
Θερμοπομποί 

 

Stiebel Eltron | CND 

 

Θερμότητα διπλού τύπου 

Η σειρά επίτοιχων θερμοπομπών Stiebel Eltron CND, εξοπλισμένη με δύο 

ενσωματωμένα συστήματα θέρμανσης για ακτινοβολία και εκπομπή θερμότητας, 

φροντίζει για την ευχάριστη και άνετη θερμοκρασία δωματίου. Η κομψή και 

διακριτική σχεδίαση του επίτοιχου θερμοπομπού ταιριάζει σε κάθε μοντέρνο 

περιβάλλον. 

Εξοικονόμηση ενέργειας με όλες τις ανέσεις.                                                      

Χάρη στην αναγνώριση παρουσίας, η θερμοκρασία δωματίου μειώνεται αυτόματα, 

μόλις βγείτε από το δωμάτιο. Επίσης, όταν αερίζετε το χώρο και έχετε τα παράθυρα 

ανοιχτά, η θέρμανση απενεργοποιείται αυτόματα. Ο ενσωματωμένος θερμοστάτης 

ρυθμίζει με απόλυτη ακρίβεια τη θερμοκρασία μέσω του εβδομαδιαίου 

χρονοδιακόπτη και των 3 προκαθορισμένων προγραμμάτων που μπορούν να 

ρυθμιστούν ξεχωριστά για να ανταποκριθούν στις τρέχουσες απαιτήσεις. 

 

Πλεονεκτήματα για το σπίτι σας 

• Διπλός θερμοπομπός (συμβατική θέρμανση και θέρμανση ακτινοβολίας)      

για επιτοίχια τοποθέτηση, ιδανικός ως πρόσθετη ή μεταβατική θέρμανση  

• Εύκολη και σταθερή τοποθέτηση σε τοίχο, σύνδεση με απλή πρίζα 

• Ομοιόμορφη και ευχάριστη θέρμανση του χώρου 

• Εξαιρετικά ακριβής ρύθμιση της θερμοκρασίας (0.1ºC) 

• Μοντέρνος σχεδιασμός ανώτερης ποιότητας  

• Έλεγχος με οπίσθιο φωτισμό LCD 

• 7-ημερών χρονοδιακόπτης 

• Προστασία παγετού  

• Αναγνώριση ανοιχτού παραθύρου  

• Ηλεκτρονική ρύθμιση με αναγνώριση παρουσίας  

• Διακόπτης on/off  

• Προστασία από υπερθέρμανση 

• Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις ασφαλείας 

• Εγγύηση 2 χρόνια καλής λειτουργίας & 5 χρόνια για τις αντιστάσεις 

 

 



 

Οι νέοι θερμοπομποί CND και γενικά όλα τα θερμαντικά σώματα της Stiebel Eltron 

έχουν αναβαθμιστεί και συμμορφωθεί σύμφωνα με τις νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες 

Eco Design - ErP 2018 που τίθενται σε ισχύ από την 01/01/2018. Εκτός από τις 

συσκευές που είναι ήδη συμβατές με την οδηγία ErP, οι νέοι θερμοπομποί Stiebel 

Eltron CND προσφέρουν επιπλέον ευκολία στο χρήστη με τις νέες λειτουργίες.  

 

 

 

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Τύπος CND 75 CND 100 CND 150 CND 200 

Διαστάσεις  

(μήκος x ύψος x βάθος) 

 

675x50.4x12 

 

790x50.4x12 

 

1010x50.4x12 

 

1240x50.4x12 

Τάση εισόδου 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz 

Ισχύς (W) 750 1000 1500 2000 

Σύνδεση ρεύματος Φις 

Προστασία IP 24 

Βάρος (kg) 6.7 7.7 9.7 11.5 

Χρώμα Λευκό , RAL 9010 

 


