miesi´cznik informacyjno - techniczny

SN lub SH
Ogrzewacze c.w.u. zaopatrujà jeden
(typ SN-bezciÊnieniowy) lub wi´cej
punktów poboru wody (typ SH-ciÊnieniowy), utrzymujàc sta∏à temperatur´ w zakresie od 35°C do 85°C.
Izolacja z pianki poliuretanowej sprawia, ˝e urzàdzenia sà energooszcz´dne i charakteryzujà si´ szczególnie niskim zu˝yciem pràdu na podtrzymanie
temperatury
zgromadzonej
w zbiorniku wody. Urzàdzenia do
monta˝u pod punktem poboru wody
oferowane sà ze zbiornikami o pojemnoÊci 5 lub 10 l. Zasobniki montowane nad punktem poboru wody - posiadajà zbiorniki od 5 do 15 l. Mechaniczny ogranicznik daje mo˝liwoÊç
ustalenia temperatury maksymalnej
do 45°C, 55°C lub 65°C. Estetyczny,
przyjemny dla oka wyglàd pozwala na
zamontowanie równie˝ w reprezentacyjnych pomieszczeniach.

NowoÊç - SH/SHZ
lub SHZ LCD electronic
U˝ytkownikowi zdecydowanemu
na centralne, elektryczne przygotowanie c.w. Stiebel Eltron proponuje
komfortowy ogrzewacz SH lub SHZ,

o pojemnoÊci od 30 do 150 litrów. To
wyjàtkowe urzàdzenie posiada ca∏y
szereg atutów wyró˝niajàcych je
z oferty rynkowej.
Uk∏ad grzejny SH przystosowany
jest do eksploatacji jednotaryfowej,
a SHZ do eksploatacji dwutaryfowej.
Korzystanie z drugiej, tzw. nocnej taryfy zmniejsza koszty uzyskania ciep∏ej wody u˝ytkowej. Ogrzewacze sà
przystosowane do przy∏àczenia jedno- lub trójfazowego. Temperatura w zakresie od 35°C do 85°C jest utrzymywana w dobrze zaizolowanym zbiorniku, pokrytym idealnie g∏adkà emalià
„anticor“. Przeprowadzone badania
wykaza∏y, ˝e temperatura ciep∏ej wody magazynowanej w zasobniku po
tygodniu pozostaje o ponad 10°C
wy˝sza ni˝ temperatura pomieszczenia, w którym znajdowa∏o si´ urzàdzenie! PrzemyÊlny sposób nape∏niania pozwala na wykorzystanie ciep∏ej
wody w iloÊci równej pojemnoÊci zasobnika bez spadku temperatury. Woda ciep∏a nie miesza si´ z wp∏ywajàcà
do zasobnika wodà zimnà. Liczba
Êwiecàcych diod odpowiada dost´pnej iloÊci ciep∏ej (zmieszanej) wody
o temperaturze 40°C, dzi´ki czemu
mo˝liwe jest precyzyjne wykorzystanie ciep∏a zakumulowanego podczas
nocnego ∏adowania (SH 30-150).
Przycisk szybkiego nagrzewania pozwala na dogrzanie wody maksymalnà
mocà urzàdzenia, równie˝ w 1. taryfie.
Lampka sygnalizacyjna informuje o koniecznoÊci wymiany anody magnezowej, perfekcyjnie zabezpieczajàcej zasobnik przed korozjà (SH 30-150).
Model SHZ LCD electronic wyposa˝ony zosta∏ dodatkowo w wyÊwietlacz ciek∏okrystaliczny informujàcy
u˝ytkownika o:
● aktualnej, pobieranej mocy,
● temperaturze ˝àdanej i rzeczywistej,
● dost´pnej iloÊci ciep∏ej wody,
W tym modelu anoda ochronna jest
bezobs∏ugowa.
Szeroka gama pojemnoÊciowych
ogrzewaczy wody Stiebel Eltron obejmuje ponadto urzàdzenia stojàce o pojemnoÊci do 1000 litrów.
Charakterystyczny, oryginalny design, wysoka jakoÊç oraz nowoczesna
technologia niewàtpliwie wyró˝niajà
produkty Stiebel Eltron spoÊród dost´pnych na polskim rynku pojemnoÊciowych ogrzewaczy wody.
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