
2008

133

Charakterystyka oogólna
Od ponad 85 lat ogrzewacze wody Siemens utrzymuj¹ jakoœæ,

w pe³ni zas³uguj¹c¹ na znak „Made in Germany”.

Wœród wielu sposobów ogrzewania wody ogrzewacze przep³y-

wowe s¹ szczególnie warte polecenia. Mog¹ byæ instalowane

wszêdzie tam, gdzie potrzebna jest ciep³a woda. Niewielkie

wymiary urz¹dzeñ oraz nowoczesne wzornictwo pozwalaj¹ na

monta¿ w pobli¿u punktu poboru wody. Przep³ywowe ogrzewa-

cze wody s¹ oszczêdne, gdy¿ zu¿ywaj¹ energiê tylko w czasie

poboru wody. 

Niecentralny system ogrzewania uznawany jest za najbar-

dziej ekonomiczny sposób na otrzymanie ciep³ej wody.

Liczbê ogrzewaczy dobieramy stosownie do potrzeb.

Ogrzewacze montowane s¹ blisko punktów poboru wody,

dziêki czemu przewody doprowadzaj¹ce wodê s¹ krótkie.

W przypadku niecentralnego zaopatrzenia w ciep³¹ wodê,

dziêki zmniejszeniu odleg³oœci pomiêdzy ogrzewaczem

a danym punktem poboru ciep³ej wody, unikamy:

straty energii elektrycznej potrzebnej do ogrzania wody

straty energii cieplnej – nie czekamy a¿ ciep³a woda

ogrzeje rury miêdzy ogrzewaczem a kranem, z którego

korzystamy

wydatków zwi¹zanych z wiêkszym zu¿yciem wody

zyskujemy ciep³¹ wodê prawie natychmiast po odkrêceniu

kranu.

Technika monta¿u CLICKFIX plus®

Siemens wprowadzi³ unowoczeœnion¹ technikê monta¿u

w ogrzewaczach przep³ywowych trójfazowych (wszystkich elek-

tronicznych i hydraulicznych z serii DH..400). Technika

CLICKFIX® – rozdzielenie œcianki tylnej i bloku grzewczego u³a-

twia monta¿ i skraca jego czas. Dotychczas w trójfazowych pod-

grzewaczach wody oferowana by³a technika CLICKFIX®. Uzna-

wana by³a za wizytówkê firmy w bran¿y: niemieccy fachowcy nie

znaj¹ lepszego systemu – dziêki zastosowaniu techniki

CLICKFLIX® ich praca sta³a siê l¿ejsza i oszczêdzaj¹ sporo

czasu. Nadsy³ane przez klientów wskazówki praktyczne da³y

impuls do pracy nad ci¹g³ym udoskonaleniem tej metody, co

zaowocowa³o stworzeniem jej zmodyfikowanej wersji.

Unowoczeœniona technika monta¿u CLICKFIX plus® to pew-

noœæ, ¿e instalacja podgrzewaczy bêdzie teraz jeszcze prostsza

i szybsza, co przek³ada siê na wymierne efekty ekonomiczne. 

Wybrane funkcje

Przep³ywowe ogrzewacze wody sterowane elektronicznie,

trójfazowe electronic comfort plus

p³ynna regulacja temperatury w zakresie od 30°C do 60°C

elektroniczne sterowanie urz¹dzeniem gwarantuje utrzy-

manie sta³ej temperatury wody wyp³ywaj¹cej z dok³adno-

œci¹ do 0,5°C

wyœwietlacz LCD

nowa ulepszona technika monta¿u CLICKFIX plus – ela-

styczny w¹¿ dop³ywu zimnej wody i oddzielenie œcianki

tylnej od bloku grzewczego u³atwia monta¿ i skraca jego

czas

utrzymanie nastawionej temperatury podgrzanej wody

równie¿ przy odchyleniach ciœnienia i zmianach tempera-

tury wody dop³ywowej

urz¹dzenie mo¿e byæ zastosowane do ogrzewania ju¿

wstêpnie podgrzanej wody o temperaturze do 55°C. Mo¿-

liwoœæ instalacji z bateri¹ s³oneczn¹

blokada temperatury na poziomie 42°C w celu zabezpie-

czenia przed dzieæmi lub zaoszczêdzenia energii.

ile tto kkosztuje –– ppropozycja ffirmy SIEMENS

Przep³ywowe ogrzewacze wody

Przep³ywowe ogrzewacze wody sterowane elektroniczne, trójfazowe:

DE 21500 electronic comfort plus: 1999 z³ brutto 

Przep³ywowe ogrzewacze wody sterowane hydraulicznie: 

DH 18400 automatic 899 z³ brutto 

Przep³ywowe ogrzewacze wody jednofazowe: DH 06101 549 z³ brutto 
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