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Ogrzewacz elektroniczny…

…PER. Najbardziej zaawansowane urządze-
nie w kolekcji. Zapewnia dokładną tempera-
turę podgrzanej wody poprzez dynamiczną 
regulację przepływu, gwarantując przy tym 
optymalny komfort używania ciepłej wody. 
Ogrzewacz PER został wyposażony w dwa 
przyciski służące do zapamiętania indywi-

dualnie nastawionych wartości temperatury. 
Urządzenie ma funkcje komfortowe, tryb ECO, 
WELLNESS oraz pilota. Sterowany mikroproce-
sorem zawór zapewnia uzyskanie temperatu-
ry wody z dokładnością do 0,5°C, nawet przy 
maksymalnym przepływie. Model ten ma 
również duży dwukolorowy podświetlany cy-
frowy wyświetlacz wielofunkcyjny, który wska-
zuje aktualne parametry pracy urządzenia. 

90-lecie firmy okazją do świętowania dla instalatorów

Jubileuszowe promocje 
Stiebel Eltron: podgrzewacze wody 

  Joanna Radzimirska

  Jubileuszowa seria  
elektronicznych podgrzewaczy 
wody i ich promocja

Jubileuszowa seria 5 ogrzewaczy wody skła-
da się z 4 modeli elektronicznych: PER, PEO, 
PEY i PEG oraz 1 hydraulicznego – PHB. Urzą-
dzenia charakteryzują się nowoczesną linią, 
funkcjonalnością i przystępną ceną. Klienci 

mają możliwość wyboru mocy grzewczej 18, 
21 lub 24 kW w jednym urządzeniu. Co wię-
cej, każdy model wyposażony jest w system 
odkrytej grzałki o dużej odporności na za-
wapnienie oraz zintegrowane programy dia-
gnostyczne, które wpływają na komfort użyt-
kowania. Są one także przystosowane do 
bezpośredniego podłączenia do instalacji  
z PCV oraz mają stopień ochrony IP 25.

W 1924 roku firma Stiebel Eltron 
wprowadziła na rynek pierwszy 
ogrzewacz wody. Przez ostatnie 90 lat 
stale ulepszana była jakość urządzeń, 
technologia ich wykonania oraz 
komfort użytkowania mechanizmu 
przeznaczonego do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. Z czasem 
oferta firmy powiększała się o nowe 

produkty i rozwiązania z techniki grzewczej. Z okazji tej wyjątkowej rocznicy firma Stiebel Eltron 
oddała do dyspozycji swoich klientów jubileuszową serię ogrzewaczy wody składającą się z 5 modeli. 
Dodatkowo wszystkie te modele zostały objęte specjalną promocją. W promocji jubileuszowej dla 
zwolenników z kolei korzystania z OZE znalazły się też pompy ciepła.  

i pompy ciepła

 PER PEY 
 PER PEY 

http://www.instalreporter.pl
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Instalacja dzięki oddzielnej płycie montażo-
wej jest niezwykle prosta. Ogrzewacz prze-
pływowy PEY przystosowany jest do ogrze-
wania wody wstępnie podgrzanej np. przez 
kolektory słoneczne.

… PEG. Przeznaczony jest do zaopatrywa-
nia w wodę jednego lub kilku punktów po-
boru wody. Umożliwia on wybór dwóch sta-
łych wartości temperatury: 42oC i 55oC, które 
dla uproszczenia użytkowania zostały zazna-
czone na obudowie przy pokrętle wyboru. 
Elektroniczny układ sterowania zapewnia do-
brą stabilność temperatury. Blok grzejny ze 
wzmocnionego włókna szklanego oraz z od-
krytą grzałką znajdującą się bezpośrednio  
w wodzie zapewnia długą żywotność  
i znaczne uodpornienie na zawapnienie. 
Montaż urządzenia jest prosty dzięki zastoso-
waniu uniwersalnej płyty montażowej. Kon-
strukcja urządzenia pozwala na dwa sposo-
by podłączenia – z dołu i z góry.

Ogrzewacz hydrauliczny PHB

Znajdzie on zastosowanie zarówno w budow-
nictwie jednorodzinnym, jak i komercyjnym, 
zapewniając stałe temperatury wylotowe. 
Dwa poziomy mocy do ręcznego wybo-
ru pozwalają na indywidualne ustawienie 
pracy latem lub zimą. Dwa inne hydraulicz-
ne poziomy mocy są przełączane automa-
tycznie w zależności od ilości przepływającej 
wody. Zastosowany system grzejny z odkrytą 
grzałką jest wyjątkowo odporny na osadza-
nie się kamienia i wodę z dużą zawartością 
wapnia. Montaż urządzenia jest bardzo pro-
sty dzięki uniwersalnej płycie montażowej.

…PEO. Charakteryzuje go precyzyjny wybór 
temperatury,  odczytywany na dwukoloro-
wym wyświetlaczu LCD. Urządzenie podgrze-
je wodę do żądanej temperatury przez elek-
tronicznie sterowaną moc grzewczą.  
Co istotne, model ten przeznaczony jest do 
zasilania jednego lub kilku punktów poboru 
wody, takich jak wanna, umywalka czy zle-
wozmywak. Po wybraniu żądanej tempera-
tury powyżej 43°C, wyświetlacz zmienia swój 
kolor z niebieskiego na czerwony, sygnalizu-
jąc w ten sposób niebezpieczeństwo popa-
rzenia. Elegancki wygląd i tylko 93 mm głę-

bokości gwarantują oszczędność miejsca  
i możliwość montażu nawet w niewielkiej ła-
zience czy kuchni.

… PEY. Charakteryzują go wysoki komfort 
użytkowania ciepłej wody oraz bezstopnio-
wa regulacja temperatury w zakresie od 30 
do 60°C. Przy wahaniach ciśnienia i tempe-
ratury na wejściu, na wylocie temperatu-
ra pozostaje stała. Dzięki temu ogrzewacz 
jest bardziej ekonomiczny w porównaniu do 
urządzenia hydraulicznego, co jest szczegól-
nie istotne przy długim okresie eksploatacji. 

Ciepła woda jest naszym 
żywiołem – promocja  
tylko dla instalatorów!

Jubileuszowa promocja na ogrze-
wacze wody rozpoczęła się 1 sierp-
nia 2014 i potrwa aż do końca roku. 
Akcja skierowana jest do instala-
torów i dystrybutorów. Podstawo-
wym warunkiem, który muszą speł-
nić klienci, jest zakup 3 ogrzewaczy 
wody z jubileuszowej serii. Okaza-
nie dowodu zakupu umożliwi odbiór 
markowej bluzy z limitowanej edy-
cji. Warto podkreślić, że instalatorzy 
oraz dystrybutorzy, w okresie trwa-
nia promocji, mogą kupić nieogra-
niczoną liczbę urządzeń i za każde  
3 sztuki otrzymać 1 bluzę. 

Ulotka o promocji
Pobierz

Akcja – 5xWPC 
i... jedź z nami 
na Kanary

90 lat pełnych energii. Z okazji jubileuszu 
przygotowaliśmy specjalną, wielką akcję 
promocyjną na nowe pompy ciepła so-
lanka-woda WPC/WPC cool. Akcja trwa 
od 1 lipca 2014 do 31 stycznia 2015 i jest 
skierowana do Instalatorów i partnerów 
handlowych. Nagrodą jest ekskluzywny, 
tygodniowy wyjazd na Wyspy Kanaryjskie. 
Szczegóły akcji u naszych przedstawicie-
li handlowych.

Ulotka o promocji
Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://www.stiebel-eltron.pl/filesManager/files/1406115217Promocja_Select_ulotka_zatwierdzona.pdf
http://www.stiebel-eltron.pl/filesManager/files/1404994198Promocja_WPC_plakat_Kanary_zatwierdzony.pdf
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Ceny katalogowe 
modeli w danym  
typoszeregu:
PER – 2070 zł 
PEO – 1480 zł 
PEY –  1170 zł 
PEG – 890 zł 
PHB – 752 zł

Jubileuszowa  
promocja pomp  
ciepła WPC

Kompaktowa pompa 
ciepła solanka/woda  
z wbudowanym zasobni-
kiem ciepłej wody użyt-
kowej o pojemności 200 
litrów świetnie nadaje 
się do montażu w ma-
łych, ciasnych pomiesz-
czeniach. Zajmuje małą 
powierzchnię wewnątrz 
budynku – tylko 0,42 m2. 
Zastosowanie i optymal-
ny dobór najlepszych 
materiałów/komponen-
tów oraz najnowocze-
śniejsza technologia pro-

dukcji pozwoliły na uzyskanie najwyższych 
współczynników efektywności energetycznej 
na rynku COP = 5,0! Pompa przystosowana 
jest do pracy w systemach ogrzewania pod-
łogowego, grzejnikowego oraz ciepłej wody 
użytkowej. Nowa konstrukcja pompy ciepła 
umożliwia oddzielenie układu chłodnicze-
go (górna część) od układu zasobnika (dol-
na część), co pozwala na zoptymalizowanie i 
ułatwienie transportu pompy ciepła do miej-
sca docelowego montażu. Zasobnik grzany 
jest w układzie bezpośrednim poprzez wbu-
dowaną wewnątrz wężownicę, co znacz-
nie skraca czas grzania oraz zwiększa komfort 
użytkowania. Urządzenie wyposażone jest fa-
brycznie w elementy zabezpieczające oraz 
w ogranicznik prądu rozruchowego. W pom-
pach ciepła serii WPC...cool dodatkowo wbu-
dowany jest wymiennik płytowy chłodzenia 
pasywnego oraz zawór 3-drogowy do przełą-
czania między ogrzewaniem a chłodzeniem. 

Główne cechy: 
• Najwyższe współczynniki efektywności  
wg EN 14511 – COP do 5,0
• Nowy, zintegrowany, centralny regulator 
pracy systemu WPMi3
• Świetna izolacja cieplna i dźwiękochłonna
• Funkcja automatycznego chłodzenia  
pasywnego
• Dostępne moce: 4, 5, 7, 10 i 13 kW
• Ekologiczny czynnik chłodniczy R410A  

R
Ek

la
m

a

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o. 
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, 
faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl

Informacje techniczne  
o podgrzewaczach

Przejdź

Katalog o WPC
Pobierz

Artykuł techniczny  
o pompach ciepła WPC

Pobierz

WPC 04-13 /cool
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Inwestorzy występujący z wnioskiem o po-
zwolenie na budowę spotykają się często  
z problemem niekorzystnej dla nich interpre-
tacji postanowień miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego mówiących 
o sposobie dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków. 
Chodzi mianowicie o sytuację, gdy w pla-
nie miejscowym jest zapisane, że nowo po-
wstające budynki muszą być podłączone 
do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, 
podczas gdy na danym terenie nie ma ta-
kich sieci, a gmina nawet nie ma w planach 
ich wybudowania.

Pojawia się wówczas problem, czy jest  
możliwe wydanie pozwolenia na budowę,  
w sytuacji gdy projekt budowlany przewiduje 
wybudowanie na terenie działki studni oraz 
zbiornika na ścieki.
Organy administracji, dokonując oceny 
zgodności projektowanej inwestycji z us- 
taleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, dochodzą nie- 
jednokrotnie do wniosku, że rozwiązanie  
w postaci indywidualnego ujęcia wody  
i przydomowych metod oczyszczania ście-

ków nie jest zgodne z ustaleniami planu 
miejscowego. 

W rezultacie, inwestorzy spotykają się z od-
mową wydania decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Nie jest to postępowanie prawi-
dłowe, o czym świadczy wyrok Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Łodzi  
z dnia 9 września 2008 r. (sygn. akt II SA/Łd 
814/07), który wart jest dokładnego omó-
wienia. 

Inwestorzy mogą wnioskować o wydanie 
pozwolenia na budowę nawet pomimo 
braku możliwości podłączenia do sieci wo-
dociągowo-kanalizacyjnej, o której wspo-
mina plan miejscowy – o ile tylko zachodzą 
warunki do skorzystania z jednego z przewi-
dzianych prawem rozwiązań zamiennych 
(indywidualne ujęcia wody, zbiorniki bez-
odpływowe, przydomowe oczyszczalnie 
ścieków, itp.). W takich przypadkach, organ 
administracji powinien przychylić się do 
wniosku inwestora i wydać pozwolenie  
na budowę.

http://www.budownictwo.abc.com.pl

Pozwolenie na budowę  
a brak możliwości podłączenia  
do sieci wod-kan 

http://www.instalreporter.pl
http://www.stiebel-eltron.pl
http://www.stiebel-eltron.pl/produkty/przeplywowe_ogrzewacze_wody
http://www.stiebel-eltron.pl/getFile.php?id=1736&fm=1
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/06/IR_2014_06_prezentacja_STIEBEL_ELTRON.pdf
http://www.pasywny-budynek.pl/
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