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Komfortowe przepływowe ogrzewacze wody, 3-fazowe - osprzęt
FFB W Set

RADIOWE ZDALNE STEROWANIE DLA DHE CONNECT I DHE TOUCH
Radiowe zdalne sterowanie FFB W Set
Komfortowa obsługa DHE Connect lub DHE Touch, niezależnie od miejsca instalacji. Zestaw FFB W umożliwia montaż
panelu DHE w obudowie ściennej jako bezprzewodowe zdalne sterowanie o zasięgu ok. 25 m. Możliwe umieszczenie
obok umywalki lub w kuchni. Wyjmowany panel obsługowy DHE może być wkomponowany w prawie wszystkie
ramki gniazdka (55 mm x 55 mm), lub bezpośrednio w puszkę podtynkową, albo natynkową. Zasilanie sieciowe
poprzez zasilacz podtynkowy. Stopień ochrony IP24. Miejsce panelu w ogrzewaczu jest zasłonięte za pomocą
dostarczanej zaślepki. Obsługa wszystkich funkcji danego modelu DHE. Zakres dostawy: obudowa, zaślepka, zasilacz
podtynkowy. Nadaje się do wszystkich modeli DHE Connect i DHE Touch.

››obudowa ścienna do stałej instalacji panelu obsługowego DHE jako radiowe zdalne sterowanie
››optyczna integracja z wystrojem pomieszczenia
››nowoczesna obudowa wysokiej jakości
››pełen zakres obsługi danego modelu DHE

FFB T Set

Nr kat.

Typ

234832

FFB W Set*

Wysokość Szerokość Głębokość Cena kat. netto PLN
162 mm

87 mm

36 mm

Radiowe zdalne sterowanie FFB T Set
Komfortowa obsługa DHE Connect lub DHE Touch, niezależnie od miejsca instalacji. Zestaw FFB T umożliwia montaż
panelu DHE w obudowie stojącej jako bezprzewodowe zdalne sterowanie o zasięgu ok. 25 m. Możliwe umieszczenie
obok umywalki lub w kuchni. Wyjmowany panel obsługowy DHE jest montowany w obudowę stojącą. Zasilanie
sieciowe poprzez zasilacz wtykowy. Stopień ochrony IP24. Miejsce panelu w ogrzewaczu jest zasłonięte za pomocą
dostarczanej zaślepki. Obsługa wszystkich funkcji danego modelu DHE. Zakres dostawy: obudowa stojąca, zaślepka,
zasilacz z wt yczką i przewodem . N a daje się do wszystkich modeli DHE Connect i DHE Touch.

››obudowa do mocowania panelu obsługowego DHE, jako radiowe zdalne sterowanie
››dowolne miejsce montażu, gotowe do wetknięcia
››nowoczesna obudowa wysokiej jakości
››pełen zakres obsługi danego modelu DHE

FFB 1 SL

Nr kat.

Typ

234475

FFB T Set*

Wysokość Szerokość Głębokość Cena kat. netto PLN
162 mm

87 mm

112 mm

FFB 1 SL - zdalne bezprzewodowe sterowanie do ogrzewaczy DHE…SLi electronic comfort,
umożliwia obsługę poprzez znajdujący się w nim panel sterujący oraz dodatkowo poprzez pilota zdalnego sterowania.
W ogrzewacz wbudowuje się odbiornik sygnałów. Pilot zdalnego sterowania umieszcza się w uchwycie ściennym,
w dowolnym miejscu. Zakres dostawy: moduł odbioru sygnałów, pilot zdalnego sterowania, uchwyt ścienny.
››dobór temperatury w zakresie pomiędzy 20°C i 60°C, w odstępach co 0,5°C
››wodoszczelny pilot z nadajnikiem (IPX7) może być używany w kabinach prysznicowych i wannach
››elegancki i nowoczesny wygląd
››wielofunkcyjny podświetlany wyświetlacz LCD
››wskazanie temperatury, strumienia przepływu wody, zużycia energii lub aktualnego czasu
››dwie pamięci temperatur zadanych
››funkcje komfortowe: przycisk ECO (ekonomiczny), cztery programy kąpielowe, automatyka ilości pobranej wody
››funkcje zabezpieczające: migająca dioda ostrzeżenia przed możliwością poparzenia, zabezpieczenie przed dziećmi i
poparzeniem
››częstotliwość nadajnika sygnałów 868,3 MHz. Zasięg ok. 25 m
››może być stosowane do wszystkich modeli ogrzewaczy DHE wyprodukowanych od maja 2005 r.
Nr kat.

Typ

222419

FFB 1 SL

Wysokość Szerokość Głębokość Cena kat. netto PLN
152 mm

85 mm

23 mm

* Dla oprogramowania wbudowanego w urządzenie obowiązują szczególne warunki licencyjne. Kupujący akceptuje te warunki poprzez zakup urządzenia.

Błędy oraz zmiany techniczne zastrzeżone. Obowiązują ogólne warunki sprzedaży STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o.
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FFB 2 SL - zdalne bezprzewodowe sterowanie do ogrzewaczy DHE…SLi electronic comfort

FFB 2 SL

umożliwia rozszerzenie systemu sterowania maksymalnie o 6 zdalnych pilotów bezprzewodowych.
Piloty zdalnego sterowania umieszcza się w uchwytach ściennych, w dowolnych miejscach. Zakres dostawy: pilot
zdalnego sterowania, uchwyt ścienny.
››dobór temperatury w zakresie pomiędzy 20°C i 60°C, w odstępach co 0,5°C
››wodoszczelny pilot z nadajnikiem (IPX7) może być używany w kabinach prysznicowych i wannach
››elegancki i nowoczesny wygląd
››wielofunkcyjny podświetlany wyświetlacz LCD
››wskazanie temperatury, strumienia przepływu wody, zużycia energii lub aktualnego czasu
››dwie pamięci temperatur zadanych
››funkcje komfortowe: przycisk ECO (ekonomiczny), cztery programy kąpielowe, automatyka ilości pobranej wody
››funkcje zabezpieczające: migająca dioda ostrzeżenia przed możliwością poparzenia, zabezpieczenie przed dziećmi i
poparzeniem
››częstotliwość nadajnika sygnałów 868,3 MHz. Zasięg ok. 25 m.
››może być stosowane do wszystkich modeli ogrzewaczy DHE wyprodukowanych od maja 2005 r.
Nr kat.

Typ

223340

FFB 2 SL

Wysokość Szerokość Głębokość Cena kat. netto PLN
152 mm

85 mm

23 mm

FB 1 SL - przewodowe zdalne sterowanie do ogrzewaczy DHE…SLi electronic comfort

FB 1 SL

umożliwia obsługę wyłącznie poprzez zdalne sterowanie. Panel obsługowy ogrzewacza DHE…SLi przekładany jest do
uchwytu ściennego. W ogrzewacz montowana jest zaślepka. Podłączenie zdalnego sterowania FB 1 SL odbywa się
poprzez stały przewód sterujący (J-YY2x2x0x0,6).
Zakres dostawy: grupa przyłączeniowa, zaślepka, uchwyt ścienny
››może być stosowane do wszystkich modeli ogrzewaczy DHE wyprodukowanych od maja 2005 r.
››rodzaj ochrony IP 25 (strugoszczelna)
Nr kat.

Typ

221333

FB 1 SL

Wysokość Szerokość Głębokość Cena kat. netto PLN
190 mm

88 mm

43 mm

FFB 1 - zdalne bezprzewodowe sterowanie do ogrzewaczy DEL...SLi electronic LCD,

FFB 1

umożliwia obsługę ogrzewacza poprzez znajdujący się w nim panel sterujący, oraz dodatkowo poprzez pilota zdalnego
sterowania. W ogrzewacz wbudowuje się odbiornik sygnałów. Pilota zdalnego sterowania umieszcza się w uchwycie
ściennym, w dowolnym miejscu. Możliwe jest użytkowanie do max 6 pilotów.
››może być stosowane do wszystkich modeli ogrzewaczy DEL wyprodukowanych od maja 2005 r.
››rodzaj zabezpieczenia IP X7
››zakres dostawy: moduł odbiornika, pilot, uchwyt ścienny
Grupa
przyłączeniowa

Pilot

Uchwyt

zdalnego

ścienny

Nr kat.

Typ

169478

FFB 1

Wysokość Szerokość Głębokość Cena kat. netto PLN
130 mm

63 mm 18,5 mm

sterowania

FFB 2 - zdalne bezprzewodowe sterowanie do ogrzewaczy DEL...SLi electronic LCD,

FFB 2

umożliwia rozszerzenie systemu do max 6 pilotów. Pilota zdalnego sterowania umieszcza się w uchwycie ściennym, w
dowolnym miejscu. Możliwe jest użytkowanie do max 6 pilotów.
››może być stosowane do wszystkich modeli ogrzewaczy DEL wyprodukowanych od maja 2005 r.
››rodzaj zabezpieczenia IP X7
››zakres dostawy: pilot, uchwyt ścienny

Grupa

Uchwyt

przyłączeniowa

ścienny

Nr kat.

Typ

169482

FFB 2

Wysokość Szerokość Głębokość Cena kat. netto PLN
130 mm

Nr kat.
001786

63 mm 18,5 mm
Opis Cena kat. netto PLN

LR 1-A dla ogrzewaczy przepływowych do 27 kW. Przekaźnik priorytetu dla przełączenia
priorytetowego, np. w połączeniu z elektrycznymi piecami akumulacyjnymi.

Błędy oraz zmiany techniczne zastrzeżone. Obowiązują ogólne warunki sprzedaży STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o.
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ARMATURY DO KOMFORTOWYCH OGRZEWACZY PRZEPŁYWOWYCH
MEKD

MEBD

Jednouchwytowa armatura ciśnieniowa
Korpus mosiężny, z niezwykle odpornymi na uszkodzenia powierzchniami chromowanymi, chromowany uchwyt.

››przeznaczona dla DHE, DHB, DEL, PER, PEO, PEY, PEG, PHB
››armatura MEBD z wężem prysznicowym i głowicą prysznicową
Nr kat.

Typ

Zastosowanie

Rodzaj konstrukcji Cena kat. netto PLN

232613

MEKD

Kuchnia

ciśnieniowa

232614

MEBD

Wanna / Prysznic

ciśnieniowa

Dane techniczne
Typ
Rodzaj montażu
Przyłącze
Powierzchnia
Przyłącze wody

MEKD

MEBD

Ścienna

Ścienna

Rurki mosiężne

Rurki mosiężne

chromowana

chromowana

G 1/2

G 1/2

Błędy oraz zmiany techniczne zastrzeżone. Obowiązują ogólne warunki sprzedaży STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o.

www.stiebel-eltron.pl

