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Urządzenia elektryczne nie wymagają skompli-
kowanych instalacji powodujących dodatkowe stra-
ty. Energia elektryczna ma wiele zalet: pozwala się 
przetworzyć na ciepło niemal bez strat, umożliwia 
proste rozliczenie kosztów ogrzewania, łatwy i tani 
montaż urządzeń pracujących w systemie decentral-
nym. Urządzenia elektryczne stosuje się też w bu-
downictwie niskoenergetycznym, które potrzebuje 
raczej uzupełniającego ogrzewania.
Piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem, 
czyli wentylatorem dedykowane są do zastosowa-
nia w ogrzewaniu w gospodarstwach domowych lub 
pomieszczeniach biurowych z możliwością podłą-
czenia do II taryfy. Przeznaczone są do montażu na 
podłodze lub na ścianie.

Nowoczesne regulatory podstawą 
zapewnienia komfortu cieplnego

Piece wyposażone zostały w zintegrowany elektro-
niczny regulator ładowania i regulator temperatu-

Nowoczesna linia pieców 
akumulacyjnych z dynamicznym 
rozładowaniem (dmuchawą)  
zapewnia optymalny komfort  
w każdym pomieszczeniu. 
Koszty eksploatacyjne mogą zostać 
ograniczone do minimum, np. 
dzięki korzystaniu z II taryfy energii 
elektrycznej. W ofercie firmy występują  
3 serie pieców akumulacyjnych, 
fabrycznie wyposażonych  
w zintegrowany, elektroniczny regulator 
ładowania i regulator temperatury 
pomieszczenia. Urządzenia spełniają 
wymagania Dyrektywy ErP 2009/125/WE 
obowiązującej od 01.01.2018 r. 

Nowoczesne piece akumulacyjne 
w odsłonie 2018

Nowe produkty Stiebel Eltron
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Wymiary pieców ETS Plus to wysokość 650 mm iden-
tyczna dla wszystkich, szerokość 605-1480 mm, głę-
bokość 275 mm. 

Piec akumulacyjny ETW Plus – seria płaska
Ta seria urządzeń z kolei doskonale nadaje się do 
ustawienia ich w wąskich i ciasnych wnękach pod 
oknami, czyli do montażu pod typowymi parapetami.
Seria ta jest wyraźnie płytsza od swojego standardo-
wego odpowiednika (ETS Plus), głębokość to zaled-
wie 218 mm, wysokość 546 mm. Tu jednak występu-
je spory zakres modeli o różnej szerokości 580-1546 
mm umożliwiający dopasowanie urządzenia nawet 
do długiej wnęki. Moc pieców tej serii to 1,2 do 4,8 kW  
(7 wielkości mocy).

Piec akumulacyjny ETT Plus – seria niska
Seria niska to dwie wielkości pieców przeznaczonych 
do montażu pod nisko umieszczonymi parapetami. 
Wysokość urządzeń to 490 mm, głębokość 275 mm, 
szerokość zaś 1130 lub 1480 mm. Dwie wielkości,  
a więc i dwie moce: 3,5 i 5 kW.

We wszystkich piecach akumulacyjnych w razie nie-
wystarczającej mocy na potrzeby ogrzania pomiesz-
czenia istnieje możliwość podłączenia dodatkowej 
grzałki. Warto też wspomnieć jeszcze o kilku cechach 
użytkowych, jak bardzo cicha praca wentylatora, czy 
izolacja termiczna wysokiej jakości, zwiększająca 
zdolności zatrzymywania ciepła. Piece zostały wy-
posażone w filtr powietrza.

ry pomieszczenia. Panel obsługowy ma wyświe-
tlacz LCD. 
Temperatura pomieszczenia regulowana jest w za-
kresie od 5 do 30°C. Tygodniowy regulator tempera-
tury pomieszczenia ma dwa już wstępnie zaprogra-
mowane tryby pracy i jeden tryb do programowania 
indywidualnego. „Start adaptacyjny” jest funkcją 
uczenia się w trybie programowania czasowego  
w celu zapewnienia temperatury komfortu. 
Oddzielnie programowalne są tryby pracy komfor-
towej i obniżenia nocnego. Istnieje możliwość blo-
kady panelu obsługi przed niezamierzoną ingeren-
cją w ustawienia.
Moc przyłączeniowa może zostać w razie potrze-
by zredukowana do 91,6/83,3/75% poprzez zmia-
nę elektrycznego okablowania na listwie. Piece 
zaopatrzono w dwa wejścia dla sygnałów sterują-
cych AC i DC. 

Główne cechy pieców akumulacyjnych:
• panel sterowania z programatorem tygodniowym 
i wyświetlaczem LCD;
• zintegrowany regulator rozładowania z nastawą 
temperatury pomieszczenia;
• tylko jeden rodzaj cegieł;
• fabrycznie zamontowane i okablowane elementy 
grzejne (grzałki);
• wysokiej jakości izolacja termiczna i bardzo cicha 
praca wentylatora;
• wyposażone w filtr powietrza.

3 serie pieców akumulacyjnych, 
wiele możliwości

Piec akumulacyjny ETS Plus – seria standard 
Piece tej serii mają standardowe wymiary, a więc 
sporą pojemność akumulacyjną (cegieł) i dzięki temu 
są w stanie ogrzać nawet duże pomieszczenia o du-
żym zapotrzebowaniu na ciepło. W serii tej oferowa-
ne jest 6 wielkości urządzeń, od ETS200 Plus o mocy  
2 kW, do ETS 700 Plus o mocy 7 kW. r
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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

Dyrektywa ErP dla ogrzewaczy pomieszczeń

Od dnia 01.01.2018 r. Stiebel Eltron – jako produ-
cent – jest prawnie zobowiązany do oferowania 
na rynkach europejskich wyłącznie tych urządzeń  
z zakresu elektrycznego ogrzewania pomieszczeń, 
które spełniają wymogi Dyrektywy ErP 2009/125/
WE. W tej kategorii produktów nie będzie obowią-
zywała już etykieta efektywności energetycznej, 
znana z innych produktów Stiebel Eltron. Od dnia 
01.01.2018 dla wszystkich lokalnych elektrycz-
nych urządzeń do ogrzewania pomieszczeń ma 

zastosowanie tzw. Dyrektywa ekowzornictwa. 
Stanowi ona podstawę do znakowania produk-
tów znakiem CE. Dyrektywę ekowzornictwa moż-
na znaleźć ponownie w rocznym wykorzystaniu 
urządzenia do ogrzewania pomieszczeń ηS.
W rozporządzeniu (UE) 2015/1188 określone są 
różne kategorie lokalnego elektrycznego ogrze-
wania pomieszczeń, dla których przypisany jest 
roczny stopień wykorzystania urządzenia ηS, któ-
ry urządzenia te muszą spełniać.Piec akumulacyjny ETS Plus – seria standard

Piec akumulacyjny ETW Plus – seria płaska

Piec akumulacyjny ETT Plus – seria niska
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