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Ring „MI“: pojemnoÊciowe ogrzewacze wody,
czyli akumulacja ciosów

Stiebel Eltron
We wspó∏czesnym Êwiecie ciep∏a woda od
dawna nie jest ju˝ luksusem. PrzyzwyczailiÊmy si´ do tego, ˝e zawsze mamy do dyspozycji wod´ o odpowiadajàcej nam temperaturze i w wystarczajàcej iloÊci. RównoczeÊnie wzrastajà nasze oczekiwania odnoÊnie komfortu uzyskiwania ciep∏ej wody. Wa˝ne sà równie˝
aspekty ekonomiczne oraz ekologiczne.
Urzàdzenia ogrzewajàce wod´
u˝ytkowà na potrzeby, zarówno
mieszkaniowe, jak i dla przemys∏u
czy rzemios∏a cechowaç musi wysoka wydajnoÊç energetyczna. Stiebel
Eltron wyró˝nia pojemnoÊciowe
ogrzewacze wody do:
● decentralnego przygotowania ciep∏ej wody (pojedyncze punkty poboru lub poboru w ca∏ym mieszkaniu),
● centralnego przygotowania ciep∏ej
wody np. w domu wielorodzinnym.

Zapotrzebowanie
indywidualne
Woda podgrzewana jest w punkcie
poboru lub bezpoÊrednio w jego sàsiedztwie poprzez w∏asne, niezale˝ne
od siebie ogrzewacze wody u˝ytkowej.
Szczególnie du˝ym powodzeniem cieszà si´ tu urzàdzenia bezciÊnieniowe
lub warniki do zaopatrywania pojedynczych punktów poboru wody. Podstawà oszcz´dnego gospodarowania ciep∏à wodà sà w tym wypadku krótkie
przewody doprowadzajàce. W przypadku zaopatrywania w ciep∏à wod´
∏azienki lub ca∏ego mieszkania mówi si´ o zaopatrywaniu grupowym.

Przygotowanie
centralne
Tak nazwiemy system zaopatrywania w ciep∏à wod´ domu wielorodzinnego za pomocà pojedynczego ogrzewacza wody umieszczonego centralnie, np. w piwnicy.
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zni˝kowej niewielkie koszty eksploatacyjne, wysoka wydajnoÊç.
● NiezawodnoÊç - woda ciep∏a, goràca lub wrzàtek na ˝àdanie, pobór wody w zale˝noÊci od potrzeb, automatyczne dzia∏anie komfortowa obs∏uga,
proste i dok∏adne rozliczenie za pomocà licznika energii elektrycznej.
● Bezpieczeƒstwo - bezpieczne zasilanie energià elektrycznà, urzàdzenia
bezpieczne w dzia∏aniu.
● Prosty monta˝ - mo˝liwoÊç powszechnego stosowania bez koniecznoÊci pod∏àczenia do przewodu kominowego, mo˝liwoÊç zainstalowania
w ka˝dym pomieszczeniu, idealne
zarówno w starym, jak i w nowym budownictwie.
● Ekologia - ekologiczne dzi´ki energooszcz´dnej eksploatacji, nie zanieczyszczajà wód gruntowych, dzia∏ajà
nie ha∏asujàc, nie wytwarzajà spalin,
sadzy, kurzu i zapachów, dzia∏ajà bez
otwartego p∏omienia, nie zu˝ywajà
tlenu do spalania.

Cechy ogrzewaczy
pojemnoÊç od 5 do 150 litrów,
bezstopniowe nastawianie temperatury wody,
● oszcz´dnoÊç energii dzi´ki automatycznemu wy∏àczaniu,
● mo˝liwoÊç natychmiastowego zagotowania wody (warniki),
● ∏atwa instalacja,
● odporny na zakamienienie system
grzejny discmatic,
● lampka sygnalizacyjna wskazujàca nagrzewanie,
● du˝y otwór rewizyjny umo˝liwiajàcy bezproblemowe czyszczenie
zbiornika,
● nowoczesny wyglàd,
● prosta i wygodna obs∏uga dzi´ki
funkcjonalnym armaturom nape∏niajàco - spustowym,
● szerokie zastosowanie:
w hotelach, restauracjach i barach, a tak˝e w biurze, w domu, na dzia∏ce...
●

5 x tak!
● Oszcz´dnoÊç - wykorzystanie
energii elektrycznej z minimalnymi
stratami, podgrzewanie wody w pobli˝u punktu poboru - krótkie przewody doprowadzajàce, niskie zu˝ycie
energii na podtrzymanie temperatury, mo˝liwoÊç wykorzystania taryfy
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