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E LT R O N

• WA R M WAT E R

Dag in dag uit
puur genieten
kokendwatertoestellen • doorstromers • warmwaterboilers
warmtepompen • zonnesystemen : mengkranen
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Ons programma voor het hoogs

Warm water is puur genieten

Vertrouw op een groot merk

Bij warm water denken we
aan welbehagen en ontspanning.We beginnen en eindigen onze dag ermee. Er is
niets zo rustgevend als uitgebreid in bad gaan. Geniet
ervan!

Water is een kostbaar goed.
Dat weten we, en we zijn
ons bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover
het milieu. Daarom bieden
wij warmwatertoestellen en
-systemen aan die goed
doordacht zijn en aanmerkelijk minder water en energie verbruiken.

Welkom in de wereld van
STIEBEL ELTRON
2

Al jaren zien wij het als
onze taak uw dagelijks leven
comfortabeler te maken.
Met goede ideeën en
vooruitstrevende technologie verenigen wij het aangename met het nuttige op
een ideale manier.

Regeneratieve energie zoals
omgevingswarm- en zonneenergie maken deel uit van
ons concept, evenals het
materiaal dat gerecycled kan
worden en milieuvriendelijk
is.Vertrouw op de kwaliteit
en betrouwbaarheid van een
groot merk.

Wawa S01_07_NL.qxd

28.01.2004

11:33 Uhr

Seite 3

gste comfort...

In een oogopslag ...
Decentrale warmwatervoorziening

4/5

Toesteloverzicht

6/7

Kokendwatertoestellen

8/9

Kleine boilers

10/11

Mengkranen voor drukloze kleine boilers 12-15
Wandboilers
Auf einen

16/17
Blick
...

Doorstromers

18/19

Warmwatertoestellen voor industrie,
bedrijven ...
20/21
Staande boilers

22-29

Technische
gegevens

36-47

Mengkranen en
toebehoren

48-51

Welkom in de
wereld van
STIEBEL ELTRON

30/31

Innovatie is onze passie
Uw wensen motiveren ons
Welkom bij STIEBEL ELTRON

3

Decentrale warmwatervoorzieni

Sommige van onze toestellen kunnen op meerdere plaatsen warm water leveren, bijvoorbeeld in zowel keuken als badkamer. De waterleidingen blijven desondanks kort.

De decentrale warmwatervoorziening zorgt ervoor dat er onderweg niets verloren gaat. Zo bespaart u elke dag veel water en energie.

Weet u hoeveel water u verbruikt?
Gaat u liever elke dag onder
de douche of gunt u zichzelf
regelmatig een bad? De
gemiddelde warmwaterbehoefte is afhankelijk van de
individuele wensen van
degenen die deel uitmaken

van een huishouden. U
spaart energie en water als
de toestellen en systemen
aan uw behoeften aangepast
worden.
Gemiddeld verbruikt een persoon per
dag 30 liter water met een temperatuur van 45 °C

Warmwaterbehoefte
vlg.VDI 2067

liter/dag/persoon
60 °C

liter/dag/persoon
45 °C

kleine behoefte

10 – 20

15 – 30

gemiddelde behoefte 20 – 40

30 – 60

grote behoefte

60 – 120

40 – 80

Ten gunste van het milieu:
warmwaterbereiding met stroom
Een onoverkomelijke bijdrage aan milieubescherming is
de duurzame reductie van
CO2-uitstoot, die mede ver-
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antwoordelijk is voor het
broeikaseffect. Zoals u in de
grafiek kan zien staat decentrale warmwatervoorziening
daarbij vooraan.
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ning
Verbruik niet meer dan nodig is!
Vergelijk het energieverbruik van verschillende
warmwatersystemen in een en dezelfde woning

kWh/a

3840

1660

1440

De vergelijking die hiernaast
is afgebeeld, is gebaseerd op
het gemiddelde warmwaterverbruik van ca. 30.000 liter
per jaar in een huishouden
met 3 personen. Daarbij zijn
we van een gemiddelde

temperatuur van 45 °C en
ca. 1 200 kWh/a nuttige
warmte uitgegaan. Hieruit
blijkt dat bij centrale warmwaterbereiding met olie of
gas het warmteverlies veel
hoger is. En warmteverlies is
energieverlies!

Centrale boiler
Elektrische warmElektrische geiser en
(olie, gas), in de
waterboiler, 100 l
2 kleine boilers in
kelder met warmin nabijheid verbruiker, nabijheid van verwatercirculatie
in de woning
bruiker, in de woning
Ad mini veniam, nostrud duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
Nuttige warmte
Warmwaterverlies
elit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat.

Elektrische warmwatertoestellen en systemen reduceren warmteverlies tot
een minimum

Wij hebben iets tegen
lange leidingen!

Korte afstanden sparen
veel water en energie
Lange leidingen
Leitungenkosten
kosten
energie
Energie en
undwater
Wasser
5
4,8 l
4
Liter
liter

Bij de centrale warmwatervoorziening zijn lange leidingen van het toestel naar het
tappunt onoverkomelijk. Er
ontstaat een aanmerkelijk
hoger energie- en waterverbruik omdat door watercirculatie veel warmte verloren
gaat.
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3,2 l

2
1
0

1,6 l
5
10
15
Lengte
waterleidingen
Wasserleitungslänge

Hoe korter de afstand naar het
tappunt, des te minder wordt er
verbruikt

Decentrale warmwatertoestellen zorgen ervoor dat
het water precies daar verwarmd wordt waar warm
water nodig is: bij het tappunt in de keuken, aan de
wastafel of in bad. Ook de
temperatuur kunt u individueel reguleren. Daarmee
ontziet u het milieu en
spaart u water en energie.

Overzicht van de voordelen van decentrale warmwatervoorziening

Spaarzaam,
comfortabel,
milieuvriendelijk
en direct: warmwatervoorziening
met STIEBEL
ELTRON

1. In nabijheid verbruiker
Precies waar de toestellen
voor decentrale warmwaterbereiding nodig zijn, worden ze aangebracht. Onder
het aanrecht in de keuken,
bij de wastafel, naast de
douche of boven het bad in
de badkamer.
2. Energiebesparend
Korte leidingen, dankzij de
installatie op de plek waar
het water gebruikt wordt,
zorgen ervoor dat het
warmteverlies tot een minimum wordt gereduceerd.
Zo spaart u energie en ontziet u het milieu.

3.Waterbesparend
Korte leidingen betekenen
ook dat er bij het tappunt
niet eerst afgekoeld water
moet wegstromen. Er gaat
dus geen kostbaar drinkwater verloren.

4. Kostenbesparend
Aangezien decentrale elektrische warmwatertoestellen de energie volledig
gebruiken, is dit een bijzonder zuinig systeem.

5. Makkelijk te monteren
Onze warmwatertoestellen
voor de decentrale voorziening van warm water zijn
snel en eenvoudig te installeren. Ook als er een oud
toestel moet worden vervangen. Daarmee worden
tijd en moeite gespaard.
6. Exacte afrekening
In meergezinshuizen worden
nauwkeurige, afzonderlijke
rekeningen gewaardeerd.
Iedereen betaalt wat hij/zij
gebruikt en geen cent meer.

5

Wawa S01_07_NL.qxd

28.01.2004

11:33 Uhr

Seite 6

Hier gaan alle wensen in vervull
Voor elke behoefte een toestel op maat
Goed ontwikkelde techniek,
een uniek design, een voortreffelijke kwaliteit en een
uitstekende prijs/kwaliteitverhouding kenmerken de

warmwatertoestellen van
STIEBEL ELTRON. Ons
omvangrijke programma

heeft voor elke omstandigheid het juiste systeem. Uw
vakspecialist zal u altijd en

deskundig van advies voorzien.

een

Kokendwatertoestellen

keuken

wastafel

douche

bad

meerdere

tappunten

pagina

EBK

8–9

KBA

8–9

EBK 5 G

Kleine boilers
SN 5 S

UFP h

10 – 11

SNU 5 S

UFP t

10 – 11

SN 10 S

10 – 11

SNU 10 S

10 – 11

SN 15 S

10 – 11

EB 15 S

18, 30

SNU 5 S

Wandboilers

SHZ 80 LCD
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SH / SHZ / HFA 30

16 – 17

SH / SHZ

50

16 – 17

SH / SHZ / HFA 80

16 – 17

SH / SHZ / HFA 100

16 – 17

SH / SHZ

120

16 – 17

SH / SHZ / HFA 150

16 – 17
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lling...
Met STIEBEL ELTRON
kiest u voor een
gerenommeerd merk
een

Doorstromers

keuken

DHE

electronic comfort

DEL

electronic LCD

DHB-E
DHB

douche

bad

aftappunten

22 – 25
26
27

thermo control

28

compact control

29

control

28

DHC

DHE

pagina

electronic

DHF..C
HDB

wastafel

meerdere

29

Staande boilers
SHW

32

HSTP

32

SHW 300 S

Wärmepumpe
WWK

aanbevolen
mogelijk

Veiligheid voor alles ...
Alle warmwatertoestellen van
STIEBEL ELTRON zijn voorzien
van het VDE/GS-teken en de nationale keurmerken. Daarmee bent u
altijd verzekerd van optimale veiligheid.
EBK 5 GS
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Innovatief, praktisch en sn el...

De nieuwe generatie kokendwatertoestellen met het oppervlakte-verwarmingssysteem discmatic®

De kokendwatertoestellen van de nieuwe
generatie: gewoonweg uniek
Er zijn veel situaties waarin
je gewoon snel even kokend
water nodig hebt: bijvoorbeeld voor een kop koffie of
thee.Voor zulke doeleinden
zijn de nieuwe kokendwatertoestellen van STIEBEL
ELTRON uitermate geschikt.
Het bijzondere eraan is dat
met het nieuwe oppervlakte-verwarmingssysteem
discmatic® kalkaanslag in
het toestel zo veel mogelijk
wordt vermeden, waardoor
er langdurig een hoger rendement wordt gehaald.
8

Uw water wordt op een bijzonder milieuvriendelijke,
snelle en spaarzame manier
op de gewenste temperatuur gebracht, van 35 °C tot
100 °C.

Vooruitstrevende verwarmingstechnologie
en een nieuw design:
de EBK 5 G mag
gezien worden

De EBK 5 GA: een
fraai design slaat
overal een goed figuur
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Geheel naar wens:
warm, heet of kokend water ...

Helemaal wit: de
EBK 5 K met witte
tweegreepshendelmengkraan

Alle toestellen uit de
EBK/KBA-generatie zijn bijzonder gebruiksvriendelijk.
Het oppervlakte-verwarmingssysteem discmatic® en
de nieuwe tweegreepshendelmengkraan zorgen langdurig
voor veel comfort. In een
handomdraai kunt u max. 5
liter water exact op de door
u gewenste temperatuur
brengen. Doordat het toestel

automatisch wordt uitgeschakeld als het kookpunt
wordt bereikt, is er nog
meer veiligheid gegarandeerd. De toestellen zijn zo
compact dat ze in elk
hoekje een plaats vinden.

Een kwestie van smaak ...
STIEBEL ELTRON staat
garant voor een goed
design. Dat geldt ook voor
de nieuwe generatie
kokendwatertoestellen. De
combinatie van vormgeving,
functionaliteit en bedien-

comfort vormen een harmonisch geheel.
U heeft de keuze uit vier
toesteltypes: met een fraai
glazen reservoir of een
witte of lichtgrijze kunststof
behuizing en met een witte

of verchroomde tweegreepshendel-/of driegreepsmengkraan.

Stijlvol in lichtgrijze kunststof behuizing:
het kokendwatertoestel KBA 5 KA

Kokendwatertoestellen EBK 5 G/GA en EBK 5 K/KBA 5 KA

Innovatieve
techniek, nieuw
design, nog
meer comfort

• EBK 5 G met hoogwaardig, • KBA 5KA in lichtgrijze
fraai glazen reservoir en
witte tweegreepshendelmengkraan

• EBK 5 GA met hoogwaardig, fraai glazen reservoir
en verchroomde driegreepsmengkraan

behuizing en verchroomde
driegreepsmengkraan

• Traploos instelbare
temperatuur voor warm,
heet of kokend water

• Oppervlakte-verwarmings- • Inhoud max. 5 liter
systeem discmatic®
• Moeiteloos te installeren,
Nauwkeurige
kookpuntook als het oude toestel
•
registratie en uitschakelautomatiek

vervangen moet worden

• EBK 5 K in witte behuizing • Automatische opwarmen witte tweegreepshendelmengkraan

weergave
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