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Pojemnoúciowe
ogrzewacze wody
firmy Stiebel Eltron
Joanna Radzimirska
W artykule zaprezentowano pojemnoúciowe ogrzewacze wody
niemieckiej firmy Stiebel Eltron.
zaleønoúci od przeznaczenia
firma Stiebel Eltron wyrÛønia
dwa rodzaje pojemnoúciowych
ogrzewaczy wody:
do decentralnego przygotowania ciep≥ej
wody (pojedyncze punkty poboru lub
poboru w ca≥ym mieszkaniu),
do centralnego przygotowania ciep≥ej
wody np. domu wielorodzinnego.

W

Indywidualne
zapotrzebowanie
c.w.u.
Woda podgrzewana jest w punkcie poboru lub bezpoúrednio w jego sπsiedztwie
poprzez w≥asne, niezaleøne od siebie ogrzewacze wody uøytkowej. SzczegÛlnym zainteresowaniem cieszπ siÍ ogrzewacze bez-

ciúnieniowe lub warniki do zaopatrywania
pojedynczych punktÛw poboru wody.
Podstawπ oszczÍdnego gospodarowania
ciep≥π wodπ sπ w tym wypadku krÛtkie
przewody doprowadzajπce. W przypadku
zaopatrywania w ciep≥π wodÍ ≥azienki lub
ca≥ego mieszkania jest to zaopatrywanie
grupowe.

Centralne
przygotowanie
c.w.u.
Centralne przygotowanie c.w.u. to system zaopatrywania w ciep≥π wodÍ domu
wielorodzinnego przy pomocy pojedynczego, umieszczonego centralnie, np. w piwnicy, ogrzewacza wody.

W≥aúciwoúci systemu

Warniki umoøliwiajπ natychmiastowe zagotowanie wody
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Elektryczne pojemnoúciowe ogrzewacze
wody wykorzystujπ energiÍ elektrycznπ
z minimalnymi stratami. Podgrzewanie
wody odbywa siÍ w pobliøu punktu poboru. KrÛtkie przewody doprowadzajπce, niskie zuøycie energii na podtrzymanie temperatury oraz moøliwoúÊ wykorzystania taryfy zniøkowej umoøliwiajπ znaczne oszczÍdnoúci.
Urzπdzenia sπ proste w montaøu: nie ma
koniecznoúci pod≥πczenia do przewodu kominowego i moøna je instalowaÊ w kaødym
pomieszczeniu. Sπ odpowiednie zarÛwno
do starego, jak i nowego budownictwa.
Ogrzewacze nie zanieczyszczajπ wÛd
gruntowych, nie wytwarzajπ spalin, sadzy,
kurzu i zapachÛw. Dzia≥ajπ bez otwartego
p≥omienia, nie zuøywajπc tlenu do spalania.

DziÍki funkcjonalnym armaturom nape≥niajπco ñ
spustowym warniki sπ proste w obs≥udze

Warniki
Podstawowe dane warnikÛw, znajdujπcych siÍ w ofercie firmy Stiebel Eltron:
pojemnoúÊ 5 litrÛw,
bezstopniowe nastawianie temperatury
wody,
funkcja automatycznego wy≥πczania,
moøliwoúÊ natychmiastowego zagotowania wody,
prosta instalacja,
odporny na zakamienienie system grzejlipiec-sierpieÒ 2004
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Pojemnoúciowy
ogrzewacz
SN 5S

Model SHZ LCD Electronic wyposaøony zosta≥ dodatkowo w wyúwietlacz ciek≥okrystaliczny

Pojemnoúciowe
ogrzewacze
SN lub SH

Pojemnoúciowy
ogrzewacz
SNU 10S

ny discmatic,
lampka sygnalizacyjna wskazujπca nagrzewanie,
duøy otwÛr rewizyjny umoøliwiajπcy
bezproblemowe czyszczenie zbiornika,
prosta obs≥uga dziÍki funkcjonalnym armaturom nape≥niajπco ñ spustowym.

Ogrzewacze c.w.u. zaopatrujπ jeden (typ
SN-bezciúnieniowy) lub wiÍcej punktÛw
poboru wody (typ SH-ciúnieniowy), utrzymujπc sta≥π temperaturÍ w zakresie od 35o C
do 85o C. DziÍki izolacji z pianki poliuretanowej urzπdzenia charakteryzujπ siÍ niskim zuøyciem prπdu na podtrzymanie temperatury zgromadzonej w zbiorniku wody.
Urzπdzenia do montaøu pod punktem
poboru wody oferowane sπ ze zbiornikami
o pojemnoúci 5 l. lub 10 l. Zasobniki montowane nad punktem poboru wody posiadajπ zbiorniki od 5 l. do 15 l. Mechaniczny
ogranicznik daje moøliwoúÊ ograniczenia
temperatury maksymalnej do 45o C, 55o C
lub 65o C. Ogrzewacze mogπ byÊ montowane rÛwnieø w reprezentacyjnych pomieszczeniach.

Pojemnoúciowe
ogrzewacze
SHZ LCD electronic

Model SHZ LCD Electronic

Uøytkownikowi zdecydowanemu na centralne, elektryczne przygotowanie c.w.
Stiebel Eltron proponuje komfortowy
ogrzewacz SH lub SHZ o pojemnoúci od
30 do 150 litrÛw.
Uk≥ad grzejny SH przystosowany jest do
eksploatacji jednotaryfowej, a SHZ do eksploatacji dwutaryfowej. Korzystanie z drugiej, tzw. Ñnocnejî taryfy zmniejsza koszty uzyskania c.w.u.
Ogrzewacze sπ przystosowane do przy≥πczenia jedno- lub trÛjfazowego. Temperatura w zakresie od 35 do 85o C jest utrzymywana w zaizolowanym zbiorniku, pokrytym g≥adkπ emaliπ anticor. Przeprowadzone badania wykaza≥y, øe temperatura
ciep≥ej wody magazynowanej w zasobniku

po tygodniu pozostaje o ponad 10o C wyøsza niø temperatura pomieszczenia, w ktÛrym znajdowa≥o siÍ urzπdzenie.
SposÛb nape≥niania pozwala na wykorzystanie ciep≥ej wody w iloúci rÛwnej pojemnoúci zasobnika bez spadku temperatury. Woda ciep≥a nie miesza siÍ z wp≥ywajπcπ do zasobnika wodπ zimnπ. Liczba úwiecπcych diod odpowiada dostÍpnej iloúci
ciep≥ej (zmieszanej) wody o temperaturze
40o C, dziÍki czemu moøliwe jest precyzyjne wykorzystanie ciep≥a zakumulowanego
podczas nocnego ≥adowania (SH 30-150).
Przycisk szybkiego nagrzewania pozwala na dogrzanie wody maksymalnπ mocπ
urzπdzenia, rÛwnieø w 1. taryfie. Lampka
sygnalizacyjna informuje o koniecznoúci
wymiany anody magnezowej, zabezpieczajπcej zasobnik przed korozjπ (SH 30-150).
Model SHZ LCD Electronic wyposaøony zosta≥ dodatkowo w wyúwietlacz ciek≥okrystaliczny informujπcy uøytkownika o:
aktualnej, pobieranej mocy,
temperaturze øπdanej i rzeczywistej,
dostÍpnej iloúci ciep≥ej wody
W tym modelu anoda ochronna jest bezobs≥ugowa.
Oferta pojemnoúciowych ogrzewaczy wody
firmy Stiebel Eltron obejmuje ponadto urzπdzenia stojπce o pojemnoúci do 1000 litrÛw.
Joanna Radzimirska
Autorka jest
menadøerem Dzia≥u Public Relations
w firmie Stiebel Eltron Polska
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