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Piece akumulacyjne marki
Stiebel Eltron
Rozs¹dne wykorzystanie energii, to jedna z g³ównych przes³anek bezpiecznej
przysz³oci. W wielu przypadkach inteligentna instalacja grzewcza wykorzystuj¹ca energiê elektryczn¹ pozwala na znacz¹ce oszczêdnoci ³¹cznych kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych w porównaniu do innych pozornie tañszych róde³ energii.

Joanna Radzimirska

Energia elektryczna posiada wiele zalet:
pozwala siê przetworzyæ na ciep³o niemal bez
strat, umo¿liwia proste rozliczenie kosztów ogrzewania, ³atwy i tani monta¿ urz¹dzeñ pracuj¹cych
w systemie decentralnym, nie wymaga skomplikowanej instalacji grzewczej powoduj¹cej
dodatkowe straty energii.
Oferowana przez Stiebel Eltron szeroka gama
urz¹dzeñ grzewczych, obejmuj¹ca elektryczne
piece akumulacyjne roz³adowywane dynamicznie
(ETS) lub roz³adowywane statycznie (ETC),
konwektory oraz ogrzewacze nadmuchowe
pozwala na takie zaprojektowanie instalacji, przy
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ETS

którym zapewniony zostaje optymalny komfort
w ka¿dym pomieszczeniu, a koszty inwestycyjne
i eksploatacyjne ograniczone zostaj¹ do minimum.
Piece ETC z roz³adowaniem statycznym (bez
dmuchawy) nadaj¹ siê przede wszystkim do pomieszczeñ, w których komfort ogrzewania z uwagi
na przeznaczenie pomieszczenia nie jest najwa¿niejszy, natomiast istotne jest utrzymanie niskich
kosztów inwestycji. Urz¹dzenia charakteryzuj¹ siê
bezszumow¹ prac¹, za nowoczesna technika
izolacyjna zapewnia optymalne obni¿enie strat
cieplnych. Godnym uwagi jest fakt, ¿e piec akumulacyjny ETC wykorzystuje obni¿on¹ taryfê przy
wyj¹tkowo niskim nak³adzie inwestycyjnym. W celu
uzyskania optymalnego komfortu ogrzewania
w danym obiekcie, przy mo¿liwie najni¿szych nak³adach inwestycyjnych nale¿y zastosowaæ piece
statyczne w przedpokojach, korytarzach, czy
pomieszczeniach do uprawiania hobby.
Najwa¿niejsze zalety pieca w skrócie:
odpowiada najnowszym europejskim normom bezpieczeñstwa.
nowoczesny wygl¹d, kolor obudowy pasuj¹cy do ka¿dego wystroju pomieszczenia.
do wyboru modele z regulacj¹ rêczn¹
(ETC...M) lub automatyczn¹ (ETC...A).
odczucie przyjemnego ciep³a w pomieszczeniu, dziêki efektywnemu wypromieniowaniu
ciep³a przez obudowê.
³atwo dostêpne i czytelnie oznakowane pokrêt³a regulacyjne.
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mo¿liwoæ zabezpieczenia pokrête³ przed ich
niepowo³anym przestawieniem.
skuteczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
dziêki zastosowaniu ogranicznika temperatury
bezpieczeñstwa z rêcznym odblokowaniem.
W pomieszczeniach, w których oczekujemy
najwy¿szego komfortu ogrzewania, np. w pokojach dziennych, czy dziecinnych nale¿y stosowaæ piece dynamicznie roz³adowywane. Stiebel
Eltron poleca nowoczesne serie pieców akumulacyjnych fabrycznie wyposa¿onych we wbudowane elementy grzejne oraz elektroniczny regulator ³adowania. Typoszeregi charakteryzuj¹ siê ró¿nymi wymiarami. W zale¿noci od potrzeb u¿ytkownik mo¿e wybraæ model ETS, ETW lub ETT.
MODEL ETS Z SERII STANDARD
Piec akumulacyjny roz³adowywany dynamicznie typu ETS jest najbardziej wyrafinowanym urz¹dzeniem grzewczym wykorzystuj¹cym wszystkie
zalety energii elektrycznej. Zasada dzia³ania tego
urz¹dzenia pozwala na wykorzystanie tañszej taryfy
do jego na³adowania oraz oddawanie zgromadzonego ciep³a w iloci i czasie zdefiniowanym
wed³ug potrzeb U¿ytkownika. Nowoczesna technika regulacyjna rejestruje ka¿d¹ zmianê temperatury i bezzw³ocznie j¹ koryguje. Godna uwagi
jest wyj¹tkowa trwa³oæ tej konstrukcji oraz jakoæ
materia³ów pozwalaj¹ca na wieloletni¹ eksploatacjê
bez jakichkolwiek objawów zu¿ycia.
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MODEL ETW Z SERII P£ASKIEJ
Wyró¿nia siê bardzo p³ask¹ obudow¹ o g³êbokoci tylko 197 mm. Z tego wzglêdu nadaje
siê idealnie do zamontowania pod p³ytkimi parapetami. Istnieje mo¿liwoæ monta¿u na cianie.
MODEL ETT Z SERII NISKIEJ
Piec charakteryzuje siê wyranie nisk¹
obudow¹ umo¿liwiaj¹c¹ monta¿ w pomieszczeniach o du¿ych oknach i nietypowo umieszczonych parapetach.
Zalety pieców z elektronicznym regulatorem:
wyj¹tkowe bezpieczeñstwo u¿ytkowania
dziêki zastosowaniu ogranicznika temperatury wymagaj¹cego odblokowania.
uniwersalny regulator ³adowania (pr¹d sta³y
/ pr¹d zmienny)
bardzo cicho pracuj¹ca dmuchawa
efektywna izolacja thermosolid oparta na
absolutnie nieszkodliwych surowcach
mineralnych
optyczny wskanik usterki (LED)
fabryczne zamontowane i okablowane elementy grzejne.
Dope³nieniem bogatej oferty Stiebel Eltron
w zakresie ogrzewania akumulacyjnego jest
szeroka gama urz¹dzeñ sterowniczych oraz
regulatorów temperatury pomieszczeñ, spe³niaj¹ca wszystkie wymogi u¿ytkownika.
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Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.
02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 9
www.stiebel-eltron.com.pl
www.pompaciepla.com.pl
tel. (0 22) 846 48 20
fax (0 22) 846 67 03
techniczny@stiebel-eltron.com.pl
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