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Kromě vytápění vyžaduje příprava teplé vody velmi velké 

množství energie. Snižovat tyto náklady je však jen otázkou 

techniky. Přístroje pro přípravu teplé vody STIEBEL ELTRON 

splňují úkol s maximální efektivností. A nabízejí komfortní 

řešení pro kuchyni i koupelnu.

Necháme společně 
vtékat naše zkušenosti.
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Kvality se nedosáhne náhodně.
Je nutno postupovat zcela přesně.

STIEBEL ELTRON zajišťuje již od roku 1924 pokroková řešení. Tehdy, stejně jako dnes, jsme 

vyvíjeli funkčně vyzrálé produkty na nejvyšší kvalitativní úrovni. A v rámci nejlepší 

tradice spojujeme současně inovační techniku, spolehlivou kvalitu a partnerský servis 

na značkové produkty.  Přitom tvoří nejdůležitější kapitál našeho podniku nekonvenční 

způsob myšlení a praktické vynálezy, které ovlivnily celé trhy. Na tomto základě vytváří-

me produkty a systémy v perfektní kvalitě, a předáváme je pro využití náročnému trhu.

STIEBEL ELTRON nabízí  

individuální řešení na míru 

od účinného jednotlivého 

přístroje až k integrovanému 

kompletnímu provedení.

Kontinuita ze záliby.
Se stejným nadšením, s nímž jsme vyvinuli v minulosti produkty pro 
přítomnost, pracujeme i dnes na trvalých řešeních pro zítřek. STIEBEL 
ELTRON vás zásobuje dnes i v budoucnosti komfortními a efektivními 
řešeními, týkajícími se témat ohřev vody, obnovitelné energie a elek-
trické vytápění. S nespočetnými jednotlivými komponenty a kom-
plexními systémovými řešeními přispíváme k ochraně životního pro-
středí a zdrojů, aniž byste přitom byli nuceni ustoupit od komfortu.

S inovační a vysoce efektivní technikou, kterou nabízíme s nejširší 
paletou produktů na trhu, umožňujeme našim zákazníkům hospo-
dárné zásobování teplou vodou podle druhu domu. Jako kompetent-
ní dodavatel řešení zásobujeme nejenom soukromé a komerční sta-
vebníky kompletními řešeními, nýbrž optimalizujeme i stávající 
techniku přípravy teplé vody. Naše produkty lze přitom vynikajícím 
způsobem kombinovat se stávajícími systémy – například k využití 
obnovitelných energií. Je zcela lhostejné, zda se přitom jedná o in-
tegrované kompletní řešení k centrálnímu zásobování teplou vodou 
nebo o decentralizovaně připojený jednotlivý přístroj –vždy máme 
ve svém programu efektivní řešení.

Vyvíjíme přitom naše produkty se zřetelem k zákonným normám 
a zadáním. S cílem, nabídnout našim zákazníkům trvalé řešení při 
nejnovějším stavu techniky. Abychom toho mohli dosáhnout, spolu-
pracujeme s rozsáhlou sítí kvalifikovaných systémových partnerů, 
a nabízíme našim zákazníkům osobní servis přímo na místě. Od na-
šeho založení v roce 1924 se totiž sice podstatně změnily technické 
možnosti, nikoliv však naše cíle: Abyste se vždy cítili spokojeni se 
svým rozhodnutím pro vysoce kvalitní produkty a řešení od firmy 
STIEBEL ELTRON.



Klíč k trvalému využívání energie spočívá v efektivitě. Při-

tom hraje technika právě tak velkou úlohu, jako chování 

uživatele nebo stav budovy. STIEBEL ELTRON nabízí na míru 

uspořádaná řešení, která berou v úvahu všechny faktory. 

Výsledkem je maximální efektivita.

Efektivita znamená …

Úspěch se vytváří z nápadů. V roce 1924 
spustil Dr. Theodor Stiebel podnik se zámě-
rem vyvinout produkty s co nejmenší spo-
třebou energie. S nejmodernějšími produkty 
pro efektivní přípravu teplé vody jsme vyho-
věli požadavku, který se právě dnes projevuje 
aktuálněji, než kdykoliv dříve.

Největším kapitálem našeho podniku je 
kreativita našich spolupracovníků. Vystiho-
vat záměry a převádět inovace na produkty 
vyhovující trhu jsou prvními kroky na cestě 
k nové efektivitě energie.

Chceme ohřívat vodu a nikoliv zemi. Proto 
považuje STIEBEL ELTRON efektivní přípravu 
teplé vody stejnou měrou za technický po-
žadavek a společenskou povinnost. S cílem 
dosáhnout trvalé hospodárnosti. V kancelář-
ské budově Doppel-XX v Hamburgu zásobují 
například přístroje typové řady SNU vždy pří-
mo jedno koncové odběrové místo.

… trvale a důsledně růst z kořenů podniku.

… využívat kreativitu jako nejdůležitější zdroj energie.

… v továrně vyvíjená řešení udávající směr.
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Teplá voda je v každé budově zdrojem pro čistotu a příjemný 
pocit pohody. Se širokou paletou na míru provedených řešení 
redukujeme spotřebu energie ve vašem domově. Naším  
základem je totiž efektivní příprava teplé vody.



Teplá voda je v každé budově zdrojem pro čistotu a příjemný 
pocit pohody. Se širokou paletou na míru provedených řešení 
redukujeme spotřebu energie ve vašem domově. Naším  
základem je totiž efektivní příprava teplé vody.
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Lepší hospodaření s vodou. 
Teplá voda je dnes k dispozici zcela samozřejmě. Množství energie, 
potřebné k ohřátí, podléhá velkým výkyvům. Zde jsou rozhodující 
individuální zvyklosti, situace budovy a technické vybavení. I nejmo-
dernější centrální příprava teplé vody může být například neefektiv-
ní, když se udržuje teplá voda s vysokou teplotou a musí probíhat 
dlouhými cestami. A to zvláště tehdy, když se odebírají často menší 
množství.

Širokou paletou velmi efektivních produktů zásobuje STIEBEL ELTRON 
svoje zákazníky řešeními na míru. Od průtokového ohřívače až k vel-
kým stojatým zásobníkům teplé vody máme přesně takové řešení 
produktů, které je možno nejefektivněji integrovat do stávajícího 
prostředí.
 

S proudem proti proudu.
Elektrický proud je tak čistý, jak se vyrobí. Se zřetelem ke stále vyš-
šímu podílu regenerativních zdrojů, jako větru nebo solární energie, 
se hovoří stále více o elektrické přípravě teplé vody. Decentralizova-
nou přípravou teplé vody je elektrická možnost v každém případě 
výhodnější, než použití plynu a topného oleje. Vynikající komfort, 
neobyčejná kvalita a vysoká efektivita našich přístrojů zajistí ostatní. 
Informujte se proto v klidu, s jakými systémy STIEBEL ELTRON se 
dosáhne doma nejefektivnějšího a nejčistšího řešení.

Neexistuje správná nebo špatná technika 

k přípravě teplé vody. Rozhodující jsou 

spíše stávající podmínky a chování  

uživatele. Zde nabízí STIEBEL ELTRON  

vhodné řešení.

Cílem přípravy teplé vody je přesná 
teplota na přání.
Toho je možno dosáhnout nejefektiv-
něji systémy, které jsou instalované 
blízko spotřeby a lze je přesně  
regulovat.
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Efektivita pod čarou
Skutečná efektivita energie se projevuje často teprve na konci roku. 
Mnoho nákladových faktorů, jako třeba cirkulační čerpadlo teplé vody 
u centrální soustavy se potom objeví v konečném vyúčtování. Tyto 
náklady se uznávají zřídka jako náklady na teplou vodu.

Pokud se však vezmou v úvahu také skryté příčiny nákladů, obsto-
jí elektrická příprava teplé vody oproti centrální soustavě s topným 
olejem nebo plynem často lépe. Právě decentralizovaná elektrická 
příprava nabízí ještě další výhody, neboť prakticky nevyžaduje údržbu 
a umožňuje jednoduché vyúčtování odpovídající spotřebě.

 Elektrický proud, decentralizovaně

 Zemní plyn, centrálně

 Topný olej, centrálně0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

Emise CO2 za rok (v kg)

U bilance CO2 je k dispozici čistá elektrická příprava teplé vody.

Spotřeby odpovídají potřebě domácnosti se 3 osobami | HEA 2007

Decentralizovaná příprava teplé vody.
Šetření nejkratší cestou.

Řešení k efektivní přípravě teplé vody se rozlišují na centrální a decent-

ralizované koncepce. U centrální přípravy teplé vody se často rozptyluje 

dobrá účinnost příliš dlouhými rozvody vody. Tento nedostatek je pod-

míněn systémem. Decentralizovaná příprava teplé vody obstojí dokonce 

i v porovnání emisí CO2 mnohem lépe, než se obecně předpokládá.

874

1.043

1.333

Porovnání použití energie za rok (v kWh)

  Decentralizovaná příprava teplé vody

› Vysoká efektivita energie

›  Jednoduché vyúčtování odpovídající 

spotřebě

›  Bez jakýchkoliv skrytých doprovodných 

nákladů

› Extrémně bezúdržbová

› Téměř beze ztrát v potrubí

 Užitkové teplo (1.512 kWh/rok)

 Tepelné ztráty

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Centrální zásobník teplé vody (topný olej, plyn) ve sklepě  
s cirkulací teplé vody

2.658

1.557

Základ: Rodinný domek, domácnost se 3 osobami | Ffe-studie 2011

2 průtokové ohřívače a 1 malý průtokový ohřívač, blízko spotřeby 
v bytě



 délka vodního potrubí 5 m 

 délka vodního potrubí 10 m

 délka vodního potrubí 15 m

0 1 2 3 4 5

Plýtvání vodou na metr potrubí (v l)

Základ: Měděná trubka s průměrem 22 mm

Komfort bez dlouhého potrubí
Centrální příprava teplé vody není automaticky vhodnější. Často je 
tomu dokonce naopak. Zvláště tehdy, když se často odebírají malá 
množství teplé vody. Totiž dříve, než je možno teplou vodu použít, je 
třeba vypustit z potrubí studenou vodu. Přídavně zůstává po odběru 
ještě určité množství teplé vody stát nepoužité v potrubí a ochlazuje 
se. Elektrická příprava teplé vody přímo na místě se zde projevuje 
mnohem příznivěji, neboť téměř nevznikají ztráty v potrubí.1,6

3,2

4,8
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Průtokové ohřívače.
Dopřát si komfort  
a efektivitu.

„Sprchování s měnící se teplotou 
nemám ráda. A to už vůbec ne 
hned po vstávání. Chci spolehlivou 
techniku. V jiném případě se 
moje dobrá nálada ráno v koupeli 
rozplyne.“
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Kvalitní okamžik | Ohřívač DHE SL electronic comfort poskytuje na stupeň přesně ohřá-
tou vodu a nabízí tak maximální komfort při sprchování. Díky inteligentní plně elek-
tronické regulaci je možno – oproti hydraulicky řízenému průtokovému ohříva-
či - ušetřit až 30% provozních nákladů. Výraznou charakteristikou přístroje je digitální 
multifunkční displej. Zobrazuje nejenom nastavenou požadovanou teplotu vody, ale 
též pomocí zeleného osvětlení signalizuje, že přístroj pracuje v hospodárném provozu.
Zobrazit je možné i informace o spotřebě vody a energie a dokonce i dosažené úspory CO2.

I montáž je neobyčejně komfortní. Přístroj vyhovuje vždy a může se instalovat jak na stěně, 
tak i ve výklenku.

Dodrží, co slibuje:
na stupeň přesně požadovanou teplotu.

DHE SLi electronic comfort  
› 18, 21, 24 kW (volitelně), 18 kW, 27 kW
› 9,2 – 13,8 l/min (podle přístroje)
› Elektronický bezpečnostní systém s identifi kováním vzduchu
› Monitor úspor zobrazující úspory nákladů a CO2
›  Multifunkční displej se změnou barvy podsvícení:

zelené signalizuje hospodárný provoz
› Topný systém s holou spirálou v tlakotěsném měděném plášti
› Krytí proti tryskající vodě podle IP 25
› Komfortní rádiové dálkové ovládání (volitelně)
› Funkce ECO pro úsporu vody a energie
› Systém Profi -rapid® k rychlé montáži

  Přednosti pro váš domov

›  Stále na stupeň přesná požadovaná teplota od 20 °C až 

do 60 °C

›  Šetří až 30 % vody a energie*

›  Ukazatel spotřeby vody a energie

›  Rychlá volba teploty paměťovým tlačítkem 

› Dětská pojistka, individuálně nastavitelná

DHE SLi

* Oproti hydraulickým průtokovým ohřívačům, v závislosti na zvyklostech uživatele.



FFB SL

Rádiové dálkové ovládání FFB 1 SL | FFB 2 SL
›  Plynulá volba teploty v rozsahu od 20 °C až do 60 °C     
›  Ukazatel teploty, průtočného množství, spotřeby energie nebo 

aktuálního času
›  Bezpečnostní funkce: varovná indikace teploty, indikace 

nebezpečí opaření, dětská pojistka, ochrana proti opaření
›  Dosah cca 25 m (obousměrně)
›  Možno doplnit pro všechny ohřívače DHE od data výroby květen 

2005
›  Rádiové dálkové ovládání FFB 2 SL umožňuje rozšíření zařízení 

až na max. šest rádiových ovládacích dílů

Komfort na stisknutí tlačítka | Rádiové dálkové ovládání je volitelným příslušenstvím ohřívače 
DHE SLi electronic comfort. Požadovanou teplotu je tak možno přesně nastavit i pod sprchou. 
Nastavovat lze i všechny další komfortní funkce, stejně jako na přístroji.

  Přednosti pro váš domov

›  Ovládací pole s multifunkčním displejem LCD 

a podsvícením

›  Dvě paměťová tlačítka pro požadované teploty

›  Komfortní funkce: tlačítko ECO, čtyři programy wellness 

sprchování, automatika množství vody
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Žádné koupání se střídavou teplotou | Ohřívač DHB-E SLi electronic má všechny důležité 
komfortní vlastnosti elektronicky řízeného průtokového ohřívače. Aktivně řízený topný výkon 
kompenzuje kolísání tlaku ve vodním potrubí a zaručuje vám příjemný zážitek ze sprchování. 
Výkyvy teploty nebo dlouhé ohřívací fáze patří minulosti. Kromě toho je ohřívač DHB-E SLi 
electronic díky své moderní elektronice výhodnější při spotřebě energie a vody až do 30 %*.

Kolísání teploty 
již není tématem.

DHB-E SLi electronic
› 18, 21, 24 kW (volitelně), 11 kW, 13 kW, 18 kW, 27 kW
› 5,6 – 13,8 l/min. (podle přístroje)
› Pro měkkou i tvrdou vodu  
› Krytí proti tryskající vodě podle IP 25
› Elektronický bezpečnostní systém s identifi kováním vzduchu
› Systém Profi -rapid® k rychlé montáži

  Přednosti pro váš domov

›  Konstantní teplota až k hranici výkonu v rozsahu 

od cca 30 °C až do 60 °C

›  Plynulá volba teploty

›  Šetří až 30 % vody a energie*

* Oproti hydraulickým průtokovým ohřívačům, v závislosti na zvyklostech uživatele.

DHB-E SLi

Plynulé nastavování požadované 
teploty otočným voličem v rozsahu 
od 30 °C až do 60 °C.



Jednoduše hospodárný | Přístroj HDB-E je elektronický průtokový ohřívač, který se hodí všu-
de. Zásobuje několik odběrových míst a je vhodný pro měkkou i tvrdou vodu. Individuální 
požadované teploty se přitom dosahuje přimícháváním studené vody přímo na armatuře. 
Jeho omezovač průtoku zajišťuje dostatečné zvyšování teploty, a to i v zimě. Kromě toho jsou 
možná malá odebíraná množství díky nepatrným spínacím hodnotám. Elektronický průtokový 
ohřívač HDB–E nahradí staré přístroje rychle a bez problémů.

Start 
do efektivní třídy.

HDB-E
› 12 kW, 18 kW, 21 kW, 24 kW (podle přístroje)
› 5,6 – 12,3 l/min. (podle přístroje)
› Krytí proti tryskající vodě podle IP 25
› Topný systém s holou spirálou
› Pro měkkou i tvrdou vodu  
›  S bezpečnostní koncepcí závislou na tlaku a elektronickým 

identifi kačním systémem vzduchu

  Přednosti pro váš domov

› Ideální pro výměnu za hydraulicky řízený ohřívač

› Konstantní teplota teplé vody 55 °C až k hranici výkonu

› Je možná montáž ve sprchovém koutě či nad vanou

HDB-E
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Malé zásobníky teplé vody.
Úspora do zásoby.

„Zde je třeba opláchnout šálek, 
tam krátce omýt stůl – tady se 
každý den něco najde. Není špatné, 
co všechno zde malý zásobník 
teplé vody ušetří. Mytí nádobí je 
přece prakticky úklid i úspora 
energie najednou.“
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SNU 5 SLi antitropf comfort | SNU 10 SLi comfort
›  Zásobník teplé vody pro montáž pod umývadlo s objemem 

5 nebo 10 litrů s příkonem 2 kW nebo 1 kW (podle přístroje)
› Tepelná ztráta jen 0,2 kWh za den (SNU 5 SLi)
› Pro jedno odběrové místo
›  Aktivní ochranné zapojení pro bezpečnou instalaci 

(resetovatelný bezpečnostní termostat)
› Přípojka 230 V se zástrčkou s ochranným kontaktem
› Ochrana proti stříkající vodě podle IP 24 D

  Přednosti pro váš domov

›  antitropf zamezuje kapání při ohřevu, šetří vodu 

a snižuje usazování vápníku (ohřívač SNU 5 SLi)

›  thermostop ke snížení vyzařování tepla armaturou, 

šetří až 30 € za rok

›  Velmi vysoké množství smíšené vody

›  Omezení teploty jako ochrana proti opaření a režim 

úspory energie

Malý, ale výborný | Malý zásobník vody SNU 5 SLi antitropf comfort přesvědčuje z mnoha 
hledisek. Teploty v přístroji je možno plynule nastavovat v rozsahu od 35 °C až do 85 °C, 
takže lze vždy odebírat vodu se stejnou teplotou. Volitelně nastavitelné omezení maximální 
teploty na 38 °C, 45 °C, 55 °C nebo 65 °C slouží přitom jako ochrana proti opaření nebo je 
lze využívat jako stupeň úspory energie. Vysoce kvalitní tepelná izolace malých zásobníků 
zajišťuje nejmenší ztráty energie.

Nešetří komfortem, 
nýbrž vodou a energií.

»  antitropf | Zamezuje kapání při 
ohřevu, šetří vodu a snižuje usazeni-
ny vápníku na armaturách i na dřezu 
a umývadle. 

»  thermostop | Šetří energii a  zamezuje 
ohřívání temperovacích armatur v  po-
hotovostním režimu.

Zásobník SNU SLi s dřezovou 
armaturou MES

Zásobník SNU SLi 
s umývadlovou armaturou 
MEW

SNU 5 SLi



SN 5, 10, 15 SLi comfort | SH 10, 15 SLi comfort
›  SN SLi: beztlakový zásobník teplé vody s objemem 

5, 10 nebo 15 litrů (podle přístroje)
›  SH SLi: tlakový zásobník teplé vody s objemem 10 nebo 15 litrů 

(podle přístroje)
› Malá tepelná ztráta
›  Topný výkon 2,0 nebo 3,3 kW (podle přístroje)
›  Aktivní ochranné zapojení pro bezpečnou instalaci 

(resetovatelný bezpečnostní termostat)
› Přípojka 230 V se zástrčkou s ochranným kontaktem
› Ochrana proti stříkající vodě podle IP 24 D

  Přednosti pro váš domov

›  Velmi vysoké množství smíšené vody

›  Omezení teploty jako ochrana proti opaření

›  Režim úspory energie

Týmová práce | | Pro montáž nad odběrovým místem se doporučuje malý zásobník teplé vody 
SN SLi nebo SH SLi. V závislosti na tom, zda si přejete zásobovat jedno nebo několik odbě-
rových míst. Přístroje jsou k dispozici s kapacitou od 5 do 15 litrů. Mohou být nastavovány 
plynule od teploty 35 °C až do 82 °C, resp. 85 °C, takže voda je stále k dispozici se stejnou 
teplotou. Omezení teploty zajišťuje vždy bezpečnou maximální výstupní teplotu. Teplotu je 
možno omezovat podle volby na 38 °C, 45 °C, 55 °C nebo 65 °C.

Společně s armaturou MEK tvoří malé zásobníky typové řady SN SLi sehraný tým. Pákovou 
směšovací baterii s otočným výtokem lze velmi jednoduše obsluhovat. S touto baterií máte 
beztlakový malý zásobník teplé vody v kuchyni perfektně pod dohledem.

Jednoduše přepnout 
na snížení nákladů. 

Zásobník SN SLi s nástěnnou 
armaturou  MEK

SN SLi
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SHU 5, 10 SLi comfort
› Zásobník teplé vody s objemem 5 nebo 10 litrů (podle přístroje)
› Topný výkon 2,0 kW
› Přípojka 230 V se zástrčkou s ochranným kontaktem
› Ochrana proti stříkající vodě podle IP 24 D
›  Aktivní ochranné zapojení pro bezpečnou instalaci 

(resetovatelný bezpečnostní termostat)
› Tepelná ztráta max. 0,36 kWh

  Přednosti pro váš domov

›  Plynulé nastavování teploty na přístroji 

od 35 °C až do 82 °C

›  Omezení teploty jako ochrana proti opaření

›  Režim úspory energie

›  Velmi vysoké množství smíšené vody

Teplo je připravené | Malý zásobník teplé vody SHU SLi comfort s kapacitou 5 nebo 10 litrů 
je optimálně vhodný pro zásobování několika odběrových míst. Teplotu v přístroji je možno 
plynule nastavovat otočným regulátorem v rozsahu od 35 °C až do 82 °C. Omezení teploty 
zajišťuje vždy bezpečnou maximální výstupní teplotu. Teplotu lze volitelně omezit na 38 °C, 45 
°C, 55 °C nebo 65 °C, kontrolka se zapne vždy tehdy, když se přístroj nachází právě v ohřívací 
fázi. Malý zásobník teplé vody vytváří vždy konstantně požadovanou teplotu vody nezávisle 
na tom, v jakém provozním režimu se  nachází.

Konstantní teplota 
otočením ruky

SHU SLi

Otočením ruky je možno plynule 
nastavovat teplotu  a zapínat 
ECO – režim.



Bezpečná kombinace | Perfektní příprava teplé vody je prvním krokem k většímu komfortu, 
vhodná armatura k obsluze druhým. Se správnou kombinací spojíte oba aspekty na per-
fektně fungující jednotku. Doporučené armatury výborně ladí s přístroji STIEBEL ELTRON. 
A kromě toho ještě značným způsobem zvýší ovladatelnost zásobování teplou vodou ve vaší 
koupelně nebo kuchyni.

Elegantní design 
potkává inteligentní techniku.

  Přednosti pro váš domov

›  Perfektní soulad s malými zásobníky STIEBEL ELTRON 

k optimálnímu využívání teplé vody.

WST MEWC

MEWMES

WST | Klasická temperační armatura 
v moderním designu se cítí na umývadle (WST) 
stejně tak dobře, jako na kuchyňském dřezu 
(WUT). Pochromované kovové rukojeti a hladké 
povrchy vytvářejí všude lesklý tvar.

MEWC | Páková směšovací armatura MEWC je 
vhodná pro umyvadlo nebo malý dřez spojuje 
elegantní design s vysokou kvalitou provedení.
Masivní mosazné provedení s otočnou 
výtokovou trubicí s odlitku.

MES | Páková směšovací armatura MES spojuje 
všechny vlastnosti vynikající armatury. Masivní 
a solidní mosazné provedení je vhodné zvláště 
pro použití v kuchyňském dřezu.

MEW | Páková směšovací armatura MEW 
kombinuje moderní design s vysokou kvalitou 
provedení. Díky excelentnímu komfortu ovládání 
je vhodná pro denní použití u umývadla.
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Kuchyně je zapotřebí pro vaření | Vždy, když je rychle zapotřebí vařící voda, přijdou v úvahu 
naše přístroje pro její přípravu. Umožňují totiž pohodlnou a bezpečnou manipulaci s extrém-
ně horkou kapalinou. Přístroje lze kromě toho obsluhovat tak jednoduše, jako vodovodní 
kohout. Kde se například zalévají velká množství čaje, uspoříte nepohodlné přelévání. A tím 
i nebezpečí opařením. Hospodárně vhodně a bezpečně se však uvádějí do varu také nejmen-
ší množství – jako třeba pro jeden šálek čaje. Topný prvek zaručuje trvale vysokou účinnost. 
Trubková topná tělesa, umístěná pod spodní deskou z ušlechtilé oceli, se nacházejí mimo 
vodu. Teploty je možno nastavovat plynule, přičemž se přístroje při dosažení teploty vždy 
automaticky vypnou. Až docela k bodu varu.

Silné místo pro vaření | Přístroje pro přípravu vařící vody se vyrábějí z materiálů odolných 
vysokým teplotám vody. Součástí ohřívače je tvarově vzhledná armatura opláštěná plastem.

Vařící nebo horká voda.
Rychlé a bezproblémové využití.

Přístroje pro přípravu vařící vody EBK 5 K
› Trubkové topné těleso pod spodní deskou z ušlechtilé oceli
› Přípojka 230 V se zástrčkou s ochranným kontaktem
› Plynulé nastavování teploty
› Rozsah nastavení teploty v rozmezí od 35 °C až do 100 °C
› Plastová nádoba 5 l s bílou pákovou - dvoukohoutkovou armaturou

EBK 5 K

  Přednosti pro váš domov

› Možnost dosažení bodu varu a vypínací automatika

› Plynulé nastavování teploty

› Studená, teplá a vařící voda na jednom odběrovém místě

Teplotu je možno plynule regulovat 
pro teplou, horkou nebo vařící vodu.

Přístroje pro přípravu vařící vody
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Zásobníky teplé vody.
Modely s vyšším objemem pro dům.

„Nemám mnoho času, avšak přesto 
se vykoupu. S velkým zásobníkem 
to probíhá bezvadně. Čím je vana 
rychleji plná, o to déle mohu 
relaxovat.“ 
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SHZ 30–150 LCD electronic comfort
›   Lze volit tři ECO-funkce:

– ECO COMFORT – maximální komfort pro teplou vodu
– ECO PLUS – zvýšení efektivity
– ECO DYNAMIC – maximální využití energie

›  Nástěnné zásobníky teplé vody s objemem 30, 50, 80, 100, 120 nebo 150 litrů 
(podle přístroje)

› 1,0 – 6,0 kW (podle přístroje a způsobu připojení)
› Dvouokruhová přípojka pro denní a / nebo noční ohřev 
› Tepelná ztráta v pohotovostním stavu 0,45 – 1,05 kWh za den (podle přístroje)
› Pro beztlakový nebo tlakový provozní režim
› Ochrana proti korozi použitím anody s aktivním napájením
› Automatická indikace zavápnění

  Přednosti pro váš domov

›  Plynulé a na stupeň přesné nastavování teploty 

v rozmezí od 20 do 85 °C

›  Efektivní využívání třemi automatickými funkcemi ECO

›  Podsvícený LC-displej pro přehlednou obsluhu 

a zobrazení množství smísené vody

›  Vysoká bezpečnost a dlouhá životnost díky speciálnímu 

smaltování

Komfort na vyžádání | Nástěnné zásobníky teplé vody typové řady SHZ LCD spojují trvale 
teplou vodu s vysokou efektivitou. Se třemi ECO-funkcemi je možno sladit efektivitu a přípravu 
teplé vody přesně pro vlastní potřebu. Tak režim ECO COMFORT automaticky snižuje teplotu 
na 60 °C. ECO PLUS nabízí přídavně redukci stupně nabíjení, takže se udržuje jen část objemu 
zásobníku na příslušné teplotě. To je zvláště vhodné tehdy, když je zapotřebí jen občas malé 
množství teplé vody. Funkce ECO DYNAMIC umožňuje automatické inteligentní přizpůsobení 
individuálním vlastnostem odběru.

Zásobníky teplé vody se dodávají v šesti rozličných velikostech od 30 do 150 litrů. Všechna 
základní nastavení se zadávají jednorázově přímo na digitálním ovládacím panelu a zůstávají 
uložená. Kromě toho zobrazuje podsvícený LC-displej množství teplé vody, jež je k dispozici, 
spotřebu energie, právě nastavenou požadovanou teplotu a dále různé údaje k aktuálnímu 
provoznímu režimu.

Vynikající komfort 
a prvotřídní efektivita.

SHZ LCD

Dobré informování: Podsvícený 
displej podporuje jednoduchou 
volbu menu a fl exibilně vytvářenou 
indikaci.



Jedním pohledem: plynulá regulace 
teploty s indikací energii šetřícího 
režimu, a dále tlačítko a kontrolka 
pro připojitelný rychlý ohřev.

SHD 30, 100
› Zásobník teplé vody s objemem 30 nebo 100 litrů (podle přístroje)
› Ochrana proti korozi signální anodou
› Volitelně přípojka pro jednookruhový, dvouokruhový nebo průtokový režim zásobníku

  Přednosti pro váš domov | vaši živnost

›  Plynulá volba teploty v rozmezí od cca 35 °C 

až do 85 °C.

›  Vysoký připojovací výkon 21 kW k rychlé přípravě teplé 

vody

›  Zásobování několika odběrových míst

Vynikající výkon | Průtokový zásobník SHD tvoří i v komerční oblasti výkonnou alternativu. 
S plynulým nastavováním do teploty 85 °C zásobuje více odběrových míst horkou vodou. 
SHD je možno používat třemi způsoby: jako průtokový zásobník, jako dvouokruhový zásobník 
nebo jako jednorázový ohřev.

Komerčně nebo soukromě.
Plynule od 35 °C až do 85 °C

SHD
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SHW 200–400 S
› Tlakový zásobník teplé vody s objemem 200, 300 nebo 400 litrů (podle přístroje)
› Univerzální příruba 2,0 – 6,0 kW (podle přístroje a způsobu připojení)
› Tepelná ztráta v pohotovostním stavu 1,5 – 2,25 kWh za den (podle přístroje)
› Jednotlivě vyměnitelná měděná topná tělesa
› Ochrana proti korozi magnezitovou anodou se signální anodou opotřebení
› Velmi kvalitní odebíratelný plastový plášť
› Vysoce účinná tepelná izolace

  Přednosti pro váš domov

› Tlačítko pro rychlý ohřev

› Je možné využití nízkých tarifů elektrického proudu

› Plynulá volba teploty v rozmezí od cca 35 °C až do 82 °C.

› Pro libovolný počet odběrových míst

Kvalita ve velkém | Stacionární zásobníky teplé vody SHW S s objemem 200, 300 a 400 litrů 
mají dostatečné rezervy výkonu, aby stačily pro celý dům. Tlakový zásobník teplé vody sestává 
z oceli se speciálním smaltováním na vnitřní straně. Přídavnou protikorozní ochranu zajišťuje 
antikorozní tyč s indikačním signálním prvkem. Tím se hodí zásobník SHW S pro libovolně 
mnoho odběrových míst. Zásobník je již sériově vybavený teploměrem, signální anodou 
a otočnou trubkou pro přívod studené vody. Jeho teplotu lze plynule měnit.

Vysoce účinná tepelná izolace zajišťuje, aby zásobník vyzařoval jen velmi malé množství 
tepla. Společně s volbou používat přístroj při příznivých tarifech elektrického proudu, na-
příklad v noci, se osvědčují stojaté zásobníky SHW jako centrální a hospodárné řešení teplé 
vody pro domácnost a živnosti. Všechny stojaté zásobníky je možno bez problémů dodatečně 
namontovat při modernizaci.

Dvojitě efektivní. Minimální ztráta tepla, 
maximální využití nočního proudu. 

SHW S

Stacionární zásobníky vody
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Komerční použití.
Teplá voda v provozu.

„Kdo každý den pracuje na plnou 
páru, nemá čas nazbyt. A už vůbec 
ne na čekání. I zde platí známé 
rčení, že čas jsou peníze.“
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Ultronic SUltronic S | W
› Osouší s rychlostí vzduchu vyšší než 300 km/hod.
› Provozní hlučnost 82 dB(A)
›  Pouzdro z hliníkového tlakového odlitku v bílé barvě nebo jako designové provedení 

se vzhledem nerezové oceli.
› Jednoduchá montáž
›  Zpětně kompatibilní upevnění na stěnu, jednoduchá výměna za jiný osoušeč rukou 

STIEBEL ELTRON
› Made in Germany

  Přednosti pro váš domov

› Extrémně krátká doba osoušení kratší než 15 sekund

›  Elegantní nadčasový design vhodný 

do každého prostředí

› Energeticky efektivní a šetrný k životnímu prostředí

› Bezdotykový, hygienický provoz

› Nízké provozní náklady

Vynikající přednosti | Osoušeč rukou Ultronic je nejnovějším vývojovým zařízením v oblasti 
ultra-rychlých osoušečů rukou. Nový přístroj Ultronic se vyznačuje svým silným, velmi kon-
centrovaným a přes 300 km/hod. rychlým proudem vzduchu, který umožňuje osušení rukou 
v kratší době, než 15 sekund. Tento vysoce rychlý proud vzduchu sfoukne přitom vlhkost z po-
vrchu rukou. Nový osoušeč rukou Ultronic dosahuje nejlepších hodnot s efektivním využitím 
energie. Důvody k tomu spočívají ve zřetelně zkrácené době osoušení, řízení odpovídajícímu 
potřebě s použitím infračervené přibližovací elektroniky, malém připojovacím výkonu a zvláště 
malé stopě CO2 během doby životnosti.

Moderní kryt, vyznamenaný cenou za design, z hliníkového tlakového odlitku je dodáván v bí-
lém lakovaném provedení. Pro náročné použití se dodává verze se vzhledem nerezové oceli. 
Kompaktní tvar nejenom zmenšuje vzhledový objem, nabízí také vysokou odolnost a menší 
plochu pro napadení vandaly.

Osoušeče rukou 
příští generace.



HTT 5HTT 4 a HTT 5 turbotronic
› Topný výkon 2.500 W
› Množství vzduchu 250 m3/hod
› Provozní hlučnost 68 dB(A)
› Made in Germany

HTT 4 
› Kryt z nárazuvzdorného plastu
› Barva alpská bílá

HTT 5
› Kryt z hliníkového tlakového odlitku
›  Barevné varianty signální bílá, stříbřitá metalíza 

a antracitová metalíza

  Přednosti pro vaši živnost

› Krátké doby sušení

› Nepatrné náklady

› Bezdotykový, hygienický provoz

Turbo výkon teplého vzduchu | Osoušeč rukou HTT osouší ruce rychle a hygienicky. Vysokým 
množstvím vzduchu a infračerveně řízenou, bezdotykovou přibližovací elektronikou je osou-
šeč HTT zvláště vhodný pro vysoce frekventované oblasti, jako nádraží nebo gastronomie. 
S příkonem 2 500 W a množstvím vzduchu 250 m3/hod. patří osoušeč rukou HTT k nejrych-
lejším teplovzdušným osoušečům rukou. Inteligentní infračervenou přibližovací elektronikou 
je zamezeno drahým fázím chodu naprázdno. Osoušeč rukou se zapne jen tehdy, když jsou 
ruce 6 až 12 cm pod výstupem vzduchu.

Zde zůstávají 
i náklady na suchu.
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SHO AC 600, 1000
› Zásobník teplé vody s objemem 600 nebo 1 000 litrů (podle přístroje)
› Jednookruhový provoz 7,5 kW a 12 kW
› Dvouokruhový / jednookruhový provoz univerzální 6/12 – 9/18 kW
› Vyměnitelná měděná topná tělesa
› Jako zvláštní příslušenství je možno dodat tepelnou izolaci s plastovým pláštěm

  Přednosti pro vaši živnost

›  Je možné využití nízkých tarifů elektrického proudu

›  Plynulé nastavování teploty od 35 °C až do 85 °C.

›  Velmi velká množství smíšené vody a vysoké průtočné 

výkony

Zásobování ve velkém stylu | Stojatý zásobník SHO AC je zdrojem teplé vody pro váš provoz. 
S kapacitou až 1.000 litrů a plynule nastavitelnou teplotou 85 °C máte k dispozici stále velká 
množství teplé nebo horké vody. Zásobník je sériově vybavený ochrannou magnezitovou 
anodou se signální anodou opotřebení a teploměrem. Jeho regulační automatika udržuje 
vodu konstantně na požadované teplotě. Tlakový zásobník teplé vody, jehož měděná topná 
tělesa je možno snadno vyměňovat, se hodí pro libovolný počet odběrových míst. Je k dis-
pozici přípojka pro cirkulaci.

Zdroj teplé vody  
pro nesčetná místa odběru vody.

SHO AC bez tepelné izolace

Komerční použití
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Data, fakta, příslušenství. 
Nejdůležitější informace 
na první pohled.

Při volbě správné techniky jsou rozhodující nejenom vnější rozměry. 

Mnohem spíše záleží na vnitřních hodnotách. Zcela lhostejno, zda 

jednotlivý přístroj nebo integrované kompletní řešení. Rozhodněte 

se pro svoji volbu. Vaše přání jsou totiž rozhodující.



Upozornění pro instalaci:

Instalaci přístrojů, které nejsou vybaveny elektrickým kabelem se zástrčkou je nutno 

projednat s příslušným dodavatelem elektrické energie nebo s Vaším odborníkem, který 

připojovací podmínky pro přístroj bude vyřizovat.
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Vybavení     
Pro jedno/několik odběrových míst • / • • / • • / •

Provedení Je možná instalace nad a pod montážní místo (otočení krytu o 180°)

Elektron. regulace průtoku • • •

Elektron. systém identifikace vzduchu • • • 

Solární provoz (předehřátá voda)  • • •

Počet pamětí požadované teploty 1 1 1

Sprchové wellness programy 4 4 4

Funkce ECO pro úsporu energie 

a vody l/min Nastavitelné od 4 do 15

Automatika množství vody l Nastavitelná od 5 do 200

Dětská pojistka °C Nastavitelná od 20 do 60

Vhodné pro plastové potrubní systémy • • •

Indikace teploty  LC-multifunkční displej s podsvícením

Omezení teploty  °C Elektronicky nastavitelné od 21 do 60 

Řízení  Plně elektronicky regulované 

Topný systém  Holá spirála

Možnost vypouštění vody na zimu - - -

Příslušenství (volitelně)     
Komfortní rádiové dálkové ovládání • • •

Model  DHE 18 SLi 25A DHE 18/21/24 SLi DHE 27 SLi
Objednací číslo  227492 227493 227494 

Jmenovitý výkon kW 18 18/21/24 27

Jmenovitý proud A 26 29/31/35 39

Jištění A 25 32/32/35 40

Elektrická přípojka  3/PE ~ 400 V 50 Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz

Výkon teplé vody l/min 9,2 9,2/10,7/12,3 13,8

Nastavení teploty °C 20–60 20–60 20–60

Max. teplota vstupní vody °C 65 65 65

Stupeň elektrického krytí  (IP)  IP25 IP25 IP25

Výška mm 478 478 478

Šířka mm 225 225 225

Hloubka mm 105 105 105

Hmotnost kg 4,8 4,8 4,8

Barva  bílá bílá bílá

Průtokové ohřívače
Plně elektronicky regulované



Model  DHB-E 11 SLi DHB-E 13 SLi DHB-E 18 SLi 25A DHB-E 18/21/24 SL DHB-E 27 SLi

Objednací číslo  232013 232014 232015 232016 232017

Jmenovitý výkon kW 11 13,5 18 18/21/24 27

Jmenovitý proud A 15,5 19 26 29/31/35 39

Jištění A 16 20 25 32/32/35 40

Elektrická přípojka  3/PE ~ 400 V 50 Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz

Výkon teplé vody l/min 5,6 6,9 9,2 9,2/10,7/12,3 13,8

Nastavení teploty °C ca. 30–60 ca. 30–60 ca. 30–60 ca. 30–60 ca. 30–60

Max. teplota vstupní vody °C 60 60 60 60 60

Stupeň elektrického krytí  (IP)  IP25 IP25 IP25 IP25 IP25

Výška mm 478 478 478 478 478

Šířka mm 225 225 225 225 225

Hloubka mm 105 105 105 105 105

Hmotnost kg 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Barva  bílá bílá bílá bílá bílá

Průtokové ohřívače
Elektronicky řízené

Vybavení       
Pro jedno/několik odběrových míst • / • • / • • / • • / • • / •

Provedení  Je možná instalace nad a pod montážní místo (otočení krytu o 180°)

Elektron. systém identifikace vzduchu • • • • •

Vhodné pro plastové potrubní systémy • • • • •

Indikace teploty   Otočný knoflík s teplotní stupnicí

Řízení  Elektronicky řízené

Topný systém  Holá spirála

Možnost vypouštění vody na zimu - - - - -
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Vybavení      
Pro jedno/několik odběrových míst • / • • / • • / • • / •

Provedení  Je možná instalace nad a pod montážní místo

Konstrukce  Tlaková

Rozsah použití pro druhy vody  Vhodné pro měkkou i tvrdou vodu  

Přípojky vody  Šroubovací přípojky G ½" (pod omítku)

Elektron. systém identifikace vzduchu • • • •

Řízení  Elektronicky řízené

Možnost vypouštění vody na zimu - - - -

Model  HDB-E 12 Si HDB-E 18 Si HDB-E 21 Si HDB-E 24 Si
Objednací číslo  232003 232004 232005 232006

Jmenovitý výkon kW 10,7 18 21 24

Jmenovité napětí V 400 400 400 400

Jmenovitý proud A 16 26 31 35

Jištění A 20 25 32 35

Elektrická přípojka  3/PE ~ 400 V 50 Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz

Výkon teplé vody l/min 5,5 9 10,5 12

Nastavení teploty °C 55 55 55 55

Max. teplota vstupní vody °C 25 25 25 25

Stupeň elektrického krytí  (IP)  IP25 IP25 IP25 IP25

Topný systém  holá spirála holá spirála holá spirála holá spirála

Výška mm 470 470 470 470

Šířka mm 225 225 225 225

Hloubka mm 117 117 117 117

Hmotnost kg 3,6 3,6 3,6 3,6

Barva  bílá bílá bílá bílá 

Průtokové ohřívače
Elektronicky řízené



Vybavení       
Pro jedno/několik odběrových míst • / • • / • • / • • / • • / •

Provedení  Je možná instalace nad a pod montážní místo

Vhodné pro plastové potrubní systémy - - - - -

Řízení  Hydraulicky řízené

Topný systém  Trubkové topné těleso

Možnost vypouštění vody na zimu • • • • • 

Model  DHF 13 C DHF 15 C DHF 18 C DHF 21 C DHF 24 C
Objednací číslo  074301 074302 074303 074304 074305

Jmenovitý výkon kW 13,2 15 18 21 24

Jmenovitý proud A 19,5 21,7 26 30,4 34,2

Jištění A 20 25 32 32 35

Elektrická přípojka  3/PE ~ 400 V 50 Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz

Výkon teplé vody  l/min 6,8 7,7 9,2 10,7 12,3

Max. teplota vstupní vody °C 20 20 20 20 20

Stupeň elektrického krytí  IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Výška  mm 370 370 370 370 370

Šířka mm 220 220 220 220 220

Hloubka mm 130 130 130 130 130

Hmotnost                         kg  4 4 4 4 4

Barva mm  bílá bílá  bílá bílá  bílá

Průtokové ohřívače
Hydraulicky řízené
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Vybavení         
Pro jedno odběrové místo  • • • • • • •

Přístroj nad odběrovým místem  • – – • – • •

Přístroj pod odběrovým místem  – • • – • – –

Vnitřní nádoba plast  • • • • • • •

ECO energeticky úsporná poloha °C 60 60 60 60 60 60 60

Model  SN 5 SLi SNU 5 SLi SNU 5 SL 
1 kW

SN 10 SLi SNU 10 SLi SN 15 SLi
2 kW

SN 15 SL 
3,3 kW

Objednací číslo  221127  221121 221116 222193 222199 222204 222203

Připojovací výkon kW kW 2 2 1 2 2 2 3,3

Elektrická přípojka  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE

Jmenovitý objem l l 5 5 5 10 10 15 15

Provedení  beztlakové beztlakové  beztlakové beztlakové  beztlakové beztlakové beztlakové

Způsob montáže  nad odběrovým  

místem 

pod odběrovým 

místem 

pod odběrovým 

místem

nad odběrovým  

místem

pod odběrovým 

místem 

nad odběrovým  

místem 

nad odběrovým  

místem

Tepelná ztráta /24 hod. kWh 0,2 0,2 0,2 0,31 0,32 0,37 0,37

Množství smíšené vody 40 °C l 10 10 10 19 19 28 28

Přípojka vody  G ½ G ⅜ G ⅜ G ½ G ⅜ G ½ G ½

Max. průtočné množství l/min 5 5 5 10 10 12 12

Rozsah nastavení teploty °C 35–85 35–85 35–85 35–85 35–85 35–85 35–85

Max. přípustný tlak  MPa 0 0 0 0 0 0 0

Výška mm 421 421 421 503 503 601 601

Šířka    mm 263 263 263 295 295 316 316

Hloubka      mm 230 230 230 275 275 295 295

Hmotnost          kg 3,0 3,0 3,0 4,6 5,1 6,2 6,2

Barva   bílá  bílá  bílá bílá  bílá  bílá bílá

Stupeň elektrického krytí  IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Malé zásobníky teplé vody
Pro jedno odběrové místo - beztlakové

Příslušenství (volitelně)         
Odběrové armatury  Armatury pro beztlakový zásobník teplé vody



Vybavení       
Pro jedno/několik odběrových míst • / • • / • • / • • / • • / •

Přístroj nad odběrovým místem  – • – • •

Přístroj pod odběrovým místem  • – • – –

Vnitřní nádoba z mědi  • – – – –

Vnitřní nádoba z oceli, smaltovaná – • • • •

ECO energeticky úsporná poloha °C 60 60 60 60 60

Příslušenství (volitelně)       
Odběrové armatury  – – – –  

Pojistné armatury  SVMT KV 307, KV 40 SVMT KV 307, KV 40 KV 307, KV 40

Model  SHU 5 SLi SH 10 SLi SHU 10 SLi SH 15 SLi SH 15 SL 
3,3 kW

Objednací číslo   222151 229476  229473 229478 229479

Připojovací výkon kW kW 2 2 2 2 3,3

Elektrická přípojka  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE

Jmenovitý objem l l 5 10 10 15 15

Provedení  tlakové  tlakové  tlakové tlakové tlakové

Způsob montáže

 

pod odběrovým 

místem 

nad odběrovým  

místem

pod odběrovým 

místem 

nad odběrovým  

místem

nad odběrovým  

místem

Tepelná ztráta /24 hod. kWh 0,31 0,34 0,31 0,4 0,4

Množství smíšené vody 40 °C l 10 19 19 28 28

Přípojka vody  G ⅜ G ½ G ⅜ G ½ G ½

Max. průtočné množství l/min 5 10 10 12 12

Rozsah nastavení teploty °C 35–82 35–82 35–82 35–82 35–82

Max. přípustný tlak MPa 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Výška mm 421 503 503 600 600

Šířka mm 263 295 295 316 316

Hloubka mm 230 275 275 295 295

Hmotnost kg 5,2 7,9 7,9 10,7 11,0

Barva   bílá  bílá  bílá  bílá bílá

Stupeň elektrického krytí  IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Malé zásobníky teplé vody
Pro více odběrových míst - tlakové

Technická data 44 | 45



Vybavení   
Pro jedno odběrové místo  •

Provedení  Přístroj nad odběrovým místem

Druh armatury  Dvoukohoutková  

Model  EBK 5 K
Objednací číslo  074288

Objem l 5

Barva  bílá

Materiál nádoby  plast

Barva armaturového pouzdra  bílá

Stupeň elektrického krytí  IP24

Elektrická přípojka  1/N/PE

Jmenovité napětí V 230

Připojovací výkon kW 2

Výška mm 295

Šířka mm 325

Hloubka mm 197

Hmotnost                kg 2,9

Přístroje pro přípravu vařící vody



Model  
SHZ 30 LCD SHZ 50 LCD SHZ 80 LCD SHZ 100 LCD SHZ 120 LCD SHZ 150 LCD

Objednací číslo  231251 231252 231253 231254 231255 231256

Jmenovitý objem l 30 50 80 100 120 150

Množství smíšené vody 40 °C 

(15 °C/60 °C) l 59 97 159 198 235 292

Připojovací výkon ~ 230 V kW 1–4 1–4 1–4 1–4 1–4 1–4

Připojovací výkon ~ 400 V kW 1–6 1–6 1–6 1–6 1–6 1–6

Jmenovité napětí V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

Fáze  1/N/PE, 2/N/PE, 

3/N/PE

1/N/PE, 2/N/PE, 

3/N/PE

1/N/PE, 2/N/PE, 

3/N/PE

1/N/PE, 2/N/PE, 

3/N/PE

1/N/PE, 2/N/PE, 

3/N/PE

1/N/PE, 2/N/PE, 

3/N/PE

Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50

Provozní režim jednookruhový  • • • • • •

Provozní režim dvouokruhový  • • • • • •

Provozní režim jednorázový ohřev • • • • • •

Rozsah nastavení teploty °C 20–85 20–85 20–85 20–85 20–85 20–85

Tepelná ztráta /24 hod.   kWh 0,45 0,52 0,66 0,77 0,92 1,05

Stupeň elektrického krytí  IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25

Výška mm 770 740 1050 1050 1210 1445

Šířka        mm 410 510 510 510 510 510

Hloubka           mm 420 510 510 510 510 510

Hmotnost, prázdný kg 22,9 27,6 37,6 39,5 42,4 52

Nástěnné zásobníky teplé vody

Vybavení        
Pro jedno/několik odběrových míst 

(tlakový) • / • • / • • / • • / • • / • • / •

Vnitřní nádoba z oceli, smaltovaná • • • • • •

Elektronická regulace • • • • • •

ECO-funkce COMFORT, PLUS, DYNAMIC • • • • • •

Indikace LCD • • • • • •

Anoda s aktivním napájením • • • • • •

Příslušenství        
Pojistné armatury  KV 30, KV 40 při tlakovém provozním režimu nebo jedna beztlaková armatura pro beztlakový provozní režim
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Průtokový zásobník teplé vody

Model  SHD 30 S SHD 100 S

Objednací číslo  073059 073060

Jmenovitý objem l 30 100

Množství smíšené vody 40 °C 

(15 °C/60 °C) l 59 195

Připojovací výkon ~ 400 V kW 3,5/21 3,5/21

Jmenovité napětí V 400 400

Fáze  3/PE 3/PE

Frekvence Hz 50 50

Provozní režim jednookruhový  • •

Provozní režim dvouokruhový  • •

Rozsah nastavení teploty   °C 35–85 35–85

Tepelná ztráta  /24 hod. kWh 0,45 0,77

Stupeň elektrického krytí  IP25 IP25

Výška mm 770 1050

Šířka        mm 410 510

Hloubka            mm 420 510

Hmotnost, prázdný kg 24,3 40,1

Vybavení
Pro jedno/několik odběrových 

míst (tlakový)  • / • • / •

Vnitřní nádoba z oceli, smaltovaná, 

s ochrannou anodou • •

Ochranná anoda • •

Zvláštní příslušenství    
Pojistné armatury  KV 30, KV 40



Stacionární zásobníky teplé vody

Model  SHW 200 S SHW 300 S SHW 400 S SHW 300 WS SHW 400 WS SB 302 S SB 402 S
Objednací číslo  182120 182121 182122 185352 185353 185354 185355

Jmenovitý objem l 200 300 400 300 400 300 400

Množství smíšené vody 40 °C 

(15 °C/60 °C) l 397 590 780 590 780

  

Připojovací výkon ~ 230 V kW 2–4 2–4 2–4 2–4 2–4   

Připojovací výkon ~ 400 V kW 2–6 2–6 2–6 2–6 2–6   

Jmenovité napětí V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400   

Fáze  1 / N / PE,3 / N / PE 1 / N / PE,3 / N / PE 1 / N / PE,3 / N / PE 1 / N / PE,3 / N / PE 1 / N / PE,3 / N / PE   

Frekvence Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60   

Provozní režim jednookruhový  • • • • •   

Provozní režim dvouokruhový  • • • • •   

Rozsah nastavení teploty °C 35–82 35–82 35–82 35–82 35–82   

Tepelná ztráta /24 hod. kWh 1,5 1,9 2,25 1,9 2,25   

Stupeň elektrického krytí   IP24 IP24 IP24 IP24 IP24   

Výška mm 1570 1585 1755 1585 1755 1585 1755

Šířka        mm 630 700 750 700 750 700 750

Hloubka            mm 730 815 865 815 865 700 750

Hmotnost, prázdný kg 65 77 90 137 150 101 119
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Model  Ultronic S Ultronic W
Objednací číslo  231582 231583

Barva  ušlechtilá ocel signální bílá, RAL 9003

Materiál krytu  hliníkový tlakový odlitek hliníkový tlakový odlitek

Elektrická přípojka  1/N/PE ~ 220 – 240 V 1/N/PE ~ 220 – 240 V

Frekvence Hz 50/60 50/60

Jmenovité napětí V ~230 ~230

Jmenovitý výkon W 950 950

Provozní hlučnost dB(A) 82 82

Rychlost vzduchu m/s 94 94

Množství vzduchu m³/h 190 190

Doba osoušení s 15 15

Výška mm 289 289

Šířka       mm 257 257

Hloubka           mm 234 234

Hmotnost                         kg 4,4 4,4

Stupeň elektrického krytí  IP23 IP23

Model  HTT 4 WS HTT 5 WS HTT 5 AM HTT 5 SM

Objednací číslo  074464 074465 182052 182053

Barva  alpská bílá  signální bílá, RAL 9003 antracitová metalíza stříbrná metalíza

Materiál krytu  plast hliníkový tlakový odlitek hliníkový tlakový odlitek  hliníkový tlakový odlitek

Elektrická přípojka  1/N ~ 220 – 240 V 1/N ~ 220 – 240 V 1/N ~ 220 – 240 V 1/N ~ 220 – 240 V

Frekvence Hz 50/60 50/60 50/60 50/60

Jmenovité napětí V ~230 ~230 ~230 ~230

Jmenovitý výkon W 2600 2600 2600 2600

Provozní hlučnost dB(A) 68 68 68 68

Rychlost vzduchu m/s 28 28 28 28

Množství vzduchu m³/h 250 250 250 250

Doba osoušení s 20 20 20 20

Výška mm 250 266 266 266

Šířka  mm 238 257 257 257

Hloubka         mm 230 230 230 230

Hmotnost                       kg 2,7 4,2 4,2 4,2

Stupeň elektrického krytí  IP23 IP23 IP23 IP23

Komerční použití: Osoušeče rukou



Vybavení        
Teploměr • • • • • •

Tepelná izolace odnímatelná • • • • • •

Vnitřní nádoba z oceli, smaltovaná, 

s ochrannou anodou • • • • • •

Indikační prvek pro ochrannou anodu • • • • – –

Zvláštní příslušenství        
Pěnová tepelná izolace WDV 611 WDV 611 WDV 1011 WDV 1011 WDV 612 WDV 1012

Model  SHO 600 AC 
7,5

SHO 600 AC 
6/12

SHO 1000 AC 
12

SHO 1000 AC 
9/18

SB 602 AC SB 1002 AC

Objednací číslo  001414 003352 001415 003353 071554 071282

Jmenovitý objem l 600 600 1000 1000 600 1000

Množství smíšené vody 40 °C  l 1060 1060 1860 1860   

Tepelná ztráta  /24 hod.    kWh 4,6 4,6 5,7 5,7   

Rozsah nastavení teploty °C 35–85 35–85 35–85 35–85   

Připojovací výkon ~ 400 V kW 7,5 6/12 12 9/18   

Výška mm 1685 1685 2525 2525 1685 2525

Šířka mm 750 750 750 750 750 750

Hloubka mm 1030 1030 1030 1030 800 800

Hmotnost, prázdný kg 160 161 230 232 154 212

Počet přírubových otvorů      2 2

Komerční použití: Stacionární zásobníky teplé vody
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Pojistné skupiny 
Pro tlakové nástěnné zásobníky teplé vody

Model KV 30 KV 40 KV 307
Objednací číslo 000826 000828 000757

Popis Pojistná skupina, 

6 bar přetlak s výlevkou

Pojistná skupina, 

6 bar přetlak s redukčním ventilem 

do 10 bar a výlevkou

Pojistná skupina,

7 bar přetlak, s výlevkou

Možnosti kombinací SH 10 S, SH 15 S, SHZ 30–150 LCD, SHD 30–100 S



Pro kuchyni  | na dřez

Pro kuchyni  | nad dřez

Model WUT MES
Objednací číslo 232604 232611

Popis Temperační dřezová baterie, 

s trubkovým otočným výtokem, okem pro řetízek, exkluzivní de-

sign

Páková dřezová baterie 

pro jednootvorovou montáž.

Odlitý otočný výtok, vyložení 

190 mm, exkluzivní design

Možnosti kombinací SNU 5 SLi, SNU 10 SLi

Model WKM MEK
Objednací číslo 232605 232608

Popis Dvoukohoutková kuchyňská nástěnná baterie s trubkovým 

otočným výtokem, vyložení 160 mm, exkluzivní design

Páková baterie mycího stolu s odlitým otočným výtokem, 

vyložení 185 mm, exkluzivní design

Možnosti kombinací SN 5 SLi, SN 10 SLi, SN 15 SLi, SHZ LCD 1) 

1) Při beztlakovém provozním režimu

Armatury 
Pro beztlakové zásobníky teplé vody
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Pro koupelnu  | pro umývadlo

Pro koupelnu | pro sprchu

Model WST MEW MEWC
Objednací číslo 232620 232612 232741

Popis Temperační baterie umývadla, s trubkovým 

otočným výtokem, okem pro řetízek, 

exkluzivní design

Páková baterie umývadla s pevným odlitým 

výtokem a táhlovou odtokovou soupravou, 

exkluzivní design

Páková baterie umývadla s otočným 

trubkovým výtokem, exkluzivní design

Možnosti kombinací SNU 5 SLi, SNU 10 SLi

Model WDM MED
Objednací číslo 232600 232609

Popis Dvoukohoutková sprchová nástěnná baterie s kovovou sprchovací 

hadicí, 1500 mm a ruční sprchou, exkluzivní design.

Páková sprchová nástěnná baterie s kovovou sprchovací hadicí, 

1500 mm a ruční sprchou, exkluzivní design.

Možnosti kombinací SN 15 SLi, SHZ LCD1)

Armatury 
Pro beztlakové zásobníky teplé vody

1) Při beztlakovém provozním režimu



Právní upozornění  | Správnost informací uvedených v tomto prospektu není možno i přes pečlivé sestavení zaručovat. Vyjádření o vybavení a parametrech 
vybavení jsou nezávazná. Parametry vybavení, popisovaných v tomto prospektu, nejsou platné jako sjednané vlastnosti našich produktů. Jednotlivé parametry 
vybavení se mohou vlivem stálé pokračujícího vývoje našich produktů mezitím změnit. O v současnosti platných parametrech vybavení se prosím informujte 
u našich odborných poradců. Obrazová znázornění v prospektu jsou jen příklady použití. Zobrazení neobsahují rovněž instalační díly, příslušenství a zvláštní 
vybavení, která nepatří k sériovému rozsahu dodávky. Přetisk i jen částečný jen s povolením vydavatele.

Chyby a technické změny jsou vyhrazeny.
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STIEBEL ELTRON spol. s r. o. | K Hájům 946 | 155 00 Praha 5 | Česká republika

Tel. +420 251 116 140 | Tel. +420 251 116 154 | Fax +420 235 512 122

Obchodní oddělení (pro Vaše objednávky a vyřízení zakázek):

Tel. +420 251 116 150, +420 251 116 151, +420 251 116 180 

info@stiebel-eltron.cz | www.stiebel-eltron.cz | www.tepelna-cerpadla.cz


