
Θερμοπομποί  

 

Stiebel Eltron | CON Premium 

 

Θερμοπομποί με βραβευμένη σχεδίαση- Η σειρά θερμοπομπών Stiebel Eltron CON Premium 

κέρδισε το βραβείο Red dot Design Award 2018 Winner! 

Η σειρά θερμοπομπών Stiebel Eltron CON Premium βελτιώνει το περιβάλλον, όχι μόνο με την 

παροχή ευχάριστης ζέστης, αλλά και μέσω του ελκυστικού σχεδιασμού της.   Η κομψή, κυρτή 

πρόσοψη αλουμινίου προσθέτει αίσθηση πολυτέλειας στο χώρο σας – ένας μοναδικός 

συνδυασμός λειτουργικότητας και εμφάνισης. 

Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού θερμοστάτη, η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί 

με ακρίβεια χρησιμοποιώντας τον προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη 7 ημερών – για 7 

ημέρες, 5 ημέρες, το Σαββατοκύριακο – ή ανεξάρτητα για 10 έως 120 λεπτά με το πάτημα ενός 

κουμπιού. Όταν το δωμάτιο αερίζεται ο θερμοπομπός σβήνει αυτόματα και ενεργοποιείται 

ξανά αυτόματα όταν τελειώσει η διαδικασία. 

 

Πλεονεκτήματα για το σπίτι σας 

• Επίτοιχος θερμοπομπός – ιδανικός και ως συμπληρωματική ή ενδιάμεση 

θέρμανση για άνοιξη / φθινόπωρο 

• Αθόρυβη και άοσμη θέρμανση   

• Υψηλής ποιότητας σχεδιασμός με πρόσοψη από αλουμίνιο 

• Χειριστήριο με οπίσθιο φωτισμό LCD   

• Προγραμματισμός 7 ημερών, χρονοδιακόπτης 120 λεπτών, προστασία από παγετό και 

ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου 

• Αυτόματη εκμάθηση: αυτόματος υπολογισμός του χρόνου προθέρμανσης στη 

λειτουργία χρονοδιακόπτη   

• Διακόπτης ON / OFF και προστασία υπερθέρμανσης 

• Βαθμός προστασίας IP 24 – Κατάλληλοι και για υγρούς χώρους  

• Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις ασφαλείας 

• Σύνδεση με διαμορφωμένο φις σούκο, καλώδιο 1,5μ 

• Κατασκευάζεται στη Γερμανία 



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

 

Περισσότερη άνεση, περισσότερες λειτουργίες - ErP 2018 Ready:  

Οι νέοι θερμοπομποί CON Premium 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 CON 

Premium προσφέρουν επιπλέον ευκολία στο χρήστη με νέες έξυπνες λειτουργίες.  

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Tύπος Ισχύς 

(watt) 

Πλάτος 

(mm) 

Ύψος 

(mm) 

Βάθος 

(mm) 

Βάρος 

(kg) 

Χρώμα Βαθμός 

IP 

Τάση 

CON 5 Premium 500 345 469 126 4,30 Αλπικό λευκό  IP24 230 V 

CON 10 Premium 1000 470 469 126 4,95 Αλπικό λευκό  IP24 230 V 

CON 15 Premium 1500 625 469 126 7,4 Αλπικό λευκό  IP24 230 V 

CON 20 Premium 2000 780 469 126 9,85 Αλπικό λευκό  IP24 230 V 

CON 30 Premium 3000 1090 469 126 14,75 Αλπικό λευκό  IP24 230 V 

 


