
Stiebel Eltron | EIL  Premium 
 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ ΣΕ ΜΙΝΙ ΜΕΓΕΘΟΣ 

Ο ηλεκτρονικός ταχυθερμαντήρας EIL Premium προσφέρει μέγιστη άνεση και οικονομία σε οποιοδήποτε νιπτήρα. 

Με μέγιστη ισχύ τα 6 kW, η συσκευή διαθέτει αρκετή ισχύ έτσι ώστε να είναι σε θέση να τροφοδοτήσει κάθε 

νιπτήρα ανά πάσα στιγμή με ζεστό νερό. 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

Ο ηλεκτρονικός ταχυθερμαντήρας EIL Premium εξοικονομεί πολύ ενέργεια. Η τοπική εγκατάσταση στο σημείο 

χρήσης εξασφαλίζει την άμεση παροχή ζεστού νερού με την χαμηλότερη δυνατή απώλεια θερμότητας 

σωληνώσεων. Δυνατότητα επιλογής εγκατάστασης πάνω ή κάτω του πάγκου. Όφελος: Το ζεστό νερό είναι 

διαθέσιμο άμεσα, κάθε φορά, ακριβός εκεί που χρειάζεται! 

 

Λεπτομέρειες προϊόντος 

• ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Για όπου απαιτείται συχνά και σε μικρές ποσότητες ζεστό νερό με σταθερή θερμοκρασία, οι 

μίνι ηλεκτρονικοί ταχυθερμαντήρες EIL Premium είναι η ιδανική επιλογή. Αυτοί οι ταχυθερμοσίφωνες 

παρέχουν ζεστό νερό με ηλεκτρονικό έλεγχο της θερμοκρασία χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν οι 

μεγάλες γραμμές παροχής, από όπου και προκύπτουν απώλειες ενέργειας.  

• ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Ο EIL 6 Premium είναι κατάλληλος και για χρήση σε ντους 

εφόσον η θερμοκρασία εισόδου είναι άνω των 20°C. Λειτουργούν με βρύσες υπό πίεση ή ελεύθερης ροής. 

• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΕΥΚΟΛΙΑ: Ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι μίνι ταχυθερμαντήρες με ρυθμιστή ροής και αυτόματο 

έλεγχο παροχής. Σταθερή θερμοκρασία μέχρι τη μέγιστη απόδοση. Ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι μονοφασικοί 

ταχυθερμαντήρες. Η απαιτούμενη θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 30°C εώς 50°C και επιτυγχάνεται 

αυτόματα. Περιλαμβάνουν ειδικό αεριστήρα (aerator) για τέλεια ροή νερού και περεταίρω εξοικονόμηση 

μέσω του ενσωματωμένου ρυθμιστή ροής για τοποθέτηση σε υπάρχουσες βρύσες (σπείρωμα M22 / 24). 

Εγκατάσταση πάνω ή κάτω του πάγκου. 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Οι μίνι ταχυθερμαντήρες νερού θερμαίνουν το νερό απευθείας στο σημείο 

χρήσης μόνο όταν αυτό απαιτείται. Η υψηλή τους ενεργειακή απόδοση εξασφαλίζεται τόσο μέσω του 

ηλεκτρονικού ελέγχου της ισχύς όσο και μέσω της τοπικής εγκατάστασης στο σημείο χρήσης που 

ελαχιστοποιεί τις απώλειες ενέργειας που προκύπτουν από τις μακρινές σωληνώσεις.  Τέλος δεν υπάρχει 

καμία απώλεια νερού και ενέργειας που προκύπτει από την ανάμιξη με κρύο νερό, καθότι το ζεστό νερό 

έρχεται αυτόματα στην επιθυμητή θερμοκρασία. 

• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PROFI-RAPID: Το σύστημα εγκατάστασης PROFI-RAPID εγγυάται την εύκολη και γρήγορη 

εγκατάσταση. Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί κάτω ή πάνω από τον πάγκο.  Εύκολη τοποθέτηση σε τοίχο 

με ασφάλεια δύο σημείων. Το πίσω πλαίσιο χρησιμεύει επίσης ως οδηγός για τα τρυπήματα στον τοίχο. Το 



κάλυμμα της συσκευής και το εσωτερικό της μπορούν να αφαιρεθούν με μια μόνο κίνηση. Γρήγορη 

σύνδεση νερού: Εξωτερικές μεταλλικές συνδέσεις νερού διαμέτρου 3/8 "για άμεση σύνδεση της βρύσης. 

Εύκολη ηλεκτρική σύνδεση: Διαθέτει έτοιμο καλώδιο για την τροφοδοσία. Ο EIL 3 Premium διαθέτει βύσμα 

σούκο. Ο EIL 6 Premium απαιτεί μόνιμη σύνδεση. 

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Σύστημα αντιστάσεων (Bare Wire) που δεν απαιτεί καμία συντήρηση, κατάλληλο για σκληρό και 

μαλακό νερό. Σύστημα ασφαλείας με διακόπτη υψηλής πίεσης.  Προστασία από υπερθέρμανση. 

• 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!  

 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ 

• Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος μίνι ταχυθερμαντήρας με έξοδο 3,5/5,7 kW 

• Ακριβής θερμοκρασία νερού μέχρι τη μέγιστη απόδοση 

• Παροχή σταθερής θερμοκρασίας στον νιπτήρα 

• Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μεταξύ 30°C και 50°C 

• Άμεσα ζεστό νερό χάρη στο γρήγορο σύστημα αντιστάσεων τύπου “Bare Wire” 

• Χωρίς απώλειες ενέργειας από την αναμονή του ζεστού νερού ή απώλειες λόγω των μακρινών γραμμών 

σύνδεσης 

• Κατάλληλος για σύνδεση με ηλιακό θερμοσίφωνα ή αντλία θερμότητας, με θερμοκρασία εισόδου έως και 

50°C, για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση 

• Υδατοπροστασία IP 25 

• Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση PROFI-RAPID 

• Πολύ απλή λειτουργεία 

• Made In Germany 

• Εγγύηση 3 χρόνια καλής λειτουργίας 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 



Μοντέλο PREMIUM EIL 3 EIL 6 

Ενεργειακή κλάση Α 

Ισχύς εξόδου [kW] @230V 3.5 5.7 

Ονομαστική ένταση [A] @230V 15,2 24.7 

Ασφάλεια [A] 16 25 

Tάση τροφοδοσίας / φάσεις 1/N/PE ~220-240V 

Tάση τροφοδοσίας [V] 220-240 

Συχνότητα [Hz] 50/60 

Mέγιστη θερμοκρ. εισόδου [°C] 50 

Παροχή ζεστού νερού [l/min] 2.2 3.4 

Ύψος/Πλάτος/Βάθος [mm] 143/190/82 

Βαθμός προστασίας IP25 

*ο υπολογισμός των λίτρων ανά λεπτό [l/min] αφορά θερμοκρασία εισόδου νερού 15°C και θερμοκρασία εξόδου 

38°C (Δτ +23°C)  

 


