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Przep³ywowe

podgrzewacze wody

Stiebel Eltron

Przep³ywowe ogrzewacze
elektryczne nale¿¹ do
urz¹dzeñ coraz czêciej
stosowanych do grupowego lub punktowego
zaopatrywania w ciep³¹
wodê kilku punktów
poboru znajduj¹cych siê
w domu jednorodzinnym,
mieszkaniu lub biurze.

DNM mini
Hydraulicznie sterowany ogrzewacz przep³ywowy DNM mini jest urz¹dzeniem bezcinieniowym przeznaczonym do ogrzewania wody u¿ytkowej na potrzeby
jednego punktu poboru. Urz¹dzenie w³¹cza siê automatycznie w chwili uruchomienia przep³ywu wody.
Monta¿ bezporednio pod- lub nad punktem poboru,
zapobiega stratom ciep³a i skraca do minimum czas
oczekiwania na ciep³¹ wodê. Urz¹dzenie wyposa¿one jest w ciankê tyln¹ umo¿liwiaj¹c¹ bezporednie
mocowanie do ciany. Bezawaryjne dzia³anie zapewnia gama armatur przeznaczonych tylko do ogrzewaczy przep³ywowych mini, firmy Stiebel Eltron. Ma³a,
kompaktowa obudowa w kolorze bia³ym sprawia, ¿e
urz¹dzenie pasuje do ka¿dego wystroju wnêtrza.
DHC i DHA
Przep³ywowe ogrzewacze elektryczne DHC i DHA
to nowoczesne urz¹dzenia stosowane w systemie decentralnym. Dziêki umieszczeniu tu¿ przy punkcie poboru, ciep³a woda pop³ynie natychmiast tam, gdzie jest
potrzebna: w kuchni, ³azience czy toalecie. Niewielkie
wymagania energetyczne (instalacja jednofazowa)

DNM wersja
podumywalkowa

Decentralne przygotowanie ciep³ej wody to najbardziej efektywne wykorzystanie u¿ytej do tego celu
energii. W zale¿noci od potrzeb wymagaj¹cego U¿ytkownika - STIEBEL ELTRON proponuje modele ogrzewaczy charakteryzuj¹ce siê ró¿n¹ wielkoci¹, moc¹,
sterowaniem hydraulicznym lub elektronicznym, zaawansowaniem technologicznym. Jednak wspólnym
mianownikiem dla wszystkich urz¹dzeñ jest ich jakoæ,
trwa³oæ i estetyka wykonania. Poni¿ej prezentujemy
kilka modeli urz¹dzeñ wybranych z poród szerokiej
palety ogrzewaczy.
Sterowanie hydrauliczne:
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sprawiaj¹, ¿e urz¹dzenie mo¿e byæ stosowane w ka¿dym gospodarstwie domowym. Uzyskiwana iloæ ciep³ej
wody zapewnia komfortowe korzystanie z jednego kranu i daje mo¿liwoæ pod³¹czenia kilku punktów poboru. Ze wzglêdu na pe³n¹ bezobs³ugowoæ DHC i DHA
wspaniale spisuj¹ siê równie¿ w toaletach biurowych
i publicznych. Urz¹dzenie posiada zespó³ rurkowych
grza³ek umieszczonych w miedzianym p³aszczu. Wykonanie systemu grzejnego zapewnia bardzo du¿¹ odpornoæ na zapowietrzenie instalacji, bezawaryjnoæ
i pe³ne bezpieczeñstwo. Diody sygnalizacyjne umieszczone na obudowie informuj¹ o pracy grzewczej oraz

prezentacje
○

o przekroczeniu temperatury bezpieczeñstwa, której
osi¹gniêcie powoduje automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia. Ogrzewacz DHC oferowany jest w dwóch
wersjach: nadumywalkowej i podumywalkowej,
natomiast DHA w wersji nadumywalkowej. Ogrzewacz
DHA posiada dodatkowo dwustopniowy prze³¹cznik:
moc czêciowa/moc pe³na. Dziêki przemylanemu rozmieszczeniu elementów wewnêtrznych ogrzewacz charakteryzuje siê niewielkimi rozmiarami, a nowoczesny
wygl¹d pozwala na monta¿ nawet w najbardziej
reprezentacyjnych ³azienkach.
DHB
Godnym polecenia jest równie¿ sterowany hydraulicznie, elektryczny ogrzewacz przep³ywowy DHB.
Bardzo wysoki komfort u¿ytkowania, polegaj¹cy na
doborze temperatury ciep³ej wody stosownie do potrzeb wyró¿nia DHB wród innych urz¹dzeñ tego typu.
Prze³¹cznik wyboru mocy pozwala na zastosowanie
jednego z trzech ustawieñ mocy grzewczej. Ka¿de ustawienie posiada pierwszy i drugi stopieñ, które za³¹czane s¹ w zale¿noci od aktualnego poboru ciep³ej
wody. Grza³ka za³¹cza siê automatycznie, gdy natê¿enie przep³ywu osi¹gnie wartoæ niezbêdn¹ do uruchomienia pierwszego stopnia grzewczego. Prze³¹cznik komfortu w po³o¿eniu wy³¹czony umo¿liwia eksploatacjê urz¹dzenia przy niskim cinieniu wody. Przy
cinieniu odpowiednio wy¿szym prze³¹cznik pozwala
na d³awienie przep³ywu wody, a co za tym idzie, na
precyzyjny dobór temperatury. Zanurzone w wodzie
i okryte miedzianym p³aszczem elementy grzejne s¹
wyj¹tkowo odporne na osadzanie siê kamienia i nawet najbardziej zawapniona woda nie powoduje zarastania grza³ek. Nie obni¿a mocy grzewczej ani te¿
trwa³oci urz¹dzenia. Dok³adne ustawienie temperatury pozwala na wyj¹tkowo ekonomiczn¹ pracê oszczêdzaj¹c¹ energiê i pieni¹dze U¿ytkownika. Uniwersalna obudowa przystosowana jest do monta¿u nad lub
pod punktem poboru wody. Urz¹dzenie wspó³pracuje bezpiecznie z instalacj¹ wodn¹ z miedzi, stali b¹d
tworzyw sztucznych. Estetyczne wykonanie sprawia,
¿e DHB mo¿e byæ montowany zarówno w klasycznych
jak równie¿ nowoczesnych ³azienkach.
Sterowanie elektroniczne:
W marcu br. podczas Targów ISH we Frankfurcie
odby³a siê premiera nowego przep³ywowego ogrzewacza wody marki STIEBEL ELTRON. DHE ... SL electronic comfort - to w pe³ni elektroniczny ogrzewacz
przep³ywowy do zaopatrywania w wodê kilku punktów poboru. Mikroprocesor traktuj¹cy sta³¹ temperaturê jako priorytet nie tylko steruje moc¹ urz¹dzenia,
ale reguluje te¿ przep³yw wody, dziêki czemu komfort
u¿ytkowania tego urz¹dzenia jest bezkonkurencyjny.
Nawet po osi¹gniêciu maksymalnej mocy urz¹dzenia
temperatura pozostaje sta³a. System grzejny jest absolutnie niewra¿liwy na du¿¹ zawartoæ wapnia w wodzie, choæ nadaje siê równie¿ do wody nie zawapnionej. Regulator umo¿liwia dok³adne nastawienie ¿¹danej temperatury w odstêpach co 0,5°C, w zakresie od
20°C do 45°C, b¹d w odstêpach co 1°C, w zakresie
od 45°C do 60°C, oraz bie¿¹cy odczyt nastawy na
du¿ym wywietlaczu ciek³okrystalicznym.
Pozosta³e zalety urz¹dzenia to: mo¿liwoæ odwrócenia obudowy o 180°0 przy monta¿u pod umywalk¹,
instalacja z dostêpnymi w handlu armaturami, system
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gwarantuj¹cy bezawaryjn¹ eksploatacjê z instalacj¹ PCV,
nawet w ekstremalnych warunkach, mo¿liwoæ wprowadzenia do pamiêci dwóch dowolnych wartoci
temperatury przywo³ywanych jednym dotkniêciem,
funkcja ECO pozwalaj¹ca na oszczêdnoæ wody przez
automatyczne ograniczenie przep³ywu wody (nastawa
fabryczna 8 l/min., z mo¿liwoci¹ wprowadzenia innej
wartoci), funkcja fuzzy logic ograniczaj¹ca zu¿ycie
energii elektrycznej i wody w codziennej eksploatacji,
mo¿liwoæ ograniczenia maksymalnej temperatury (nastawa fabryczna 43°C, z mo¿liwoci¹ zmiany nastawionej
wartoci, zapobiega niebezpieczeñstwu poparzeñ),
mo¿liwoæ zastosowania zdalnego, przewodowego lub
bezprzewodowego sterowania zewnêtrznego (np.
z kuchni), podwietlenie wywietlacza (fabrycznie
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DHB

DHC wersja podumywalkowa
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ustawione na funkcjê automatycznego w³¹czania siê,
przy rozruchu urz¹dzenia. Mo¿liwoæ przestawienia na
owietlenie ci¹g³e). Na du¿ym, czytelnym wywietlaczu
mo¿liwy jest ponadto do wyboru odczyt: wielkoci
aktualnego przep³ywu wody lub iloci zu¿ytej przez ogrzewacz energii elektrycznej lub iloci zu¿ytej wody, lub
aktualnego czasu (godziny). Ogrzewacz posiada tak¿e 4 programy k¹pielowe, polegaj¹ce na automatycznej, cyklicznej zmianie temperatury wyp³ywaj¹cej wody:
program uodparniaj¹cy na przeziêbienie, program zimowy - odwie¿aj¹cy, program letni - odwie¿aj¹cy oraz
program poprawiaj¹cy kr¹¿enie krwi. W przypadku
nape³niania wanny gor¹c¹ wod¹, do dyspozycji mamy
automatyczne ograniczenie przep³ywu wody, po
przekroczeniu iloci wody, potrzebnej do nape³nienia
wanny. Iloæ ta nastawiana jest przez U¿ytkownika, w zale¿noci od wielkoci wanny.
Ogrzewacz DHE...SL przystosowany jest tak¿e do
wspó³pracy z instalacj¹ solarn¹ Stiebel Eltron. Elektronika urz¹dzenia perfekcyjnie nadzoruje do³adowanie w pochmurne dni, dziêki czemu zu¿ycie energii
elektrycznej jest minimalne. Urz¹dzenie posiada liczne zabezpieczenia gwarantuj¹ce bezawaryjn¹ eksploatacjê. Elektroniczny system wykrywania powietrza

DHE ... SL w ³azience
w uk³adzie wodnym, w znacznym stopniu zabezpiecza grza³ki przed przepalaniem w wyniku zapowietrzenia. Wbudowany system diagnozowania u³atwia
kontrolê oraz naprawê urz¹dzenia.
Podsumowanie

Zawsze utrzymywana jest dok³adna wartoæ
¿¹danej temperatury

DHE ... SL
odpornoæ na zawapnienie oraz ewentualne
zapowietrzenie instalacji
bardzo niski przep³yw w³¹czeniowy
du¿y, czytelny, wielofunkcyjny, podwietlany
wywietlacz ciek³okrystaliczny wskazuj¹cy: temperaturê wyp³ywaj¹cej ciep³ej wody oraz zu¿ycie
energii elektrycznej lub zu¿ycie wody, lub chwilowy % poboru mocy, lub aktualny przep³yw wody
lub aktualn¹ godzinê
w pe³ni elektroniczna, bezstopniowa regulacja
temperatury, w zakresie od 20 - 60°C, z dok³adnoci¹ do 0,5°C (niezale¿na od wielkoci przep³ywu)
mo¿liwoæ wprowadzenia do pamiêci urz¹dzenia dwóch dowolnie wybranych wartoci temperatur, np. 40°C dla natrysku i 55°C do zmywania
naczyñ

przycisk ograniczaj¹cy temperaturê w celu ochrony
przed poparzeniem (istotne np. w przedszkolach,
szko³ach, domach opieki spo³ecznej, szpitalach itp.)
funkcja ECO oszczêdzaj¹ca energiê poprzez
ograniczenie przep³ywu
optyczny wskanik przekroczenia temperatury
43°C
kreskowy wskanik mocy
dostosowanie do wspó³pracy z kolektorem s³onecznym w celu dogrzewania wody do temperatury 60°C
zdalne sterowanie (jako wyposa¿enie dodatkowe) pozwalaj¹ce na regulacjê ogrzewacza z dwóch
pomieszczeñ (z blokad¹ nieumylnego przestawienia)
nowatorska estetyczna obudowa, przy bardzo
ma³ych wymiarach urz¹dzenia (wys. 478 × szer.
225 × g³êb. 105 mm)
automatyczne ograniczenie przep³ywu wody, po
nape³nieniu wanny
do wyboru dodatkowo cztery programy k¹pielowe
bezproblemowa wymiana (bez koniecznoci wiercenia dodatkowych otworów), w przypadku u¿ywania dotychczas ogrzewacza innego producenta.
Ogrzewacz dostêpny bêdzie w sprzeda¿y od sierpnia bie¿¹cego roku.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania siê z pe³n¹
ofert¹ ogrzewaczy STIEBEL ELTRON!

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o.
02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 9, tel. 0-22/ 846-48-20, faks 0-22/846-67-03
www.stiebel-eltron.com.pl
e-mail:stiebel@stiebel-eltron.com.pl
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