WARM WATER

COMFORT DOORSTROMERS

Warmwatercomfort
tot de zuiverste graad

››Unieke technologie voor
een ongeëvenaard warmwatercomfort

02| 2016

STIEBEL ELTRON zit
vol energie
Uit onze ideeën ontstaan innovaties die de markt in beweging brengen.
Als technisch gedreven onderneming gaan wij oplossingsgericht te werk
en ontwikkelen we uitstekende, individuele producten voor baanbrekende
systeemoplossingen.

Al sinds 1924 vallen onze producten op
door hun betrouwbaarheid,
kwaliteit en duurzaamheid.

Sinds 1924 ontwikkelen wij uiterst efficiënte elektrische toestellen.
Met onze 3000 medewerkers vertrouwen wij consequent op onze
eigen knowhow, van de productontwikkeling tot en met de productie.
Het resultaat is een assortiment van ruim 2000 toestellen voor
warm water en verwarming. Door de mogelijkheden van moderne
netwerken ontstaan zo 30.000 systeemoplossingen, die uw woning
nu al voorbereiden op de vereisten van de toekomst.

Comfort doorstromers

“Ik heb ‘s morgens een douche nodig om wakker te
worden. Zalig warm water, heel de tijd op dezelfde
temperatuur, dan begint m’n dag echt goed. Als ik
eraan denk dat mijn doorstomer daarvoor echt
weinig elektriciteit verbruikt, dan word ik helemaal
goedgezind.”
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Comfort doorstromers
– onbegrensd warmwatercomfort
Doorstroomverwarmers bieden exact de gewenste hoeveelheid warm water,
meteen wanneer het gevraagd wordt. Comfort doorstromers zijn ideaal voor
een groot warmwaterverbuik bij hoge temperaturen, bijvoorbeeld voor de
douche. Eén toestel kan bovendien meerdere tappunten van warm water
voorzien. De klassieke toepassingen zijn in de badkamer en in de keuken.
Ons uitgebreid gamma omvat uiterst efficiënte comfort doorstromers voor
verschillende vereisten, met al de voordelen van een decentrale warmwatervoorziening. Profiteer van de decennialange ervaring van STIEBEL ELTRON,
met meer dan 20 miljoen verkochte toestellen.

COMFORT DOORSTROMERS
Blz. 06

Blz. 08

Model

DHE SLi

DEL SLi

Energieklasse

A

A

Regeling/Sturing

4i

3i

Temperatuurkeuze

Traploos, 20-60 °C

Traploos, 30-60 °C

Display en bediening

Groot multifunctioneel scherm
+ draaischakelaar

Multifunctioneel scherm
+ draaischakelaar

Aanduiding van verbruik

n

Eco-werking

n

Afstandsbediening (optie)

n

Geheugen voor temperatuurinstelling

n

43 °C anti-brandwonden

n

n

Kinderslot

n

n

Draaibare kap met programmatiegedeelte bovenaan

n

n

n

Opmerking betreffende de energieklasse: de gegevens komen overeen met de officiële vereisten voor de toestellen voor warmwaterproductie, die bindend
zijn vanaf september 2015 (EU-regelgeving n° 812/2013), en met de huidige testvereisten voor de doorstromers (EN 50193).

Comfort doorstromers

i technologie – comfort en efficiëntie
op intelligente wijze gecombineerd
››4i technologie – optimale precisie bij de
regeling van de watertemperatuur voor
eersteklas comfort en top-efficiëntie

››3i technologie – grote nauwkeurigheid
van de watertemperatuur tot op het
hoogste vermogen: uitstekend comfort
met hoge efficiëntie

De i technologie van STIEBEL ELTRON geeft een nieuwe dimensie
aan de begrippen ‘elektronisch geregeld’ en ‘elektronisch gestuurd’.
De verschillende types staan voor een bepaald comfortniveau en
een min of meerdere mate van stabiliteit in de temperatuur. De
temperatuur van het toegevoerd water hangt af van verschillende
factoren. Verschillende sensoren kunnen de temperatuurverschillen
detecteren en doen corrigeren. Hoe hoogwaardiger het toestel,
hoe beter deze sensoren werken en, bijgevolg, hoe constanter de
temperatuur van het water dat uit de kraan stroomt.

››2i technologie – voor dagelijks gemak en
beperkt energieverbruik

UITSTEKENDE ENERGIE-EFFICIËNTIE
Onze comfort doorstromers behoren
allemaal tot de hoogste energieklasse A.

Blz. 10

Blz. 12

DHB-E SLi

HDB-E Si

A

A

3i

2i

Traploos, 30-60 °C

Vooringesteld, ong. 55 °C

Draaischakelaar

n

n

ENERGIEEFFICIËNTIE

A
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Comfort doorstromers

DHE SLi

MAXIMAAL DOUCHECOMFORT MET DE 4i TECHNOLOGIE

De DHE SLi doorstromer levert altijd tot op de graad nauwkeurig verwarmd water. De 4i
technologie compenseert alle externe factoren, en houdt zo de watertemperatuur constant.
Dit uitmuntend toestel zorgt voor maximaal comfort.

Zichtbare efficiëntie
Het multifunctioneel digitaal display toont de ingestelde
warmwatertemperatuur. Het display licht groen op wanneer de werking het meest efficiënt is. U kan ook het precieze
energie- en waterverbruik en de CO2-besparing zien.

Voordelen voor uw woning

››Altijd exact de gewenste temperatuur, van 20 °C tot 60 °C,
dankzij de 4i technologie

››Snelle temperatuurselectie dankzij geheugenfunctie
››Eco-functie om water en energie te besparen
››Aanduiding van het water- en energieverbruik
››Kinderbeveiliging, individueel instelbaar

4i
VIERVOUDIGE
INTELLIGENTIE
VOLELEKTRONISCH

Model
Energieklasse
Nominaal vermogen
Stroomsterkte
Beveiliging
Aansluiting
Max. aanvoertemperatuur
Debiet
Hoogte/Breedte/Diepte
Beschermingsgraad

kW
A
A
-/V/Hz
°C
l/min
mm

DHE 18 SLi 25 A
227492
A
18
26
25
3/PE/400/50/60
65
9,2
478/225/105
IP25

Noot: Deze toestellen kunnen ook werken met een aansluiting op 380 V of 415 V.

DHE 18/21/24 SLi
227493
A
18/21/24
29/33/35
32/32/35
3/PE/400/50/60
65
9,2 / 10,7 / 12,3
478/225/105
IP25

DHE 27 SLi
227494
A
27
39
40
3/PE/400/50/65
13,8
478/225/105
IP25

4i Technologie
Comfort
Efficiëntie

PREMIUM
UNLIMITED
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DEL SLi
DE BEST UITGERUSTE 3i DOORSTROMER

Deze doorstromer met 3i technologie is bijzonder goed uitgerust. Zo heeft het toestel een
multifunctioneel display met achtergrondverlichting, een temperatuurgeheugen en een
kinderbeveiliging. Voor eersteklas comfort en gebruikersgemak.

Met kleine stapjes naar de juiste temperatuur
Met een draaischakelaar regelt u de temperatuur traploos tussen 30
°C en 60 °C, in stapjes van 1 °C. Bij gebruik in de douche gaat de
instelling zelfs per 0,5 °C zodat u de gewenste temperatuur bijzonder
fijn kan regelen.

Voordelen voor uw woning

››3i technologie voor graadnauwkeurige
temperatuurkeuze tot het maximaal vermogen

››Verlicht display
››Temperatuurgeheugen voor snelle instelling
››Instelbare temperatuurbegrenzer als kinderbeveiliging

3i
DRIEVOUDIGE
INTELLIGENTIE
ELEKTRONISCH
GEREGELD

Model
Energieklasse
Nominaal vermogen
Stroomsterkte
Beveiliging
Aansluiting
Max. aanvoertemperatuur
Debiet
Hoogte/Breedte/Diepte
Beschermingsgraad

kW
A
A
-/V/Hz
°C
l/min
mm

DEL 18 SLi 25 A
227498
A
18
26
25
3/PE/400/50/60
65
9,2
478/225/105
IP25

Noot: Deze toestellen kunnen ook werken met een aansluiting op 380 V of 415 V.

DEL 18/21/24 SLi
227499
A
18/21/24
29/33/35
32/32/35
3/PE/400/50/60
65
9,2/10,7/12,3
478/225/105
IP25

DEL 27 SLi
227500
A
27
39
40
3/PE/400/50/65
13,8
478/225/105
IP25

3i Technologie
Comfort
Efficiëntie

PREMIUM

Comfort doorstromers
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DHB-E SLi

Comfort doorstromers

BETAALBAAR 3i COMFORT, INCLUSIEF TOPKWALITEIT

De DHB-E SLi biedt al het welbehagen dat u van een comfort doorstromer met 3i
technologie verwacht. Met de draaischakelaar stelt u de gewenste temperatuur snel en
traploos in.
Voor ultiem douchegenot
Met de 3i technologie wordt de watertemperatuur voortdurend bijgesteld door middel van drie sensoren. Zo behoren temperatuurschommelingen en lange opwarmtijden
definitief tot het verleden. Tot aan zijn maximaal vermogen garandeert dit toestel u exact de gevraagde temperatuur, en zo wordt
douchen puur genot.

Voordelen voor uw woning

››De gewenste temperatuur tot op de graad nauwkeurig,
van 30 °C tot 60 °C, dankzij de 3i technologie

››Traploze temperatuurkeuze
››De temperatuurbegrenzing kan permanent ingesteld
worden (43 °C)

3i
DRIEVOUDIGE
INTELLIGENTIE
ELEKTRONISCH
GEREGELD

Model
Energieklasse
Nominaal vermogen
Stroomsterkte
Beveiliging
Aansluiting
Max. aanvoertemperatuur
Debiet
Hoogte/Breedte/Diepte
Beschermingsgraad

kW
A
A
-/V/Hz
°C
l/min
mm

DHB-E 18 SLi 25 A
232015
A
18
26
25
3/PE/400/50/60
60
9,2
478/225/105
IP25

Noot: Deze toestellen kunnen ook werken met een aansluiting op 380 V of 415 V.

DHB-E 18/21/24 SLi
232016
A
18/21/24
29/31/35
32/32/35
3/PE/400/50/60
60
9,2/10,7/12,3
478/225/105
IP25

DHB-E 27 SLi
232017
A
27
39
40
3/PE/400/50/60
13,8
478/225/105
IP25

3i Technologie
Comfort
Efficiëntie

PREMIUM

10 | 11

HDB-E Si
ZUINIGE OPLOSSING VOOR WARM WATER

De HDB-E Si is een goedkope oplossing voor warm water in de klassieke STIEBEL ELTRON
kwaliteit. De warmwatertemperatuur is vooraf ingesteld op een constante 55 °C. De gewenste temperatuur wordt bereikt door toevoer van koud water.

Altijd paraat
De HDB-E Si is geschikt voor alle soorten water, zacht of hard, dankzij zijn blankedraadsysteem. Uitgerust met 2i technologie is hij ook ideaal ter vervanging van hydraulische
doorstromers.

2i Technologie
Comfort

TWEEVOUDIGE
INTELLIGENTIE
ELEKTRONISCH
GEREGELD

Voordelen voor uw woning

HDB-E Si

››2i technologie voor een constante watertemperatuur
tot 55 °C

››Ideaal ter vervanging van hydraulische doorstromers

Model

HDB-E 12 Si
232003
A
10,7
16
16
3/PE/400/
50/60

HDB-E 18 Si
232004
A
18
26
25
3/PE/400/
50/60

HDB-E 21 Si
232005
A
21
31
32
3/PE/400/
50/60

HDB-E 24 Si
232006
A
24
35
35
3/PE/400/
50/60

Max.
aanvoertemperatuur
°C 35
Debiet
l/min 5,5
Hoogte/Breedte/Diepte mm 470/225/117
Beschermingsgraad
IP25

35
9,0
470/225/117
IP25

35
10,5
470/225/117
IP25

35
12
470/225/117
IP25

Energieklasse
Nominaal vermogen
Stroomsterkte
Beveiliging
Aansluiting

kW
A
A
-/V/
Hz

Noot: Deze toestellen kunnen ook werken met een aansluiting op 380 V of 415 V.

Efficiëntie

TOP

Comfort doorstromers

Accessoires
ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN

Met ons uitgebreid assortiment toebehoren kan u al onze toestellen op uw persoonlijke wensen
instellen, voor comfort op uw maat. Of het nu gaat om de meest moderne regeltechniek of om fraai
gevormde kranen, STIEBEL ELTRON heeft alles in eigen huis. Zo zijn alle componenten optimaal op
elkaar afgestemd en is een lange levensduur gegarandeerd voor onze duurzame oplossingen. Meer
informatie over ons uitgebreid assortiment accessoires vindt u op www.stiebel-eltron.be of bij een
installateur bij u in de buurt. Hieronder vindt u een greep uit het gamma.

Afstandsbedieningen
Perfecte ontvangst
De kwaliteitsvolle FFB 1 SLi en FFB 2 SLi zijn beschikbaar voor alle
DHE SLi doorstromers. Met hun elegant design hebt u alle func-

ties en uitlezingen in de vingers. Met de FFB 1 en FFB 2 afstandsbedieningen regelt u de DEL SLi doorstromers vanop afstand.

Drukvaste bovenbouw kranen
De ‘finishing touch’ voor eersteklas warmwatercomfort
De gechromeerde drukvaste eengreeps mengkranen vormen
samen met de perfecte warmwateraanvoer de geknipte combinatie.
Gemakkelijk in gebruik als eengreepskranen, kan u beide

modellen combineren met elke comfort doorstromer. De MEBD en
MEKD kranen zijn de ideale keuze voor de badkamer en de keuken.
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Belangstelling gewekt? Meer informatie
vindt u op www.stiebel-eltron.nl
of bij de vakman bij u in de buurt
STIEBEL ELTRON Nederland B.V. | Daviottenweg 36 | 5222 BH ’s-Hertogenbosch

Wettelijke mededeling | Ondanks alle zorgvuldigheid bij het opstellen van deze brochure kan niet gewaarborgd worden dat er geen fouten in voorkomen.
Uitspraken over uitrusting en kenmerken zijn niet bindend. In deze brochure beschreven kenmerken gelden niet als afgesproken toestand van onze producten. Bepaalde kenmerken kunnen wegens de voortdurende verdere ontwikkeling van onze producten ondertussen gewijzigd of weggevallen zijn. Onze
adviseur kan u altijd informeren over de actueel geldende uitvoeringskenmerken. De afbeeldingen in deze brochure vormen alleen toepassingsvoorbeelden.
De afbeeldingen omvatten ook installatieonderdelen, toebehoren en speciale uitrustingen die niet tot de standaardleveringsomvang behoren. Herdruk,
ook gedeeltelijk, alleen met toestemming van de uitgever.

Versie 02_2016 | Vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

Tel.: 073 623 00 00 | E-mail: info@stiebel-eltron.nl | www.stiebel-eltron.nl

