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Z okazji jubileuszu STIEBEL ELTRON proponuje specjalną, limitowaną serię o nazwie
DHE Edycja 25.

FUNKCJONALNOŚĆ
Sterowany mikroprocesorem ogrzewacz
przepływowy typoszeregu DHE działa całkowicie automatycznie, utrzymując nastawioną przez Użytkownika temperaturę wypływającej wody z dokładnością do 0,5°C,
niezależnie od ewentualnych zmian wielkości przepływu wody. Po osiągnięciu przepływu o wartości 3 l/min ogrzewacz
włącza się samoczynnie i osiąga
nastawioną temperaturę wskazując
wartość na czytelnym wskaźniku
ciekłokrystalicznym. W miarę zwiększania się przepływu wody rośnie
automatycznie i bezstopniowo moc
urządzenia w celu zapewnienia
stałej temperatury wody. Nawet
po osiągnięciu maksymalnej mocy
urządzenia temperatura pozostaje
stała.
Mikroprocesor ogranicza wówczas
przepływ wody tak, aby priorytet stałej temperatury został bezwzględnie zachowany. Inteligentne
sterowanie ogrzewaniem i przepływem pozwala zaoszczędzić do 30%
kosztów w porównaniu do urządzenia hydraulicznego. Zastosowanie
systemu „odkrytej grzałki” umożliwia korzystanie z wody o dużej
zawartości wapnia, natomiast elektroniczny system wykrywania pęcherzyków powietrza zabezpiecza
urządzenie przed przepaleniem się.
Urządzenie jest przystosowane do
zaopatrywania w wodę kilku punktów poboru.

25 lat przepływowego ogrzewacza
wody STIEBEL ELTRON!
25 lat temu model DHE zapoczątkował
rozwój elektronicznych ogrzewaczy przepływowych. Dziś zajmuje czołowe miejsce
pod względem technologii, komfortu i wyposażenia.
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parametrów pracy: wartość przepływu, zużycie energii, zużycie wody, aktualny czas.
Wyświetlacz świeci na zielono, gdy DHE
działa w obszarze efektywności energetycznej, czyli ECO.

Pilot zdalnego sterowania
Pracą ogrzewacza można kierować przy zastosowaniu zdalnego, przewodowego lub
bezprzewodowego sterowania zewnętrznego (np. z kuchni). Sterowanie przewodowe
(jako wyposażenie dodatkowe) pozwala na
regulację ogrzewacza z dwóch pomieszczeń
(z blokadą „nieumyślnego przestawienia”).
Sterowanie bezprzewodowe - maksymalnie do 6 pilotów. Model DHE Edycja 25 jest
dostarczany w komplecie z komfortowym,
4-przyciskowym, bezprzewodowym pilotem
zdalnego sterowania.

Zakup premiowany upominkiem

Posiada
liczne
funkcje
zabezpieczające,
możliwość montażu nad i podumywalkowego,
współpracuje z
armaturami dostępnymi na rynku
oraz
kolektorami słonecznymi. Szeroki zakres mocy: 18,
18/21/24, 27 kW umożliwia dobór urządzenia
do zróżnicowanych potrzeb Użytkownika.

Każdy zakupiony ogrzewacz DHE Edycja 25
będzie premiowany atrakcyjną nagrodą.

Wielofunkcyjny wyświetlacz

Odkryj rewelacyjne funkcje, wejdź pod
prysznic i odpręż się!

Użytkownik ma całkowitą kontrolę nad stosowaniem oraz skutecznością ogrzewacza.
Na wyświetlaczu znajdują się wskazania

ZAFUNDUJ SOBIE MINI SPA.
Ogrzewacz DHE Edycja 25 posiada funkcję
wyboru 4 programów kąpielowych, polegających na automatycznej, cyklicznej zmianie
temperatury wypływającej wody:
• program uodparniający na przeziębienie
• program zimowy - odświeżający
• program letni - odświeżający
• program poprawiający krążenie krwi

Akcja trwa od maja do grudnia 2012.
Szczegóły na stronie www.stiebel-eltron.pl

