
14s t r.0 4 / 2 0 1 8
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Duży, czytelny panel z wyś- 
wietlaczem LCD to element 
charakterystyczny dla typo-
szeregu konwektorów CON 
Premium i CNS Trend/U oraz 
ogrzewaczy CK Premium  
i CK Trend LCD. Zintegrowa-
ny z urządzeniami, czytelny 
i prosty w obsłudze progra-
mator, oferuje dużo komfor-
towych funkcji.
Ten sterowany elektronicz-
nie regulator tygodniowy  
z wyświetlaczem LCD umoż-
liwia nastawę temperatury 
pokojowej w zakresie od 5°C 
do 30°C z dokładnością co 
0,5°C. Ma dwa wstępnie za-

programowane tryby pracy i jeden tryb do progra-
mowania indywidualnego. „Start adaptacyjny” jako 
funkcja uczenia się w trybie programowania czaso-
wego zapewnia temperaturę komfortu. Oddzielnie 
programowalne tryby pracy: komfortowej, obniżenie 
nocne. Regulator ma funkcję wykrywania otwartego 
okna. Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii 
podczas wietrzenia, przy otwartym oknie regulator 
przełącza urządzenie automatycznie na godzinę na 
tryb ochrony przed mrozem. Ogrzewacz przy funk-
cji otwartego okna utrzymuje temperaturę pomiesz-
czenia na poziomie 7°C. 
Konwektory zostały wyposażone w grzałkę rurkową 
z lamelami ze stali nierdzewnej. Ogrzewacze z kolei 
mają wbudowaną grzałkę ceramiczną. Wszystkie 
jednak grzejniki mają lakierowaną, wysokiej jakości 
aluminiową przednią obudowę oraz duży panel ob-
sługowy z czytelnym wyświetlaczem LCD, umiesz-

Konwektory i grzejniki szybkonagrzewające wytwarzają ciepło lokalnie i tylko wtedy, 
gdy jest to konieczne. Niskie koszty inwestycji i brak strat ciepła to jedno. Drugie to 
niskie koszty eksploatacji, ponieważ urządzenia mogą korzystać z niższych taryf 
energetycznych. Systemy te są niemal bezobsługowe i stanowią rozsądną alternatywę 
dla innych form ogrzewania. Wśród nowy propozycji Stiebel Eltron znalazły się 
konwektory z górnym nadmuchem powietrza (CON Premium i CNS Trend) oraz 
grzejniki z dolnym nadmuchem powietrza (CK Premium i CK Trend LCD). To, co je 
jednak wyróżnia, to wbudowany nowoczesny regulator z wyświetlaczem LCD.

Nowe konwektory i ogrzewacze 
z wyświetlaczem LCD

Stiebel Eltron proponuje

CK Trend LCD

http://www.instalreporter.pl


15s t r.0 4 / 2 0 1 8
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

– CNS 150 TREND 1,5 kW,
– CNS 200 TREND 2,0 kW,
– CNS 250 TREND 2,5 kW,
– CNS 300 TREND 3,0 kW.

CK Trend LCD

Ogrzewacz szybkonagrzewający CK 20 Trend LCD to 
niedrogie rozwiązanie, które natychmiast generuje 
pożądane ciepło. Do podłączenia wystarczy gniazd-
ko elektryczne.
Ogrzane powietrze jest wydmuchiwane przez otwór 
wylotu powietrza z przodu urządzenia. Nowoczesne 
wzornictwo sprawia, że ogrzewacz ten doskonale 
prezentuje się w każdym wnętrzu.
Grzejnik oferowany jest w jednej wersji o sporej mocy 

2,0 kW i kompaktowych wymiarach: wys. 400 mm, 
szer. 279 mm i gł 131 mm.

CK Premium

Dyskretny design oraz wysoka moc grzewcza to cechy 
charakterystyczne dla ogrzewaczy serii CK Premium. 
Dmuchawa w dolnej części ogrzewacza oddaje ciepłe 
powietrze równomiernie, nie stwarzając przeciągów.
CK 20 Premium to grzejnik o mocy 2 kW, wysokości 
469 mm, szerokości 345 mm i głębokości 126 mm.
Przeznaczony jest do ogrzewania – jako przejściowe 
lub docelowe – w krótkim czasie pomieszczeń w go-
spodarstwach domowych lub biurach. Ogrzane po-
wietrze jest wydmuchiwane przez otwór wylotu po-
wietrza z przodu urządzenia. 

czony najczęściej z przodu w górnej części grzejnika.
Blokada panelu obsługi zabezpiecza przed nieza-
mierzoną ingerencją w ustawienia.

CON Premium

Konwektory ścienne CON Premium to unikalne połą-
czenie funkcjonalności i estetyki charakterystycznej 
dla produktów STIEBEL ELTRON. Urządzenie ogrze-
wa powietrze poprzez naturalną konwekcję.
Przeznaczone jako ogrzewanie przejściowe lub do-
grzewanie bezpośrednie pomieszczeń w gospodar-

stwach domowych lub biurach. Ogrzewanie pomiesz-
czeń odbywa się na zasadzie konwekcji powietrza. 
Nowoczesne wzornictwo, doskonale prezentuje się 
w każdym wnętrzu.
Główne cechy:
– elektroniczny regulator z wyświetlaczem LCD;
– panel sterowania z programatorem tygodniowym, 
funkcją wykrywania otwartego okna oraz z funkcją 
„Start adaptacyjny”;
– 120-minutowy programator czasowy;
– grzałka rurkowa z lamelami ze stali nierdzewnej;
– wysokiej jakości konstrukcja z aluminiową (3 mm) 
przednią obudową;
– prowadnica przewodu przyłączeniowego.
4 wersje konwektorów ściennych CON Premium:
- CON 10 Premium o mocy 1,0 kW,
- CON 15 Premium o mocy 1,5 kW,
- CON 20 Premium o mocy 2,0 kW,
- CON 30 Premium o mocy 3,0 kW.
Wysokość to 469 mm, głębokość: 126 mm, szero-
kość: od 470 mm do 1090 mm. 

CNS Trend

Czasami w pomieszczeniu jest niewiele miejsca, 
nawet na grzejnik. Konwektor ścienny CNS Trend o 
szczególnie płaskiej obudowie, zaledwie 10 cm głę-
bokości, idealnie pasuje do takich przestrzeni, za-
pewniając doskonały komfort cieplny.
Konwektory te stosowane są najczęściej jako ogrze-
wanie przejściowe lub dogrzewanie bezpośrednie po-
mieszczeń salonu, łazienki, przedpokoju w gospodar-
stwach domowym lub pomieszczeniach biurowych. 
Grzejniki CNS Trend cechuje płaska obudowa, sta-
ła wysokość i głębokość i zmienna szerokość (wys. 
450 mm, gł. 100 mm, szer. 348-1050 mm).
Stiebel Eltron oferuje w ramach tej serii 7 wersji kon-
wektorów o różnej mocy:
– CNS 50 TREND 0,5 kW,
– CNS 75 TREND 0,75 kW,
– CNS 100 TREND 1,0 kW,
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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
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