Για την κάλυψη των αναγκών ζεστού νερού χρήσης δεν είναι
απαραίτητο να δεσμεύετε πολύ χώρο

Stiebel Eltron | DCE 11-13

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ – ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Περισσότερος χώρος διαθέσιμος για τις δημιουργικές σας ανάγκες λόγο των μικρών
διαστάσεων του DCE 11/13. Αυτός ο ταχυθερμαντήρας νερού είναι σε θέση να τοποθετηθεί σε
χαμηλά ντουλάπια, ή μπορεί να ενσωματωθεί με διακριτικό τρόπο στον εσωτερικό σχεδιασμό
του χώρου. Ιδανικός για την κουζίνα ή τον νιπτήρα.

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
Η εσωτερική διαρρύθμιση της συσκευής πείθει μέσω της υψηλής ποιότητας κατασκευής αλλά
και της υψηλής αποτελεσματικότητας του ηλεκτρονικού ελέγχου που φέρει ως αποτέλεσμα
ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας με χαμηλή κατανάλωση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Σύστημα αντιστάσεων τύπου “Bare Wire”, κατάλληλο για σκληρό και μαλακό
νερό. Ηλεκτρονική ασφάλεια πολλαπλών σταδίων με ανίχνευση φυσαλίδων αέρα. Προστασία
υπερθέρμανσης. Παιδική προστασία. Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης θερμοκρασίας εξόδου
εσωτερικά με περιορισμό στους 43°C.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / SERVICE: Το σύστημα εγκατάστασης PROFI-RAPID εγγυάται την εύκολη
και γρήγορη εγκατάσταση. Εύκολη και σταθερή τοποθέτηση σε τοίχο: Η άμεση τοποθέτηση

μέσω της αποσπώμενης πλάτης της συσκευής επιτρέπει την εύκολη αντιστάθμιση των
αποκλίσεων. Το κάλυμμα της συσκευής ανοίγει εύκολα από μία κεντρική βίδα. Εύρος πίεσης
δικτύου 2-10 Bar: Λειτουργία και σε δίκτυο ύδρευσης υψηλής πίεσης. Γρήγορη σύνδεση νερού:
3/8" ορειχάλκινες συνδέσεις νερού, τοποθετημένες στο κάτω μέρος για τοποθέτηση σε
τελειωμένους τοίχους ή εγκατάσταση σε ημιτελείς τοίχους. Κατάλληλο για σύνδεση με
πλαστικούς σωλήνες (τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή). Ευέλικτη ηλεκτρική σύνδεση:
Ηλεκτρική σύνδεση στο κάτω μέρος σε ημιτελείς τοίχους. Ηλεκτρική σύνδεση στο κάτω μέρος ή
πλευρικά σε τελειωμένους τοίχους. Δυνατότητα επιλογής της μέγιστης ισχύς εσωτερικά.
Βαθμός υδατοπροστασίας IP 25: κατάλληλο για ασφαλή τοποθέτηση σε μπάνια και ντους.
Ανίχνευση σφάλματος. Η πλήρης εσωτερική συναρμολόγηση μπορεί να αφαιρεθεί από το πίσω
πλαίσιο στήριξης για πολύ εύκολη πρόσβαση.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ: Η Stiebel Eltron εφηύρε τον πρώτο ταχυθερμαντήρα στον κόσμο το 1927! Από
τότε κατέχει την θέση του παγκόσμιου ηγέτη στην παραγωγή και την τεχνολογική εξέλιξη των
ταχυθερμαντήρων, με απαράμιλλη ποιότητα κατασκευής “Made in Germany”, τεράστια
τεχνογνωσία και κορυφαία αξιοπιστία!

Λεπτομέρειες προϊόντος
Οι Compact ταχυθερμαντήρες DCE 11/13 εξοικονομούν πολύτιμο χώρο και είναι
ιδιαίτερα κατάλληλοι για νεροχύτες κουζίνας ή για μεγαλύτερη άνεση ζεστού νερού στους
νιπτήρες. Είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι για να εξασφαλίζουν την ακριβή θερμοκρασία
νερού στην βρύση. Ένας περιστροφικός διακόπτης επιτρέπει τη ρύθμιση της
θερμοκρασίας του ζεστού νερού χρήσης από 20 έως 60°C. Επιπλέον, οι συμπαγείς
ταχυθερμαντήρες νερού χαρακτηρίζονται από υψηλή ενεργειακή απόδοση. Το ζεστό
νερό θερμαίνεται πολύ κοντά στο σημείο κατανάλωσης και έτσι αποφεύγονται θερμικές
απώλειες στον δοχείο και στις σωληνώσεις.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
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Εξαιρετικά λεπτός, συμπαγής σχεδιασμός
Ιδιαίτερα βολικοί και ενεργειακά αποδοτικοί χάρη
στον ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας
Ακριβής επιλογή θερμοκρασίας από 20°C έως 60°C
Προστασία από εγκαύματα
Made in Germany.
2 χρόνια εγγύηση και 10 για διάτρηση του δοχείου

PLUS
Μοντέλο

DCE 11/13

Ενεργειακή κλάση

A

Ισχύς εξόδου [kW]

11/13.5

Ονομαστική ένταση [A]

16.2/19.5

Ασφάλεια [A]

16/20

Tάση τροφοδοσίας / φάσεις

3/PE

Tάση τροφοδοσίας [V]

400

Συχνότητα [Hz]

50/60

Mέγιστη θερμοκρ. εισόδου [°C]

70

Παροχή ζεστού νερού [l/min]

3.7/4.5

Ύψος/Πλάτος/Βάθος [mm]

293/188/85

Βαθμός προστασίας

IP24

