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Seria PSH 50-200 Classic P to elek-
tryczne, ci nieniowe, energo-
oszcz dne ogrzewacze pojemno-
ciowe do indywidualnego lub 

grupowego przygotowania ciep ej wody. 
Idealnie sprawdzaj  si  w domkach let-
niskowych, gospodarstwach domowych, 
w budynkach gospodarczych, biurowych, 
przemys owych. Ze wzgl du na wyró nia-
j c  si  estetyk , idealnie sprawdz  si  rów-
nie  w eleganckich azienkach. S  przy-
stosowane do zasilania jednego lub kilku 
punktów poboru wody i dost pne w szero-
kim wachlarzu pojemno ci: od 50 do 200 li-
trów. Moc przy czeniowa to 1,8 kW, a zu-
ycie energii na podtrzymanie temperatury 

65°C /24 h wynosi tylko 0,96 kWh dla po-
jemno ci 50 litrów.

Nowe urz dzenie nale y dobra  w za-
le no ci od zapotrzebowania na ciep
wod . U atwieniem b dzie podobna pojem-
no  ogrzewacza, z którego na przyk ad ko-
rzystali my wcze niej. Je li pojemno  nie 
by a odpowiednia do zapotrzebowania do-
mowników, przy zakupie nowego mo na 
zdecydowa , czy inwestowa  w urz dze-
nie o mniejszej lub wi kszej pojemno ci. 
Ogrzewacze wody serii PSH…Classic P mo -
na dobra  w zale no ci od potrzeb, a tak e
ilo ci oraz rodzaju punktów poboru wody.

W przypadku grupowego (poziomego) 
przygotowania c.w.u. woda podgrzana jest 
w jednym miejscu i przewodami hydrau-
licznymi rozprowadzona do kilku punktów 
odbioru. To rozwi zanie jest ekonomiczne 

pod warunkiem, gdy punkty poboru wody 
znajduj  si  w niewielkich odleg o ciach od 
ogrzewacza oraz je li rozplanowane s  na 
tym samym poziomie.

W zale no ci od potrzeb u ytkownika 
jest mo liwe p ynne, bezstopniowe usta-
wienie temperatury w zakresie od 30°C do 
70°C. Urz dzenie ogrzewa wod , gdy tempe-
ratura spadnie poni ej warto ci zadanej. 

Z powodu sta ego kontaktu z wod  ka -
dy ogrzewacz powinien by  szczegól-
nie odporny na korozj . Zbiornik PSH…
Classic P jest dwustronnie emaliowa-
ny syntetycznym szkliwem o specjal-
nym sk adzie CoPro. STIEBEL ELTRON 
jest pierwsz  firm  w Europie, która zosta-
a wyró niona za znakomit  jako  produk-

tów przez Europejsk  Izb  Producentów 
Emalii (European Enamel Authority – EEA). 
Wszystkie modele wyposa ono w anod
magnezow , której celem jest ochrona we-
wn trznej pow oki zbiornika przed korozj ,
co zapewnia wyj tkowo d ug ywotno
zbiornika. Zewn trzna obudowa urz dze
zosta a wykonana z lakierowanej blachy 
stalowej. Barwa zewn trznego p aszcza na-
daje si  równie  do stosowania na zewn trz 
i ma zwi kszon  odporno  na dzia anie 
wiat a, wilgoci i innych czynników rodo-

wiskowych. 
PSH…Classic P posiada wysokiej jako-

ci izolacj  ciepln  z twardej pianki poliu-
retanowej. Wyj tkowo szczelna, bezmostko-
wa izolacja termiczna zbiorników powstaje 
w procesie wtryskiwania g stej pianki po-
liuretanowej do zamkni tej formy ci nie-
niowej. W wyniku tego powstaje izola-
cja o du ej g sto ci, szczelnie przylegaj ca 
do zasobnika i pozbawiona jakichkolwiek 

mostków termicznych. Warstwa izolacyj-
na ma takie same, najwy sze parametry dla 
ka dej sztuki ogrzewacza. Nie ma mo liwo-
ci odchy ek ze wzgl du na niedok adno ci 

wykonania lub monta u warstwy izolacyj-
nej, jak w przypadku innych technologii. 

Urz dzenia posiadaj  wska nik pra-
cy na panelu obs ugowym oraz termometr. 
Ogrzewacze s  montowane w pionie a pro-
sty monta  jest gwarantowany przez uni-
wersalny uchwyt cienny. W zakresie 
dostawy znajduje si  równie  zawór bezpie-
cze stwa i przewód elektryczny z wtyczk
ze stykiem uziemiaj cym. 

INWESTYCJA NA LATA
Pojemno ciowy ogrzewacz wody to zakup, 
który z za o enia ma s u y  przez d ugi 
czas. Warto wi c upewni  si , e wybrany 
produkt jest najwy szej jako ci. Estetyczny 
wygl d, wietna jako  i izolacja zbiorni-
ków, du y zakres dost pnych pojemno ci 
to ciekawa i przyst pna cenowo propozycja. 
Najwy szej klasy materia y oraz nowocze-
sne rozwi zania technologiczne pozwol
w pe ni cieszy  si  komfortem, a przy tym 
ograniczy  zu ycie energii elektrycznej. 

Wi cej informacji: 
www.ogrzewaczewody.pl 

Elektryczne ogrzewacze pojemno ciowe STIEBEL ELTRON.
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