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okrem kúrenia si aj príprava teplej vody vyžaduje veľmi veľké 

množstvo energie. Znižovať tieto náklady je však len otázkou 

techniky. Prístroje na prípravu teplej vody stiebel eltron 

spĺňajú túto úlohu s najvyššou efektívnosťou. a ponúkajú 

komfortné riešenia pre kuchyňu a kúpeľňu.

nechávame vyniknúť naše skúsenosti.



teplá voda je v každej budove 
zdrojom čistoty a príjemného 
pocitu poho dy. širokou paletou 
na mieru vyhotovených riešení 
znižujeme náklady na energiu vo 
vašej domácnosti. naším základom je 
efektívna príprava teplej vody. 
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Lepšie hospodárenie s vodou | Teplá voda je už dnes samozrejmosťou. 
Množstvo energie potrebnej na ohrev vody podlieha veľkým výkyvom. 
Rozhodujúce sú v tomto prípade individuálne zvyklosti, charakter 
budovy a technické vybavenie. Napríklad aj najmodernejšia centrálna 
príprava vody môže byť neefektívna, ak sa udržiava teplá voda s 
vysokou teplotou a musí prebiehať dlhými cestami. Ob zvlášť v tom 
prípade, ak sa často odoberajú menšie množstvá. 

Širokou paletou veľmi efektívnych výrobkov zásobuje STIEBEL ELTRON 
svojich zákazníkov riešeniami presne na mieru. Od elektronického 
prietokového ohrievača až po veľký stacionárny zásobník máme 
presné riešenie produktov, ktoré sa dá čo najefektívnejšie integrovať 
do konkrétneho prostredia. 

S prúdom proti prúdu | Elektrický prúd je taký čistý, ako sa vyrába. 
Z pohľadu stále vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov, ako veterná 
alebo solárna energia, sa stále viac hovorí o elektrickej príprave tep
lej vody. Kvôli decentrálnemu zásobovaniu teplou vodou je elektrická 
príprava celkovo výhod nejšia ako použitie vykurovacieho oleja a plynu. 
Dobrý komfort, mimoriadna kvalita a vysoká efektívnosť našich 
prístrojov zabezpečia ostatné. Informujte sa preto v pohodlí, s ktorými 
systémami od STIEBEL ELTRON dosiahnete doma najefektívnejšie 
a najčistejšie riešenie.

neexistuje žiadna správna alebo 

nesprávna technika na prípravu teplej 

vody. rozhodujúce sú skôr konkrétne 

podmienky a správanie spotrebiteľov. tu 

ponúka stiebel eltron vhodné riešenie.

Cieľom prípravy teplej vody je 
teplota presne podľa želania. 
najefef ektívnejšie sa to dosiahne 
pomocou systémov, ktoré sú 
inštalované blízko spotreby a môžu 
sa presne regulovať.
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Efektivita pod čiarou | Skutočná energetická efektivita sa ukáže často 
až na konci roka. Mnohé nákladové faktory, ako napríklad cirkulačné 
čerpadlo teplej vody pri centrálnom zariadení, sa objavia potom 
v konečnom vyúčtovaní. Len zriedkavo sa tieto náklady hodnotia ako 
náklady na teplú vodu. 

Ak sa však vezmú do úvahy aj skryté nákladové položky, obstojí 
elektrická príprava teplej vody často lepšie ako centrálne zariadenie 
na vykurovací olej alebo plyn. Práve decentrálna elektrická príprava 
teplej vody ponúka ešte ďalšie výhody, pretože si prakticky nevyžaduje 
údržbu a umožňuje jednoduché vyúčtovanie zodpovedajúce spotrebe.

  Elektrický prúd, decentrálne

  Zemný plyn, centrálne

  Vykurovací olej, centrálne 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

EmisieCO2 za rok (v kg)

Pri bilancii CO2 vychádza decentralizovaná príprava teplej vody ako čistý zdroj.  

Spotreby zodpovedajú potrebe 3člennej domácnosti | HEA 2007

decentrálna príprava teplej vody. 
šetrenie najkratšou cestou.

riešenia efektívnej prípravy teplej vody sa rozdeľujú na centrálne 

a decentrálne koncepcie. Pri centrálnej príprave teplej vody sa často 

vytráca dobrá účinnosť kvôli dlhým prívodným vedeniam. táto nevýhoda 

je podmienená systémom. ale aj pri emisiách Co2 sa oplatí porovnanie. 

Decentralizovaná príprava teplej vody aj tu obstojí oveľa lepšie, ako 

sa všeobecne predpokladá. 

874

1 043

1 333

Porovnanie použitia energie za rok (v kWh)

Decentralizovaná príprava teplej vody

 › vysoká energetická efektivita

 ›  Jednoduché vyúčtovanie zodpovedajúce 

spo trebe 

 › bez skrytých dodatočných nákladov 

 › Mimoriadne bezúdržbová 

 › takmer žiadne straty v potrubí 

  Úžitkové teplo (1.512 kWh/a)

  Tepelné straty

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

2 658

1 557

Základ: Rodinný dom, 3členná domácnosť | Štúdia FfE 2011

2 prietokové ohrievače a 1 malý prietokový ohrievač, blízko spotreby v byte 

centrálny zásobník (vykurovací olej, plyn) v pivnici s cirkuláciou teplej vody

Dĺžka vodovodného potrubia:   5 m   10 m   15 m

0 1 2 3 4 5

Plytvanie vodou na meter potrubia (v l)

Základ: Medená rúra s priemerom 22 mm

Komfort bez dlhého potrubia | Centrálna príprava teplej vody nie je 
automaticky výhodnejšia. Často je to dokonca naopak. Hlavne v tom 
prípade, ak sa často odoberajú malé množstvá teplej vody. Pretože 
predtým, ako sa môže použiť teplá voda, sa musí z potrubia vypustiť 
studená voda. Navyše po odbere zostáva určité množstvo teplej vody 
nepoužité v potrubí a ochladzuje sa. Elektrická príprava teplej vody 
priamo na mieste je v tomto prípade oveľa výhodnejšia, pretože 
nevznikajú takmer žiadne straty v potrubí.1,6

3,2

4,8
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Prietokový ohrievač.  
komfort a efektivita na využívanie.

„ prekvapenie v sprche nemám 
rada. a už vôbec nie hneď po 
zobudení. Chcem spoľahlivú 
techniku. inak sa ráno moja dobrá 
nálada rozplynie. “
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Kvalitatívny činiteľ | Plne elektronicky prietokový ohrievač DHE SLi electronic comfort poskytuje 
na stupeň presne ohriatu vodu a ponúka tak maximálny komfort pri sprchovaní. Vďaka 
modernému, plne elektronickému riadeniu sa môžu – v porovnaní s hydraulickými prietokovými 
ohrievačmi – ušetriť prevádzkové náklady až do 150 €  za rok. Charakteristickým znakom 
prístroja je digitálny multifunk čný displej. Zobrazuje nielen nastavenú požadovanú teplotu 
vody, ale tiež pomocou zeleného osvetlenia displeja signalizuje, že prístroj pracuje v obzvlášť 
hospodárnej prevádzke. Navyše poskytuje možnosť zobrazenia spotreby energie a vody, ako 
aj dosiahnuté úspory CO2. 

Montáž je taká pohodlná ako používanie: Prístroj je vhodný do každého interiéru, pod aj 
nad umývadlo.

Dodrží, čo sľubuje: na stupeň presne  
požadovaná teplota.

DHE SLi electronic comfort s rádiovým diaľ kovým ovládaním Mini FFB 
 › 18, 21, 24 kW (voliteľne), 18 kW, 27 kW
 ›  9,2 – 13,8 l/min (podľa prístroja)
 › Monitor úspor zobrazuje úsporu nákladov a úspory CO2
 ›  Multifunkčný displej so zmenou farby podsvietenia, zelená signalizuje hospodárnu 
prevádzku

 ›  Elektronický bezpečnostný systém s identifikovaním vzduchu
 ›  Systém ohrevu holým drôtom v tlakuvzdornom medenom plášti
 ›  Ochrana proti tryskajúcej vode podľa IP25
 ›  Rádiové diaľkové ovládanie Mini na voľbu teploty
 ›  Rádiové diaľkové ovládanie Komfort (voliteľne)
 ›  Funkcia ECO na úsporu vody a energie
 ›  ProfiRapid® na rýchlu montáž

výhody pre vašu domácnosť

 › vždy na stupeň presne požadovaná teplota od 20 °C 

do 60 °C

 ›  šetrí až do 30 % vody a energie* 

 ›  ukazovateľ spotreby vody a energie

 ›  rýchla voľba teploty pamäťovým tlačidlom

 ›  Detská poistka, individuálne nastaviteľná

DHE SLi

* V porovnaní s hydraulickými prietokovými ohrievačmi, v závislosti od správania spotrebiteľa.

Žiadne kúpanie so striedavou teplotou | DHBE SLi electronic má všetky dôležité komfortné 
vlastnosti elektronicky riadeného prietokového  ohrievača. Aktívne regulovaný vyhrievací 
výkon kompenzuje ko lí sanie tlaku vo vodnom potrubí a zaručuje vám prí je mný zážitok zo 
sprchovania. Výkyvy teploty alebo dlhé fázy oh rie vania sú už minulosťou. Okrem toho je 
DHBE SLi electronic vďaka modernej elektronike pri hodnotení spotreby energie a vody až 
do 30  %* výhodnejší.

kolísanie teploty už nie je  
aktuálnou témou.

DHB-E SLi electronic
 ›  18, 21, 24 kW (voliteľne), 11 kW, 13 kW, 18 kW, 27 kW
 ›  5,6 – 13,8 l/min (podľa prístroja)
 ›  Pre mäkkú a tvrdú vodu
 ›  Ochrana proti tryskajúcej vode podľa IP25
 ›  Elektronický bezpečnostný systém s identifikovaním vzduchu
 ›  ProfiRapid® na rýchlu montáž

výhody pre vašu domácnosť

 › konštantná teplota až na hranicu výkonu v rozsahu 

od 30 °C do 60 °C

 ›  Plynulá voľba teploty

 ›  šetrí až 30  % vody a energie*

* V porovnaní s hydraulickými prietokovými ohrievačmi, v závislosti od správania používateľa.

DHBE SL

Plynulé nastavenie požadova nej teploty 
tlačidlom voľby teploty v rozsahu od 30 °C do 
60 °C
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Prvý krok k väčšiemu pohodliu.

Osviežujúco úsporný | DHB ST predstavuje zaujímavý vstup do komfortnej triedy. Ponúka totiž 
výkony moderných elektronických prietokových ohrievačov pri nákladoch spodnej strednej 
triedy. K jeho výhodám patrí predovšetkým energetická efe ktívnosť a pohodlie, pretože sa 
udržiava vopred nastavená teplota teplej vody. Odstránené sú výkyvy teploty spôsobené 
zmenami tlaku. Tým prietokový ohrievač umožňuje príjemný zážitok zo sprchovania hneď od 
začiatku bez nepríjemných prekvapení spôsobených studenou vodou. DHB ST preto znamená 
príjemný komfort bez plytvania.

* V porovnaní s hydraulickými prietokovými ohrievačmi, v závislosti od správania používateľa..

DHB ST
 ›  18 kW, 21 kW, 24 kW, 27 kW (podľa prístroja)
 ›  9,2 – 13,8 l/min (podľa prístroja)
 ›  Individuálne nastavenie teploty zmiešavaním so studenou vodou
 ›  Elektronický bezpečnostný systém s identifikovaním vzduchu 
 ›  Na mäkkú a tvrdú vodu
 ›  Systém ohrevu holým drôtom
 ›  Ochrana proti tryskajúcej vode podľa IP25
 ›  ProfiRapid® na rýchlu montáž

výhody pre vašu domácnosť

 ›  trojstupňová voľba teploty, cca 35 °C, 45 °C, 55 °C

 ›  konštantná teplota teplej vody až po hranicu výkonu

 ›  šetrí až do 20  % vody a energie*

DHB ST

Ovládací panel zobrazuje ľahko pochopiteľnú 
symboliku na nastavenie teploty 35 °C, 45 °C 
a 55 °C.

Menej je viac | Napríklad pri zásobovaní vášho hosťovského WC teplou vodou. Spájajú 
hneď dve výhody. Na jednej strane komfort decentralizovaného zásobovania teplou vodou. 
V konečnom dôsledku nemusí teplá voda prechádzať cez dlhé prívodné vedenie. A na druhej 
strane je teplovodný výkon malých prietokových ohrievačov vhodný na umý vanie rúk. Malé 
prietokové ohrievače sú najefektívnejším zásobovaním teplou vodou pre umývadla. Platí to 
ako pre beztlakové, tak aj tlakové prevedenie. Energia sa spotrebováva len vtedy, keď sa odo
berá teplá voda. Tieto prístroje sú preto ideálne pre odberné miesta, kde sa voda odoberá 
len zriedkavo.

Armatúry pre DNM | Program beztlakových armatúr, ktorý tvoria MAE, MAZ a MAW so 
špeciálnym prúdovým regulátorom na zabezpečenie optimálneho prúdu, vytvára s malými 
prietokovými ohrievačmi perfektnú jednotku.

výhody pre vašu domácnosť

 ›  okamžite teplá voda

 ›  Zvýšenie teploty o cca 25 °C

 ›  Žiadne tepelné starty ani straty spôsobené 

distribučnými cestami

Jednopáková zmiešavacia armatúra 
MAE

DNM | DHMDNM | DHM
 ›  Vhodná pre umývadlá
 ›  3,5 kW, 4,4 kW a 5,7 kW (podľa prístroja)
 ›  2,0 – 3,7 l/min (podľa prístroja)
 ›  Systém ohrevu holým drôtom 

DNM
 › Pre beztlakovú inštaláciu s beztlakovými armatúrami 
 ›  Montáž nad alebo pod umývadlo 

DHM
 ›  Pre tlakovú inštaláciu s tlako vými armatúrami
 ›  Montáž pod umývadlo

Jednoznačne odporúčané pre  
konštantne vlažnú vodu.
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Malé zásobníky a armatúry. 
úspora do zásoby.

„ tu je potrebné umyť šálku, tam 
trocha pretrieť stôl – každý 
deň niečo. Je dobré, že s malým 
zásobníkom teplej vody ušetrím. 
upratovať a pritom šetriť 
energiu je praktické.“

Malé zásobníky a armatúry 16 | 17



SNU 5 SLi antitropf comfort
 ›  5litrové zásobníky na montáž v dolnej časti s výkonom 2 kW alebo 1 kW (podľa prístroja)
 ›  Pohotovostná spotreba energie len 0,2 kWh za deň
 ›  Pre jedno odberné miesto
 ›  Aktívne ochranné zapojenie pre bezpečnú inštaláciu (resetovateľný bezpečnostný 
termostat)

 ›  Prípojka 230 V so zástrčkou s ochranným kontaktom
 ›  Ochrana proti striekajúcej vode podľa IP24 D
 › ProfiRapid® na rýchlu montáž

výhody pre vašu domácnosť

 ›  funkcia proti odkvapkávaniu zabraňuje kvapkaniu pri 

ohrievaní, šetrí vodu  a znižuje tvorbu vápenatých 

usadenín

 ›  thermostop ušetrí až do 30 € ročne

 ›  obmedzovanie teploty ako ochrana proti obareniu 

a režim úspory energie

 › nízke energetické náklady vďaka minimálnej spotrebe 

prúdu v pohotovostnom režime

Malý,– ale skvelý | Malý zásobník SNU 5 SLi antitropf comfort vás presvedčí z mnohých 
hľadísk. Teploty v prístroji sa môžu nastaviť plynule v rozsahu od 35 °C do 85 °C, takže sa vždy 
môže odoberať voda s rovnakou teplotou. Voliteľne nastaviteľné obmedzenie maximálnej 
teploty na 38 °C, 45 °C, 55 °C alebo 65 °C slúži pritom ako ochrana pred obarením alebo sa 
môže využiť ako stupeň úspory energie. Vysoko efektívna tepelná izolácia malých zásobníkov 
zabezpečuje minimálne energetické straty. 

nešetrí komfortom, ale vodou 
a energiou.

›  antitropf | Zamedzuje kvapkaniu pri 
ohrievaní, šetrí vodu a redukuje tvorbu 
vápenatých usadenín na armatúrach ako 
aj na drezoch a umývadlách.

›  thermostop | Šetrí energiu a zamedzujú 
ohrievaniu temperovacích armatúr 
v pohotovostnom režime.

SNU SLi s umývadlovou batériou MEW

SNU 5 SLi

SNU SLi s kuchynskou armatúrou 
MES

SNU 10 SLi comfort
 ›  10litrové zásobníky na montáž v dolnej časti s výkonom 2 kW
 › Pre jedno odberné miesto
 › Tepelná strata 0,32 kWh za deň
 ›  Aktívne ochranné zapojenie pre bezpečnú inštaláciu (resetovateľný bezpečnostný 
termostat)

 ›  Prípojka 230 V so zástrčkou s ochranným kontaktom
 › Ochrana proti striekajúcej vode podľa IP24 D
 › ProfiRapid® na rýchlu montáž

výhody pre vašu domácnosť | vaše podnikanie

 › thermostop šetrí do 30 € ročne

 › veľmi vysoké množstvo zmiešanej vody až do 19 l 

(pri 40 °C)

 › obmedzenie teploty ako ochrana pred obarením a režim 

úspory energie

Efektivita vo veľ kom štýle | Zásobník na montáž v dolnej časti SNU 10 SLi comfort je vynikajúci 
pri vyšších spotrebách teplej vody ako napríklad v komerčnej oblasti. Pretože 10litrový 
zásobník ponúka množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C až do 19 litrov. Takto sa môžu 
vyčistiť aj väčšie množstvá. Výborné hodnoty spotreby dosahuje SNU 10 SL comfort okrem 
iného vďaka komfortnej funkcii thermostop. Spolu s vysoko efektívnou tepelnou izoláciou 
šetrí zásobník na montáž v dolnej časti hneď dvojnásobne. 

komfort a efektivita krát dva.

SNU 10 SLi
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SN 5, 10, 15 SLi comfort | SH 5, 10, 15 SLi comfort
 ›  SN SL: beztlakový zásobník s obsahom 5, 10 alebo 15 litrov (podľa prístroja)
 ›  SH SL: tlakový zásobník s objemom 10 alebo 15 litrov (podľa prístroja)
 ›  Nízka pohotovostná spotreba elektrického prúdu
 ›  Vyhrievací výkon 2,0 alebo 3,3 kW (podľa prístroja)
 ›  Aktívne ochranné zapojenie pre bezpečnú inštaláciu (resetovateľný bezpečnostný 
termostat)

 ›  Prípojka 230 V so zástrčkou s ochranným kontaktom
 ›  Ochrana proti striekajúcej vode podľa IP24 D
 › ProfiRapid® na rýchlu montáž

výhody pre vašu domácnosť

 ›  veľmi vysoké množstvo zmiešanej vody 

 ›  obmedzovanie teploty ako ochrana proti obareniu 

 ›  režim úspory energie

Tímová práca | Na montáž nad odberným miestom odporúčame malé zásobníky SN SLI comfort 
alebo SH SLi comfort. V závislosti od toho, či chcete zásobovať jedno alebo niekoľko odberných 
miest. Prístroje majú kapacitu od 5 do 15 litrov. Môžu sa nastavovať plynule od teploty 35 °C 
do 82 °C resp. 85 °C, takže voda je vždy k dispozícii s rovnakou teplotou. Obmedzenie teploty 
zabezpečuje vždy bezpečnú maximálnu výtokovú teplotu. Teplota sa môže obmedzovať 
voliteľne na 38 °C, 45 °C, 55 °C alebo 65 °C. 

Spoločne s armatúrou MEK tvoria malé zásobníky konštrukčnej skupiny SN SLi comfort 
zohra ný tím. Jednopáková zmiešavacia batéria s otočným výtokom sa obsluhuje veľmi 
pohodlne. S ňou máte beztlakový malý zásobník v kuchyni perfektne pod kontrolou.

preorientovanie na šetrenie nákladov. 

SN SLi s kuchynskou armatúrou MEK

SN SLi SHU 5, 10, 15 SLi comfort
 ›  Zásobník s objemom 5 alebo 10 litrov (podľa prístroja)
 ›  Ohrievací výkon 2,0 kW
 ›  Prípojka 230 V so zástrčkou s ochranným kontaktom
 ›  Ochrana proti striekajúcej vode podľa IP24 D
 ›  Aktívne ochranné zapojenie pre bezpečnú inštaláciu (resetovateľný bezpečnostný 
termostat)

 ›  Pohotovostná spotreba elektrického prúdu max. 0,36 kWh
 › ProfiRapid® na rýchlu montáž

výhody pre vašu domácnosť

 ›  Plynulé nastavenie teploty na prístroji v rozsahu 

od 35 °C do 82 °C

 ›  obmedzovanie teploty ako ochrana proti obareniu 

 ›  režim úspory energie

 ›  veľmi vysoké množstvo zmiešanej vody

Teplá voda je pripravená | Malý zásobník SHU SLi comfort s objemom 5 alebo 10 litrov je 
optimálne vhodný na zásobovanie viacerých odberných miest. Teplota na prístroji sa môže 
plynule nastaviť otočným regulátorom v rozsahu od 35 °C do 82 °C. Obmedzenie teploty 
zabezpečuje vždy bezpečnú maximálnu výtokovú teplotu. Teplota sa môže voliteľne obmedziť 
na 38 °C, 45 °C, 55 °C alebo 65 °C. Signalizačné svetlo sa zapne vždy, keď sa prístroj práve 
nachádza vo fáze ohrievania. Nezávisle od toho, v akom prevádzkovom režime sa malý 
zásobník nachádza, vytvára vždy konštantne požadovanú teplotu vody.

konštantná teplota obratom ruky.

SHU SLi

Obratom ruky sa môže plynule nastaviť 
teplota a zapnúť ECOprevádzka.
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Zásobník na teplú vodu.  
Modely s väčším objemom pre dom.

„ nemám už veľa času, ale doprajem 
si ešte kúpeľ. S veľkým zásobníkom 
to prebehne bezchybne. čím skôr 
je vaňa plná, tým dlhšie môžem 
relaxovať. “
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SHZ 30–150 LCD electronic comfort
 ›  Na výber tri ECOfunkcie  
– ECO COMFORT – maximálny komfort teplej vody 
– ECO PLUS – plus v efektivite 
– ECO DYNAMIC – maximálna energetická efektívnosť

 ›  Nástenné zásobníky s objemom 30, 50, 80, 100, 120 alebo 150 litrov (podľa prístroja)
 ›  1,0 – 6,0 kW (podľa prístroja a typu pripojenia)
 ›  Dvojokruhové zapojenie pre denný a/alebo nočný ohrev
 ›  Pohotovostná spotreba elektrického prúdu 0,45 – 1,05 kWh za deň (podľa prístroja)
 ›  Pre beztlakový a tlakový spôsob prevádzky
 ›  Ochrana proti korózii použitím elektrickej anódy
 ›  Automatická indikácia zavápnenia

výhody pre vašu domácnosť

 ›  Plynulé a na stupeň presné nastavenie teploty 

od 20 do 85 °C

 ›  efektívne využívanie tromi automatickými 

funkciami eCo

 ›  Podsvietený LCD displej na zobrazenie objemu teplej 

vody a zmiešanej vody

 ›  vysoká bezpečnosť a dlhá životnosť vďaka 

špeciálnemu smaltovaniu

Komfort na vyžiadanie | Nástenné zásobníky na vodu typového radu SHZ LCD electronic comfort 
spájajú konštantne teplú vodu s vysokou efektivitou. S tromi funkciami ECO sa môže precízne 
zosúladiť efektivita a príprava teplej vody presne podľa vlastnej potreby. Režim ECO COMFORT 
automaticky znižuje teplotu na 60 °C. ECO PLUS ponúka navyše redukciu stupňa nabíjania, 
takže len časť objemu zásobníka sa udržiava na príslušnej teplote. To je obzvlášť výhodné v tom 
prípade, ak je len občas potrebné malé množstvo teplej vody. Funkcia ECO DYNAMIC umožňuje 
automatické inteligentné prispôsobenie sa na individuálne odberné správanie.

Zásobníky sa dodávajú v šiestich rôznych veľkostiach od 30 do 150 litrov. Všetky základné 
nastavenia sa vykonávajú jednorazovo priamo na digitálnom ovládacom paneli a zostávajú 
uložené v pamäti. Okrem toho zobrazuje podsvietený LCdisplej disponibilné množstvo teplej 
vody, spotrebu energie, práve nastavenú požadovanú teplotu ako aj rôzne údaje o aktuálnom 
prevádzkovom režime. 

excelentný komfort 
a prvotriedna efektivita.

SHZ LCD

Dobre informovaní: Podsvietený displej podporuje 
jednoduchú voľbu menu a flexibilne vytváranú 
indikáciu.

SHD 30, 100 S
 ›  zásobník s objemom 30 alebo 100 litrov (podľa prístroja) 
 ›  ochrana pred koróziou vďaka signalizačnej anóde
 ›  Voliteľne prípojka na jednookruhovú, dvojokruhovú alebo prietokovú prevádzku 
zásobníka

výhody pre vašu domácnosť | vašu živnosť

 ›  Plynulá voľba teploty v rozmedzí od cca 35 °C do 85 °C

 ›  vysoký inštalovaný príkon 21 kW na rýchlu prípravu 

teplej vody

 ›  zásobovanie viacerých odberných miest

Uzatvorený výkon | Prietoko vý zásobník SHD S ponúka výkonnú alternatívu aj v komerčnej 
oblasti. Plynulým nastavením do 85  °C zásobuje viaceré odberné miesta horúcou vodou. SHD 
sa môže prevádzkovať troma spôsobmi: ako prietokový zásobník, ako dvojokruhový zásobník 
alebo ako jednookruhový zásobník.

komerčne alebo súkromne. 
Plynule od 35 °C do 85 °C.

SHD S

Na prvý pohľad: plynulá regulácia teploty 
s indikáciou úspory energie ako aj tlačidlo 
a signalizačné svetlo na zapínateľné rýchle 
ohrievanie.
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komerčné použitie.  
teplá voda v prevádzke.

„ ten, kto každý deň pracuje 
v plnom nasadení, nemôže strácať 
čas. a už vôbec nie čakaním. 
v konečnom dôsledku musí byť 
práca plynulá. inak budú naši 
zamestnanci na mizine.“
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Ultronic S/W
 ›  Vysušuje rýchlosťou vzduchu viac ako 300 km/h
 ›  Prevádzková hlučnosť 82 dB(A)
 ›  Kryt z hliníkového tlakového odliatku v bielej farbe alebo ako dizajnové vyhotovenie 
so vzhľadom brúsenej ocele

 ›  Jednoduchá montáž
 › Kompatibilné upevnenie na stenu, jednoduchá výmena za iné sušiče rúk STIEBEL ELTRON
 ›  Made in Germany
 › Ochrana proti striekajúcej vode podľa IP24 D

výhody pre vaše podnikanie

 ›  extrémne krátky čas sušenia menej ako 15 sekúnd

 ›  elegantný, nadčasový dizajn vhodný do každého 

prostredia

 ›  energeticky efektívny a ekologický

 ›  bezdotyková, hygienická prevádzka

 ›  Žiadne prevádzkové náklady

Rukolapné výhody | Ultronic je výsledok najnovšieho vývoja v oblasti rýchlych sušičov rúk 
(HighSpeed). Nový Ultronic sa tým vyznačuje svojimi silnými stránkami, veľmi koncentrovaným 
prúdom vzduchu s rýchlosťou viac ako 300 km/h, ktorý umožňuje vysušenie rúk za menej ako 
15 sekúnd. Tento vysoko rýchly prúd vzduchu pritom odstraňuje vlhkosť z povrchu rúk. Nový 
sušič rúk Ultronic dosahuje najlepšie hodnoty v energetickej efek tívnosti. Dôvody sú v značne 
skrátenej dobe sušenia, riadení zodpovedajúcom potrebe s použitím infračervenej približovacej 
elektroniky, nízkom inštalovanom príkone a obzvlášť nízkej stope CO2 počas doby životnosti.

Moderný kryt, vyznamenaný cenou za dizajn, z hliníkového tlakového odliatku je dodávaný 
v bielom lakovanom vyhotovení. Pre náročné používanie sa dodáva verzia so vzhľadom 
brúsenej nerezovej ocele. Kompaktné vyhotovenie nielen znižuje optický objem, ale ponúka 
aj vysokú odolnosť a menšiu nárazovú plochu v prípade vandalizmu. 

Sušič rúk budúcej generácie.

Ultronic S HTT 4 | HTT 5
 ›  Vyhrievací výkon 2.500 W
 ›  Prietok vzduchu 250 m3/h
 ›  Prevádzková hlučnosť 68 dB(A)
 ›  Made in Germany 

HTT 4 
 ›  Kryt z plastu odolného proti nárazu
 ›  Farba alpská biela 

HTT 5
 ›  Kryt z hliníkového tlakového odliatku 
 ›  Farebné varianty signálna biela, strieborná metalíza a antracitová metalíza

výhody pre vaše podnikanie

 ›  krátky čas sušenia

 ›  nízke náklady

 ›  bezdotyková, hygienická prevádzka

 ›  Žiadne prevádzkové výdavky

Ako sa práca zmení na vzduch | Sušič rúk HTT vysuší ruky rýchlo a hygienicky. Vďaka vysokému 
prietoku vzduchu a bezdotykovej približovacej elektronike, ktorá je riadená infračerveným 
svetlom, je HTT obzvlášť vhodný pre vysoko frekventované oblasti, ako stanice alebo 
gastronómia. Vďaka vysokej výkonnosti 2.500 Watt a prietoku vzduchu 250 m3/h patrí sušič 
rúk HTT k najrýchlejším teplovzdušným sušičom rúk. Inteligentná infračervená približovacia 
elektronika zamedzuje drahým fázam prevádzky naprázdno. Prístroj sa zapne len v tom 
prípade, ak sa ruky nachádzajú 6 až 12 cm pod výstupom vzduchu. 

tu zostanú aj náklady v suchu.

HTT 5
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všetky údaje. Dôkladne roztriedené.  
najdôležitejšie informácie
v prehľade. 

Pri výbere správnej techniky sú dôležité nielen vonkajšie rozmery. 

oveľa dôležitejšie sú vnútorné hodnoty. nezáleží na tom, či ide 

o jednotlivý prístroj alebo integrované kompletné riešenie: vyberte 

si. vaše želania sú totiž najdôležitejšie.

upozornenie na inštaláciu:

inštaláciu prístrojov, ktoré nie sú vybavené elektrickým káblom so zástrčkou, musí vykonať 

konkrétny prevádzkovateľ siete alebo poverený odborný pracovník, ktorý vám pomôže aj 

pri získaní povolenia na inštaláciu prístroja od konkrétneho prevádzkovateľa siete.
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Prietokové ohrievače
elektronicky regulované

Príslušenstvo (voliteľné)       

Armatúry na omietku  WKMD, WBMD (tlakové armatúry)

Prípojná súprava na sporák  • • – – –

Model  DHB-E 11 SLi DHB-E 13 SLi DHB-E 18 SLi 25 A DHB-E 18/21/24 SLi DHB-E 27 SLi

  232013 232014 232015 232016 232017
Inštalovaný príkon kW 11 13,5 18 18/21/24 27

Menovité napätie V 400 400 400 400 400

Menovitý prúd A 15,5 19,5 26 29/31/35 37,7

Istenie A 16 20 25 32/32/35 40

Fáza  3/PE 3/PE 3/PE 3/PE 3/PE

Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/–

Max. prípustná prívodná teplota °C 60 60 60 60 60

Výkon teplej vody l/min 5,6 6,9 9,2 9,2/10,7/12,3 13,8

Nastavenie teploty °C 30–60 30–60 30–60 30–60 30–60

Systém ohrevu  holý drôt holý drôt holý drôt holý drôt holý drôt

Výška/šírka/hĺbka mm 478/225/105 478/225/105 478/225/105 478/225/105 478/225/105

Hmotnosť kg 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Farba  biela biela biela biela biela

Druh krytia (IP)  IP25 IP25 IP25 IP25 IP25

Vybavenie  

Pre jedno/viaceré odberné miesto (a)  • / • • / • • / • • / •

Vyhotovenie  možnosť montáže nad a pod umývadlo

Elektr. systém identifikácie vzduchu  • •  • •

Vhodné pre systémy plastových potrubí  • • • •

Zobrazenie teploty   otočný spínač s teplotnou stupnicou

Riadenie  elektronicky riadené

Systém ohrevu  holý drôt

Prietokové ohrievače
Plne elektronicky regulované

Vyhotovenie    

Pre jedno/viaceré odberné miesto (a)  • / • • / • • / •

Konštrukcia/Vyhotovenie  montáž nad a pod umývadlo

Elektr. regulácia prietoku  • • •

Elektr. systém identifikácie vzduchu  • • • 

Solárna prevádzka (predhriata  voda)   • • •

Programovateľná požadovaná teplota  1 1 1

Sprchovacie programy wellness  4 4 4

Funkcia ECO na úsporu energie 

a vody

 

l/min

 

nastaviteľné od 4 do 15

Automatika množstva vody l nastaviteľná od 5 do 200

Detská poistka  °C nastaviteľná od 20 do 60

Rádiové diaľkové ovládanie Mini so 

4 tlačidlami

 

 

 

•

 

•

 

•

Vhodné pre systémy plastových 

potrubí

   

•

 

•

 

•

Zobrazenie teploty  multifunkčný LCD displej s podsvietením

Obmedzenie teploty °C elektronicky nastaviteľné od 21 do 60

Riadenie  plne elektronicky regulované

Systém ohrevu  holý drôt

Model  DHE 18 SLi 25 A DHE 18/21/24 SLi DHE 27 SLi

  227492 227493 227494
Inštalovaný príkon kW 18 18/21/24 27

Menovité napätie V 400 400 400

Menovitý prúd A 26 29/33/35 39

Istenie A 25 32/32/35 40

Fáza  3/PE 3/PE 3/PE

Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/–

Max. prípustná vstupná teplota vody °C 65 65 65

Max. prietok 40 °C vody l/min 9,2 9,2/10,7/12,3 13,8

Nastavenie teploty °C 20–60 20–60 20–60

Systém ohrevu  holý drôt holý drôt holý drôt

Výška/šírka/hĺbka mm 478/225/105 478/225/105 478/225/105

Hmotnosť kg 4,5 4,5 4,5

Farba  biela biela biela

Druh krytia (IP)  IP25 IP25 IP25

Príslušenstvo (voliteľné)     

Ozdobné armatúry  WKMD, WBMD (tlakové armatúry)

Komfortné rádiové diaľkové ovládanie  • • •

Komfortné káblové diaľkové ovládanie  • • •
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Malé prietokové ohrievače
hydraulicky riadené

Príslušenstvo (voliteľné)    

Beztlaková dvojkohútiková nástenná armatúra 

MAW

 

 

 

•

 

•

 

•

Beztlaková dvojkohútiková umývadlová 

armatúra MAZ

 

 

 

•

 

•

 

•

Beztlaková páková umývadlová armatúra MAE  • • •

Beztlaková armatúra so snímačom WEN  • • •

Model  DNM 3 DNM 4 DNM 6

  185411 185415 185418
Inštalovaný príkon kW 3,5 4,4 5,7

Menovité napätie Z 230 230 230

Menovitý prúd A 15,2 19,1 24,7

Istenie A 16 20 25

Fáza  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE

Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60

Prípojka vody  G⅜ A G ⅜ A G ⅜ A

Max. prípustný tlak MPa 0 0 0

Menovitý objem l 0,1 0,1 0,1

Prehľad spôsobu montáže  • • •

Montáž v dolnej časti  • • •

Beztlakové prevedenie  • • •

Druh krytia (IP)  IP25 IP25 IP25

Systém ohrevu  holý drôt holý drôt holý drôt

Farba  biela biela biela

Výška/šírka/hĺbka mm 143/190/82 143/190/82 143/190/82

Hmotnosť kg 1,4 1,4 1,4

Prietokové ohrievače
elektronicky riadené

Model  DHB 18 STi DHB 21 STi DHB 24 STi DHB 27 STi

  227612 227613 227614 227615
Inštalovaný príkon kW 18 21 24 27

Menovité napätie Z 400 400 400 400

Menovitý prúd A 26 31 35 39

Istenie A 25 32 35 40

Fáza  3/PE 3/PE 3/PE 3/PE

Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/–

Max. prípustná prívodná teplota °C 25 25 25 25

Výkon teplej vody l/min 9,2 10,7 12,3 13,8

Nastavenie teploty °C cca 35, 45, 55 cca 35, 45, 55 cca 35, 45, 55 cca 35, 45, 55

Systém ohrevu  holý drôt holý drôt holý drôt holý drôt

Výška/šírka/hĺbka mm 470/225/110 470/225/110 470/225/110 470/225/110

Hmotnosť kg 3,6 3,6 3,6 3,6

Farba  biela biela biela biela

Druh krytia (IP)  IP25 IP25 IP25 IP25

Vybavenie  

Pre jedno/viaceré odberné miesto (a)  • / • • / • • / • • / •

Vyhotovenie  možnosť montáže nad a pod umývadlo

Elektr. systém identifikácie vzduchu  • •  • •

Vhodné pre systémy plastových potrubí  • • • •

Zobrazenie teploty   symboly

Riadenie  elektronicky riadené

Systém ohrevu  holý drôt

Príslušenstvo (voliteľné)      

Odberové armatúry  WKMD, WBMD (tlakové armatúry)
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Model  SN 5 SLi SNU 5 SLi SNU 5 SL 
1 kW

SN 10 SLi SNU 10 SLi SN 15 SLi  SN 15 SL 
3,3 kW

  221127 221121 221116 222193 222199 222204 222203
Inštalovaný príkon kW 2 2 1 2 2 2 3,3

Elektrické pripojenie  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE

Menovité napätie Z 230 230 230 230 230 230 230

Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Menovitý objem l 5 5 5 10 10 15 15

Prevedenie  beztlakové beztlakové beztlakové beztlakové beztlakové beztlakové beztlakové

Typ montáže  nad umývadlo pod umývadlo pod umývadlo nad umývadlo pod umývadlo nad umývadlo pod umývadlo

Pohotovostná spotreba energie/24 h pri 65 °C kWh 0,2 0,2 0,2 0,31 0,32 0,37 0,37

Množstvo zmiešanej vody 40 °C l 10 10 10 19 19 28 28

Prípojka vody  G½ G⅜ G⅜ G½ G⅜ G½ G½

Max. prietokové množstvo l/min 5 5 5 10 10 12 12

Rozsah nastavenia teploty C cca 35 – 85 35 – 85 35 – 85 cca 35 – 85 35 – 85 cca 35 – 85 cca 35 – 85

Max. prípustný tlak MPa 0 0 0 0  0 0 0

Materiál vnútornej nádoby  PP PP PP PP PP PP PP

Výška/šírka/hĺbka mm 421/263/230 421/263/230 421/263/230 503/295/275 503/295/275 601/316/295 601/316/295

Hmotnosť kg 3,0 3,0 3,0 4,6 5,1 6,7 6,9

Farba  biela biela biela biela biela biela biela

Druh krytia (IP)  IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Vybavenie   

Pre jedno odberné miesto  • • • • • • •

Energeticky úsporná poloha ECO °C 60 60 60 60 60 60 60

Príslušenstvo (voliteľné)   

Odberné armatúry  Armatúry pre beztlakové zásobníky teplej vody

Malé zásobníky
Pre jedno odberné miesto

Model  DHM 3 DHM 4 DHM 6

  220813 220814 220815
Inštalovaný príkon kW 3,5 4,4 5,7

Menovité napätie V 230 230 230

Menovitý prúd A 15,2 19,1 24,7

Istenie A 16 20 25

Fáza  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE

Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60

Prípojka vody  G⅜ A G ⅜ A G ⅜ A

Max. prípustný tlak MPa 1 1 1

Menovitý objem l 0,1 0,1 0,1

Montáž v dolnej časti  • • •

Beztlakové prevedenie  – – – 

Tlakové prevedenie  • • •

Druh krytia (IP)  IP25 IP25 IP25

Systém ohrevu  holý drôt holý drôt holý drôt

Farba  biela biela biela

Výška/šírka/hĺbka mm 143/190/82 143/190/82 143/190/82

Hmotnosť kg 1,4 1,4 1,4

Malé prietokové ohrievače
hydraulicky riadené

Príslušenstvo (voliteľné)    

Senzorová armatúra WEH odolná proti tlaku  • • •
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nástenné zásobníky

Model  SHZ 30 LCD SHZ 50 LCD SHZ 80 LCD SHZ 100 LCD SHZ 120 LCD SHZ 150 LCD

  231251 231252 231253 231254 231255 231256
Menovitý objem l 30 50 80 100 120 150

Množstvo zmiešanej vody 40 °C 

(15 °C/60 °C)

 

l

 

59

 

97

 

159

 

198

 

235

 

292

Inštalovaný príkon ~ 230 V kW 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4

Inštalovaný príkon ~ 400 V kW 1 – 6 1 – 6 1 – 6 1 – 6 1 – 6 1 – 6

Menovité napätie V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

Fáza   1/N/PE, 2/N/PE, 

3/N/PE

1/N/PE, 2/N/PE, 

3/N/PE

1/N/PE, 2/N/PE, 

3/N/PE

1/N/PE, 2/N/PE, 

3/N/PE

1/N/PE, 2/N/PE, 

3/N/PE

1/N/PE, 2/N/PE, 

3/N/PE

Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50

Prevádzkový režim jednookruhový  • • • • • •

Prevádzkový režim dvojokruhový  • • • • • •

Prevádzkový režim bojler  • • • • • •

Rozsah nastavenia teploty °C 20 – 85 20 – 85 20 – 85 20 – 85 20 – 85 20 – 85

Pohotovostná spotreba energie/24 h 

pri 65 °C

 

kWh

 

0,45

 

0,52

 

0,66

 

0,77

 

0,92

 

1,05 

Druh krytia (IP)  IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25

Tlakové prevedenie  • • • • • •

Beztlakové prevedenie  • • • • • •

Farba  biela biela biela biela biela biela

Výška/šírka/hĺbka mm 770/410/420 740/510/510 1050/510/510 1050/510/510 1210/510/510 1445/510/510

Hmotnosť prázdny kg 22,9 27,6 37,6 39,5 42,4 52

Vybavenie     

 Pre jedno/viaceré odberné miesta  

(tlakový)

 

 

 

• / •

 

• / •

 

• / •

 

• / •

 

• / •

 

• / •

Vnútorná nádoba zo smaltovanej ocele  • • • • • •

Elektronická regulácia  • • • • • •

ECOfunkcie COMFORT, PLUS, DYNAMIC  • • • • • •

LCDzobrazenie  • • • • • •

Elektrická anóda  • • • • • •

Príslušenstvo   

Bezpečnostné armatúry  KV 30, KV 40 pri beztlakovom spôsobe prevádzky, armatúry pre beztlakový spôsob prevádzky

Malé zásobníky
Pre viaceré odberné miesta

Model  SHU 5 SLi SH 10 SLi SHU 10 SLi SH 15 SLi SH 15 SL 
3,3 kW

  222151 229476 229473 229478 229479
Inštalovaný príkon kW 2 2 2 2 3,3

Elektrické pripojenie  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE

Menovité napätie Z 230 230 230 230 230

Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Menovitý objem l 5 10 10 15 15

Prevedenie  tlakové tlakové tlakové tlakové tlakové

Typ montáže  pod umývadlo nad umývadlo pod umývadlo nad umývadlo nad umývadlo

Pohotovostná spotreba energie/24 h pri 65 °C kWh 0,31 0,34 0,31 0,4 0,4

Zmiešaná voda pri 40 °C l 10 19 19 28 28

Prípojka vody  G ⅜ G ½ G ⅜ G ½ G ½

Max. prietokové množstvo l/min 5 10 10 12 12

Rozsah nastavenia teploty °C cca 35 – 82 cca 35 – 82 cca 35 – 82 cca 35 – 82 cca 35 – 82

Max. prípustný tlak MPa 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Materiál vnútornej nádoby  Cu smaltovaná oceľ smaltovaná oceľ smaltovaná oceľ smaltovaná oceľ

Výška/šírka/hĺbka mm 421/263/230 503/295/275 503/295/275 601/316/295 601/316/295

Hmotnosť kg 5,2 7,9 7,9 10,7 11,0

Farba  biela biela biela biela biela

Druh krytia (IP)  IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Vybavenie     

Energeticky úsporná poloha ECO °C 60 60 60 60 60

Príslušenstvo (voliteľné)   

Bezpečnostné armatúry  SVMT KV 307, KV 40 SVMT KV 307, KV 40 KV 307, KV 40
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Stacionárne zásobníkyPrietokové zásobníky

Model  SHD 30 S SHD 100 S

  073059 073060
Menovitý objem l 30 100

Množstvo zmiešanej vody 40 °C 

(15 °C/60  °C)

 

l

 

59

 

195

Inštalovaný príkon ~ 400 V kW 3,5/21 3,5/21

Menovité napätie V 400 400

Fáza  3/PE 3/PE

Frekvencia Hz 50 50

Prevádzkový režim jednookruhový  • •

Prevádzkový režim dvojokruhový  • •

Rozsah nastavenia teploty °C 35 – 85 35 – 85

Pohotovostná spotreba energie/24 h 

pri 65  °C

 

kWh

 

0,45

 

0,77

Druh krytia (IP)  IP25 IP25

Tlakové prevedenie  • •

Farba  biela biela

Výška/šírka/hĺbka mm 770/410/420 1050/510/510

Hmotnosť prázdny kg 24,3 40,1

Vybavenie   

Pre jedno/viaceré odberné miesta 

(tlakový)

 

 

 

• / •

 

• / •

Vnútorná nádoba oceľ, smaltovaná, 

s bezpečnostnou anódou

   

•

 

•

Signalizačná anóda  • •

Príslušenstvo   

Bezpečnostné armatúry  KV 30, KV 40

Model  SHW 200 S SHW 300 S SHW 400 S SHW 300 WS SHW 400 WS

  182120 182121 182122 185352 185353
Menovitý objem l 200 300 400 300 400

Množstvo zmiešanej vody 40 °C 

(15 °C/60 °C)

 

l

 

397

 

590

 

780

 

590

 

780

Inštalovaný príkon ~ 230 V kW 2 – 4 2 – 4 2 – 4 2 – 4 2 – 4

Inštalovaný príkon ~ 400 V kW 2 – 6 2 – 6 2 – 6 2 – 6 2 – 6

Menovité napätie Z 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

Fáza  1/N/PE, 3/N/PE 1/N/PE, 3/N/PE 1/N/PE, 3/N/PE 1/N/PE, 3/N/PE 1/N/PE, 3/N/PE

Frekvencia Hz 40 – 450 40 – 450 40 – 450 50/60 50/60

Prevádzkový režim jednookruhový  • • • • •

Prevádzkový režim dvojokruhový  • • • • •

Rozsah nastavenia teploty °C 35 – 82 35 – 82 35 – 82 35 – 82 35 – 82

Pohotovostná spotreba energie/24 h 

pri 65 °C

 

kWh

 

1,5

 

1,9

 

2,25

 

1,9

 

2,25

Druh krytia (IP)  IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Tlakové prevedenie  • • • • •

Výška/šírka/hĺbka mm 1570/630/730 1585/700/815 1755/750/865 1585/700/815 1755/750/865

Hmotnosť prázdny kg 65 77 90 137 150
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komerčné použitie: Sušiče rúk komerčné použitie: Stacionárne zásobníky

Model  Ultronic S Ultronic W

  231582 231583
Farba  ušľachtilá oceľ signálna biela, RAL 9003

Materiál krytu  hliníkový tlakový odliatok hliníkový tlakový odliatok

Elektrické pripojenie  1/N/PE ~ 220 – 240 V 1/N/PE ~ 220 – 240 V

Frekvencia Hz 50/60 50/60

Menovité napätie Z 230 230

Menovitý výkon W 910 910

Prevádzková hlučnosť dB(A) 82 82

Rýchlosť vzduchu m/s 94 94

Prietok vzduchu m³/h 200 200

Čas sušenia s 15 15

Výška/šírka/hĺbka mm 289/258/234 289/258/234

Hmotnosť kg 4,4 4,4

Druh krytia (IP)  IP24 IP24

Model  HTT 4 WS HTT 5 WS HTT 5 AM HTT 5 SM

  074464 074465 182052 182053
Farba  alpská biela signálna biela, RAL 9003 antracitová metalíza strieborná metalíza

Materiál krytu  plast hliníkový tlakový odliatok hliníkový tlakový odliatok hliníkový tlakový odliatok

Elektrické pripojenie  1/N ~ 220 – 240 V 1/N ~ 220 – 240 V 1/N ~ 220 – 240 V 1/N ~ 220 – 240 V

Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60

Menovité napätie Z ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230

Menovitý výkon W 2600 2600 2600 2600

Prevádzková hlučnosť dB(A) 68 68 68 68

Rýchlosť vzduchu m/s 28 28 28 28

Prietok vzduchu m³/h 250 250 250 250

Čas sušenia s 20 20 20 20

Výška/šírka/hĺbka mm 250/238/230 266/257/230 266/257/230 266/257/230

Hmotnosť kg 2,7 4,2 4,2 4,2

Druh krytia (IP)  IP23 IP23 IP23 IP23

Model  SHO AC 600 7,5 SHO AC 600 6/12 SHO AC 1000 12 SHO AC 1000 9/18

  001414 003352 001415 003353
Menovitý objem l 600 600 1000 1000

Množstvo zmiešanej vody 40 °C 

(15 °C/60 °C)

 

l

 

1060

 

1060

 

1860

 

1860

Inštalovaný príkon ~ 400 V kW 7,5 6 – 12 12 9/18

Menovité napätie V 400 400 400 400

Fáza  3/PE 3/N/PE 3/PE 3/N/PE

Frekvencia Hz 50/60 50 50 50

Rozsah nastavenia teploty °C 35 – 85 35 – 85 35 – 85 35 – 85

Pohotovostná spotreba energie/24 h 

pri 65 °C

 

kWh

 

4,6

 

4,6

 

5,7

 

5,7

Druh krytia (IP)  IP24 IP24 IP24 IP24

Výška/šírka/hĺbka mm 1685/750/1030 1685/750/1030 2525/750/1030 2525/750/1030

Hmotnosť prázdny kg 160 161 230 232

Špeciálne príslušenstvo     

Penová tepelná izolácia  WD 611 WD 1011

Model  SB 602 AC SB 1002 AC SB 650/3 AC

  071554 071282 003039
Menovitý objem l 600 1000 650

Výška/šírka/hĺbka mm 1685/750/800 2525/750/800 1725/750/830

Hmotnosť prázdny kg 154 212 190

Špeciálne príslušenstvo    

Penová tepelná izolácia  WD 612 WD 1012 WD 650
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armatúry
Pre beztlakové malé prietokové ohrievače

Model MAW MAZ MAE

  185474 185475 185476
Použitie  umývadlo umývadlo umývadlo

Popis 

 

 

 

 

Dvojkohútiková nástenná armatúra 

so špeciálnym prúdovým regulátorom 

na montáž k ohrievačom nad umývadlo

Dvojkohútiková umývadlová armatúra 

so špeciálnym prúdovým regulátorom 

na montáž k ohrievačom pod umývadlo

Páková umývadlová batéria so špeciálnym 

prúdovým regulátorom na montáž k ohrievačom 

pod umývadlo s výtokovou garnitúrou s tiahlom

Kombinovateľné s  DNM, DEM

bezpečnostné skupiny 
Pre tlakové nástenné zásobníky

Model KV 30 KV 40 KV 307 SRT 2

  000826 000828 000757 230764
Popis 

 

 

 

Bezpečnostná skupina,  

pretlak 6 bar,  

s výlevkou

Bezpečnostná skupina,  

pretlak 6 bar, s redukčným 

ventilom do 10 bar a výlevkou

Bezpečnostná skupina,  

pretlak 7 bar,  

s výlevkou

Bezpečnostná skupina 

s montážou nad omietku,  

pretlak 6 bar, s výlevkou

Kombinovateľné s  SH 10 S, SH 15 S, SHZ 30–150 LCD, SH 30–150 S, HFAZ 30–150, SHD 30–100 S

armatúry
Pre prietokové ohrievače (tlakové armatúry s montážou nad omietku)

armatúry
Pre beztlakové zásobníky teplej vody a bojlery

Pre kúpeľňu |Pre vaňu Pre kuchyňu | Nad drezom

Model MEBD

  232614
Popis 

 

 

 

 

Dvojkohútiková nástenná vaňová batéria s kovovou 

sprchovacou hadicou, 1250 mm, a ručnou sprchou, 

exkluzívny dizajn

Kombinovateľné s  DHE, DEL, DHB E, DHB ST, HDB, DHFC

MEKD

232613
Dvojkohútiková kuchynská nástenná batéria  

s rúrkovým otočným výtokom, dĺžka ramienka 160 mm,  

exkluzívny dizajn

DHE, DEL, DHB E, DHB ST, HDB, DHFC

Pre kuchyňu  Na drez Pre kuchyňu | Nad drez

Model WUT MES

  232604 232611
Popis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperovacia drezová 

batéria s rúrkovým 

otočným výtokom,  

okom na retiazku, 

exkluzívny dizajn

Páková drezová batéria 

s odlievaným otočným 

výtokom,  

dĺžka ramienka 230 mm, 

exkluzívny dizajn

Kombinovateľné s  SNU 5 SL, UFP 5 t, SNU 10 SL

WKM MEK

232605 232608
Dvojkohútiková nástenná kuchynská 

batéria s rúrkovým otočným výtokom, 

dĺžka ramienka 160 mm,  

exkluzívny dizajn 

Páková kuchynská nástenná batéria s 

odlievaným otočným výtokom, dĺžka 

ramienka 185 mm,  

exkluzívny dizajn 

UFP 5 h, SN 5 SL, SN 10 SL, SN 15 SL, SHZ LCD, SH SL, HFAZ, SNZ 80 S ²/³

Technické údaje 44 | 45



1) Pri beztlakovom spôsobe prevádzky

armatúry
Pre beztlakové zásobníky teplej vody a bojlery

Pre kúpeľňu | Pre umývadlo

Pre kúpeľňu | Pre sprchu Pre kúpeľňu | Pre vaňu

Model WDM MED

  232600 232609
Popis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvojkohútiková nástenná 

sprchová batéria 

s kovovou sprchovacou 

hadicou, 1500 mm, 

a ručnou sprchou, 

exkluzívny dizajn

Páková sprchová batéria 

s kovovou sprchovacou 

hadicou, 1500 mm, 

a ručnou sprchou, 

exkluzívny dizajn 

Kombinovateľné s   EB 15 S, SN 15 SL, SHZ LCD1), SH SL1), HFAZ1),  

SNZ 80 S ²/³1)

WBM MEB

232607 232610
Dvojkohútiková nástenná kúpeľňová 

batéria s kovovou sprchovacou hadicou, 

1250 mm, a ručnou sprchou,  

exkluzívny dizajn 

 

Páková nástenná vaňová batéria 

s kovovou sprchovacou hadicou, 

1250 mm, a ručnou sprchou,  

exkluzívny dizajn 

 

SHZ LCD, SH SL, HFAZ, SNZ 80 S ²/³ 

Model WST MEW MEWC

  232620 232612 232741
Popis 

 

 

 

 

Temperovacia umývadlová batéria 

s rúrkovým otočným výtokom,  

okom na retiazku, exkluzívny dizajn

Páková umývadlová batéria s pevným 

odlievaným výtokom a odtokovou súpravou 

s ťažnou tyčou, exkluzívny dizajn

EinhandWaschtischbatterie mit Rohr

Schwenkauslauf, exklusives Design 

Kombinovateľné s  SNU 5 SL, UFP 5 t, SNU 10 SL

Právne upozornenie | Správnosť informácií uvedených v tomto prospekte nie je možné napriek starostlivému zostaveniu zaručiť. Informácie o vybavení 
a parametroch vybavenia sú nezáväzné. Parametre vybavenia popísané v tomto prospekte neplatia ako dohodnuté vlastnosti našich výrobkov. Jednotlivé 
parametre vybavenia sa môžu z dôvodu pokračujúceho vývoja našich výrobkov medzičasom meniť alebo môžu celkom odpadnúť. O súčasnom platnom 
vybavení sa prosím informujte u nášho odborného poradcu. Obrázkové znázornenia v prospekte predstavujú len príklady použitia. Obrázky obsahujú aj 
inštalačné prvky, príslušenstvo a špeciálne vybavenie, ktoré nepatria k sériovému rozsahu dodávky. Dotlač aj čiastková len so súhlasom vydavateľa.
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