1/N/PE
230
50/60
35
2.5
143/190/82
IP25

EIL 6 Plus
200140
A
5.7
24.7
25
1/N/PE
230
50/60
35
3.2
143/190/82
IP25

EIL 7 Plus
200141
A
6.5
16.3
20
2/PE
400
50
35
3.7
143/190/82
IP25

–//–

–//–

–//–

–//–

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
εμείς υποστηρίζουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνες και αποτελεσματικές υπηρεσίες που
προστατεύουν τις επενδύσεις σας. Ενεργούμε για το μέλλον - το δικό σας και το δικό μας.

Από το 1924, η STIEBEL ELTRON είναι συνώνυμη
με αξιόπιστες οικιακές λύσεις ζεστού νερού,
θέρμανσης, εξαερισμού και ψύξης. Διατηρούμε
μια σαφή εστίαση στη συζήτηση για την ενέργεια:
η ηλεκτρική ενέργεια, κατά προτίμηση από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι η ενέργεια
του μέλλοντος. Για αυτό βασιζόμαστε σε
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.
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Τεχνολογία για άνετη καθημερινότητα

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.stiebel-eltron.com ή από τον τοπικό εξειδικευμένο συνεργάτη μας.
HEATOVENT HELLAS | Επίσημος αντιπρόσωπος STIEBEL ELTRON | Ελλάδας και Κύπρου
Τηλ. 210 5900 260 | Fax 210 5981 518 | Email info@heatovent.com | www.heatovent.com
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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