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Ciepło dostępne 
na wyciągnięcie ręki
Elektryczne urządzenia grzewcze: wygodne, wydajne i oszczędne



Nasza pasja pomaga się zrelaksować 

i przywraca nam równowagę w codziennym 

życiu. Chcemy, żeby w pracowni było zawsze 

ciepło i przyjemnie nawet, gdy tworzymy 

pod wpływem chwili. Wtedy po prostu 

włączamy grzejnik elektryczny, który szybko 

dostarcza ciepło, którego potrzebujemy.



Dajemy przyszłości  
zielone światło

Nadszedł czas na zmianę
Świat od dawna poszukuje realnej alternatywy 
dla paliw kopalnych. Ich rosnące ceny oraz 
emisja zanieczyszczeń to wyraźny sygnał, że 
nadszedł czas na zmianę. Największym kon-
sumentem energii w domach jest system 
grzewczy, prawie 80% energii zużywamy na 
ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody. 

Wykorzystanie paliw kopalnych dobiega ku końcowi. Coraz więcej ludzi 

dostrzega korzyści płynące z odnawialnych źródeł energii, więc ich wy-

korzystanie stanie się w przyszłości normą. Transformacja energetyczna 

staje się faktem. My także w niej uczestniczymy, tworzymy ekologiczne 

i przyszłościowe technologie, których możesz używać już dzisiaj.

Energia odnawialna jest energią przyszłości, 
a doskonałym sposobem, by wykorzystać ją 
do ogrzewania budynków są pompy ciepła, 
a także nowoczesne urządzenia elektryczne. 
Wykorzystując je, nie tylko otrzymujemy wy-
mierne korzyści w postaci niższych rachunków, 
ale również chronimy środowisko naturalne 
i stajemy się bardziej niezależni od uwarun-
kowań polityczno-ekonomicznych. 
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Str. 06 Str. 08 Str. 08 Str. 09 Str. 10 Str. 12 Str. 14 Str. 15

Model CON Premium CWM P CWM U CWM M-F CND CK Premium CK Trend LCD IW

Moc 500–3000 W 500–3000 W 500–3000 W 750–3000 W 750–2000 W 2000 W 2000 W 1200 W

Sposób emisji ciepła konwekcja konwekcja konwekcja konwekcja konwekcja | promiennik wentylator wentylator promiennik

Regulacja elektroniczna | termomechaniczna n | – n | – n | – – | n n | – n | – n | – – | –

Montaż: na ścianie | na nóżkach z kółkami n | – n | – n | – – | n n | – n | – n | – n | –

Przewód zasilający: z wtyczką | bez wtyczki n | – n | – – | n n | – – | n n | – n | – – | n

Poziom ochrony IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IPX4

Klasa ochrony I I I I II II II I

Elektryczne urządzenia grzewcze to doskonałe rozwiązanie do ogrzewania 

pomieszczeń, które są rzadziej używane lub nie posiadają instalacji c.o. 

Sprawdzają się również jako ogrzewanie uzupełniające lub przejściowe 

w chłodniejsze dni, a także w dobrze izolowanych miejscach. Nasze 

ogrzewacze są bardzo łatwe w montażu i eksploatacji, jedyne czego trzeba 

do ich działania, to źródło zasilania. Właściwie dobrane urządzenie 

działa szybko, wydajnie i oszczędnie. W dobie trwającej transformacji 

energetycznej, przy niewielkich nakładach inwestycyjnych i wykorzystaniu 

„zielonej” energii elektrycznej, można stworzyć ekonomiczny i przyjazny 

środowisku system grzewczy. 

Konwektory

Najlepszy wybór  
do Twoich potrzeb
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Konwektory DUAL THERM Ogrzewacze szybkonagrzewające Promienniki podczerwieni
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Ogrzewanie  
w dobrym stylu

CON Premium to elektryczne grzejniki kon-
wektorowe, które sprawdzają się świetnie 
w dobrze izolowanych budynkach, a także 
jako ogrzewanie uzupełniające i przejściowe 
w chłodniejsze dni. Ogrzewają powietrze po-
przez naturalną konwekcję, co oznacza, że 
ciepło emitowane jest równomiernie i bez-
szelestnie w całym pomieszczeniu. Urządzenia 
łączą komfort cieplny z atrakcyjnym wzor-
nictwem dopasowanym do nowoczesnych 
oraz tradycyjnych wnętrz. Z konwektorami 
CON Premium nie musisz wybierać między 
komfortem, a stylem!

Precyzyjna regulacja = wysoki komfort
CON Premium to nie tylko połączenie funkcjo-
nalności, estetyki i jakości, które są znakiem 
rozpoznawczym urządzeń STIEBEL ELTRON. 
Nasze konwektory posiadają również nowo-
czesny, adaptacyjny regulator temperatury 
pomieszczenia z algorytmami „uczenia się”. 
Intuicyjny panel sterowania z  czytelnym 
ekranem LCD umożliwia precyzyjną kontrolę 
temperatury pomieszczenia z dokładnością 
do 0,5°C. Posiada on również programator 
tygodniowy, wyłącznik czasowy i funkcję 
wykrywania otwartych okien, które oprócz 
wysokiego komfortu cieplnego, zapewniają 
oszczędność energii.

Konwektory wiszące: CON Premium

Wyłącznik 
czasowy

Programator 
tygodniowy

Wykrywanie 
otwartych okien

ModernizacjaNowe 
budownictwo

Wybrane zalety
 › Elektryczne grzejniki konwektorowe
 › Doskonałe do dobrze izolowanych,  
nowych oraz modernizowanych budynków

 › Wydajne ogrzewanie uzupełniające  
lub przejściowe w chłodniejsze dni

 › Bezszelestna, równomierna dystrybucja 
ciepła w pomieszczeniu

 › Elektroniczny, adaptacyjny regulator 
temperatury pomieszczenia z algorytmami 
„uczenia się”, programatorem tygodniowym 
i funkcją wykrywania otwartych okien

 › Intuicyjny panel sterowania z ekranem LCD
 › Wyłącznik czasowy (10-120 min.)
 › Nowoczesne, atrakcyjne wzornictwo 
 › Wysokiej jakości konstrukcja 
z aluminiowym frontem

 › Łatwy montaż na ścianie
 › Ochrona przed przegrzaniem i zamarzaniem
 › Możliwość eksploatacji w miejscach 
o podwyższonej wilgotności (IP24)

 › 5 modeli o mocy w zakresie: 0,5-3 kW
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Ciepło nie jest  
kwestią przestrzeni
Konwektory wiszące: CWM P | CWM U

Jeśli w pomieszczeniu masz niewiele miej-
sca, a potrzebujesz wydajnego grzejnika elek-
trycznego, to konwektory CWM są właśnie dla 
Ciebie! Dzięki wyjątkowo smukłej konstrukcji 
dyskretnie integrują się z otoczeniem, co spra-
wia, że jest to doskonała propozycja również 
do małych pomieszczeń. Aż trudno uwierzyć, 
że przy głębokości zaledwie 10 cm, zapewniają 
tak doskonały komfort cieplny. 

Wiele korzyści z niewielkiego urządzenia
Podobnie, jak inne konwektory STIEBEL ELTRON, 
również CWM wyróżniają się nowoczesnym, 
atrakcyjnym wzornictwem i doskonałą jakością. 
Adaptacyjny regulator temperatury pomiesz-
czenia z algorytmami „uczenia się”, umożliwia 
precyzyjną kontrolę temperatury pokojowej 
z dokładnością do 0,5°C. Jego panel sterowania 
z czytelnym ekranem LCD jest bardzo intuicyjny, 
a programator tygodniowy i funkcja wykrywa-
nia otwartych okien zapewniają najwyższy 
komfort i mniejsze straty energii.

CWM 750 P

Programator 
tygodniowy

Wykrywanie 
otwartych okien

ModernizacjaNowe 
budownictwo

Wybrane zalety
 › Elektryczne grzejniki konwektorowe
 › Doskonałe do dobrze izolowanych,  
nowych oraz modernizowanych budynków 

 › Wydajne ogrzewanie uzupełniające  
lub przejściowe w chłodniejsze dni

 › Bezszelestna, równomierna dystrybucja 
ciepła w pomieszczeniu

 › Elektroniczny, adaptacyjny regulator 
temperatury pomieszczenia z algorytmami 
„uczenia się”, programatorem tygodniowym 
i funkcją wykrywania otwartych okien

 › Intuicyjny panel sterowania z ekranem LCD
 › Smukła konstrukcja o głębokości 10 cm 
 › Nowoczesne, atrakcyjne wzornictwo
 › Łatwy montaż na ścianie
 › Ochrona przed przegrzaniem i zamarzaniem
 › Możliwość eksploatacji w miejscach 
o podwyższonej wilgotności (IP24)

 › 7 modeli o mocy w zakresie: 0,5-3 kW
 › CWM P: przewód elektryczny z wtyczką 
CWM U: przewód elektryczny bez wtyczki



CWM 2000 M-F

Ciepło tam,  
gdzie jest potrzebne
Konwektory przenośne: CWM M-F

Jeśli potrzebujesz wszechstronnego grzejnika 
elektrycznego, który nie będzie zawieszony na 
ścianie, to doskonałym wyborem jest model 
CWM M-F. Konstrukcja ustawiana na nóżkach 
z kółkami sprawia, że ten niewielki konwek-
tor może być używany praktycznie wszędzie. 
Co więcej, posiada on praktyczny uchwyt, 
więc zmiana miejsca zajmuje kilka chwil.

Ciepło dostępne w najprostszy sposób
CWM M-F posiadają wiele zalet  innych kon-
wektorów STIEBEL ELTRON. Należą do nich: 
cicha i równomierna emisja ciepła, wysoka 
wydajność, a także doskonała jakość. Oprócz 
tego, są one bardzo łatwe w obsłudze. Prosty 
regulator z pokrętłem wyboru temperatury 
umieszczony jest na górze grzejnika, dzięki 
czemu jest zawsze „pod ręką”.

ModernizacjaNowe 
budownictwo

Wybrane zalety
 › Przenośne konwektory do ustawienia 
na nóżkach z kółkami

 › Łatwa zmiana miejsca dzięki uchwytowi
 › Doskonałe do dobrze izolowanych,  
nowych oraz modernizowanych budynków 

 › Wydajne ogrzewanie uzupełniające  
lub przejściowe w chłodniejsze dni

 › Bezszelestna, równomierna dystrybucja 
ciepła w pomieszczeniu

 › Termomechaniczna, prosta regulacja  
temperatury pokrętłem

 › Nowoczesne, uniwersalne wzornictwo
 › Ochrona przed przegrzaniem i zamarzaniem
 › Możliwość eksploatacji w miejscach 
o podwyższonej wilgotności (IP24)

 › 6 modeli o mocy w zakresie: 0,75-3 kW
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Podaruj sobie ciepło, 
dwukrotnie
Konwektory wiszące DUAL THERM: CND

Konwekcja to samoistna wymiana ciepła, 
w której cieplejsze powietrze unosi się ku 
górze. Grzałka zainstalowana wewnątrz grzej-
nika konwektorowego utrzymuje naturalną 
cyrkulację ciepła i w efekcie szybko ogrzewa 
pomieszczenie. W przeciwieństwie do kon-
wektorów, promienniki wytwarzają ciepło 
emitując promieniowanie. Zjawiska te mają 
miejsce codziennie w środowisku naturalnym. 
Słońce promieniując ogrzewa Ziemię, a ta 
ogrzewa niższe warstwy powietrza, które po-
przez konwekcję unoszą się do góry. 

Komfort i oszczędność energii 
Podobnie, jak to ma miejsce w naturze, dzia-
łają grzejniki konwektorowe STIEBEL ELTRON 
z technologią DUAL THERM. Łączą one dwa 
systemy grzewcze: promieniują przyjemnym 
ciepłem i przenoszą je w powietrzu poprzez 
konwekcję. Efekt jest spektakularny, konwek-
tory CND oferują bardzo wysoki komfort, przy 
jednoczesnym szybszym nagrzewaniu po-
mieszczenia oraz niższym zużyciu energii. Ale 
to nie wszystko. Nad tą wydajną i oszczędną 
technologią czuwa adaptacyjny regulator 
temperatury pomieszczenia z algorytmami 

„uczenia się”. Posiada on wygodny panel 
sterowania z ekranem LCD oraz programator 
tygodniowy z funkcją wykrywania otwartych 
okien. W ten sposób ten nowoczesny sys-
tem oferuje jeszcze większy komfort cieplny 
i oszczędność energii.

Programator 
tygodniowy

Wykrywanie 
otwartych okien

ModernizacjaNowe 
budownictwo

Wybrane zalety
 › Grzejniki elektryczne DUAL THERM 
 › Połączenie ogrzewania konwektorowego 
z promiennikiem: wysoki komfort cieplny 
i szybsze nagrzewanie pomieszczenia,  
przy niższym zużyciu energii

 › Doskonałe do dobrze izolowanych,  
nowych oraz modernizowanych budynków

 › Wydajne ogrzewanie uzupełniające  
lub przejściowe w chłodniejsze dni

 › Bezszelestna, równomierna dystrybucja 
ciepła w pomieszczeniu

 › Elektroniczny, adaptacyjny regulator 
temperatury pomieszczenia z algorytmami 
„uczenia się”, programatorem tygodniowym 
i funkcją wykrywania otwartych okien

 › Wygodny panel sterowania z ekranem LCD
 › Płaska konstrukcja o głębokości 120 mm 
 › Nowoczesne, atrakcyjne wzornictwo
 › Łatwy montaż na ścianie
 › Ochrona przed przegrzaniem i zamarzaniem
 › Możliwość eksploatacji w miejscach 
o podwyższonej wilgotności (IP24)

 › 4 modele o mocy w zakresie: 0,75-2 kW
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Komfortowy, elegancki 
i bardzo cichy

Ciepło jest jeszcze bardziej przyjemne, jeśli 
nie towarzyszą mu żadne nieprzyjemne od-
głosy. CK Premium to nowoczesny ogrzewacz, 
którego konstrukcja zoptymalizowana została 
pod kątem niskiej emisji dźwięku. Urządzenie 
wyposażono w cichobieżny wentylator, który 
jest bardzo wydajny, a przy tym pracuje 
nadzwyczaj cicho. Dodatkowo posiada tryb  

„silent mode”, w którym można zredukować 
moc ogrzewacza oraz prędkość wentylatora. 
W ten sposób CK Premium staje się jednym 
z najcichszych urządzeń w swojej klasie i jest 
przy tym wystarczająco wydajne, żeby bez 
problemu ogrzać całe pomieszczenie. 

Elegancja i komfort
CK Premium imponuje wydajną pracą oraz 
urzeka nowoczesnym, eleganckim wzornic-
twem podkreślonym przez aluminiowy panel 
przedni. Ale to nie wszystko. Posiada również 
nowoczesny adaptacyjny regulator temperatury 
pomieszczenia z algorytmami „uczenia się”. 
Umożliwia on precyzyjną kontrolę temperatury 
pomieszczenia z dokładnością do 0,5°C. Jego 
panel sterowania z czytelnym ekranem LCD 
jest bardzo intuicyjny, a programator tygo-
dniowy, wyłącznik czasowy i funkcja wykry-
wania otwartych okien zapewniają najwyższy 
komfort i mniejsze straty energii.

Wiszący ogrzewacz szybkonagrzewający: CK Premium

Wyłącznik 
czasowy

Programator 
tygodniowy

Wykrywanie 
otwartych okien

ModernizacjaNowe 
budownictwo

Wybrane zalety
 › Ogrzewacz elektryczny o mocy 2 kW 
 › Wydajne ogrzewanie uzupełniające  
lub przejściowe w chłodniejsze dni

 › Doskonały do dobrze izolowanych,  
nowych oraz modernizowanych budynków 

 › Bardzo szybkie ogrzewanie pomieszczeń
 › Elektroniczny, adaptacyjny regulator 
temperatury pomieszczenia z algorytmami 
„uczenia się”, programatorem tygodniowym 
i funkcją wykrywania otwartych okien

 › Intuicyjny panel sterowania z ekranem LCD
 › Wyłącznik czasowy (10-120 min.)
 › Cichobieżny, wydajny wentylator
 › Tryb cichy „silent mode” z obniżoną 
prędkością wentylatora i mocą do 1 kW

 › Eleganckie, nowoczesne wzornictwo 
podkreślone aluminiowym frontem

 › Kompaktowa, wysokiej jakości konstrukcja
 › Łatwy montaż na ścianie
 › Ochrona przed przegrzaniem i zamarzaniem
 › Możliwość eksploatacji w miejscach 
o podwyższonej wilgotności (IP24)
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Wygodny, szybki   
i opłacalny
Ogrzewacz szybkonagrzewający: CK Trend LCD

Potrzebujesz przystępnego cenowo grzejnika 
elektrycznego do szybkiego ogrzewania po-
mieszczeń? Jeśli tak, to koniecznie zwróć 
uwagę na nasz ogrzewacz CK Trend LCD. To 
niewielkie urządzenie pracuje niezwykle wy-
dajnie, a przy tym nie ma prawie żadnych 
wymagań. Wystarczy zawiesić je na ścianie, 
podłączyć do zasilania i gotowe!

Podstawa to wygoda
CK Trend LCD posiada regulator zamontowany 
na górze urządzenia, co ułatwia codzienną ob-
sługę. Ponadto jego zaawansowane algorytmy 

„uczenia się” umożliwiają precyzyjną kontrolę 
temperatury pomieszczenia z dokładnością 
do 0,5°C. Jego panel sterowania z czytelnym 
ekranem LCD jest bardzo intuicyjny, a pro-
gramator tygodniowy i funkcja wykrywania 
otwartych okien zapewniają bardzo wysoki 
komfort i mniejsze straty energii.

CK 20 Trend LCD

Wybrane zalety
 › Ogrzewacz elektryczny o mocy 2 kW 
 › Doskonały do dobrze izolowanych,  
nowych oraz modernizowanych budynków

 › Wydajne ogrzewanie uzupełniające  
lub przejściowe w chłodniejsze dni

 › Bardzo szybkie ogrzewanie pomieszczeń
 › Elektroniczny, adaptacyjny regulator 
temperatury pomieszczenia z algorytmami 
„uczenia się”, programatorem tygodniowym 
i funkcją wykrywania otwartych okien

 › Intuicyjny panel sterowania z ekranem LCD
 › Cichobieżny, wydajny wentylator
 › Nowoczesne, uniwersalne wzornictwo 
 › Kompaktowa, solidna konstrukcja 
w obudowie z tworzywa sztucznego 

 › Łatwy montaż na ścianie
 › Ochrona przed przegrzaniem i zamarzaniem
 › Możliwość eksploatacji w miejscach 
o podwyższonej wilgotności (IP24)

Programator 
tygodniowy

Wykrywanie 
otwartych okien

ModernizacjaNowe 
budownictwo



Kwarcowy promiennik podczerwieni: IW

Wszechstronny, wydajny 
i bezpieczny

Promiennik podczerwieni IW wytwarza ener-
gię cieplną emitowaną wydajniej niż w przy-
padku tradycyjnych grzejników. Błyskawicznie 
podnosi temperaturę w pomieszczeniu, dla-
tego nie jest konieczne jego wcześniejszego 
nagrzewanie. Urządzenie charakteryzuje się 
bezszelestną pracą z przyjemnym promieniu-
jącym ciepłem, które można poczuć niemal 
natychmiast po włączeniu.

Ogrzewaj, gdzie chcesz
Promiennik IW jest bardzo wszechstronny 
i  można go używać praktycznie wszędzie. 
Ogrzejesz nim nie tylko rzadziej używaną ła-
zienkę, czy zadaszony taras, ale również miej-
sca, które trudniej ogrzać w sposób tradycyjny: 
werandę, a także ogród zimowy. Ogrzewaj 
gdzie chcesz, wybór zależy od Ciebie!

IW 120

ModernizacjaNowe 
budownictwo

Wybrane zalety
 › Kompaktowy, kwarcowy promiennik 
podczerwieni o mocy 1,2 kW

 › Błyskawiczne ogrzewanie pomieszczeń 
z ukierunkowanym strumieniem ciepła

 › Szeroki zakres zastosowania w otwartych 
i zamkniętych przestrzeniach oraz miejscach, 
które trudniej ogrzać w sposób tradycyjny: 
werandach, zadaszonych tarasach, 
ogrodach zimowych, rzadziej używanych 
łazienkach, patio itp.

 › Bezszelestna praca z przyjemnym ciepłem 
bez wyczuwalnego ruchu powietrza

 › Prosta obsługa wyłącznikiem ciąganym
 › Wysokiej jakości metalowa obudowa
 › Regulacja kąta nachylenia
 › Łatwy montaż na ścianie
 › 3 stopnie mocy: 0,4 / 0,8 / 1,2 kW
 › Stopień ochrony: IPX4

14 | 15



Model  CON 5 Premium CON 10 Premium CON 15 Premium CON 20 Premium CON 30 Premium
Moc znamionowa W 500 1000 1500 2000 3000
Zakres nastaw temperatury °C 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30
Zasilanie V/Hz 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50
Prąd znamionowy A 2,2 4,3 6,52 8,7 13,0
Stopień ochrony  IP24 IP24 IP24 IP24 IP24
Klasa ochrony  I I I I I
Wymiary (szer./wys./gł.) mm 345/469/126 470/469/126 625/469/126 780/469/126 1090/469/126
Masa kg 4,3 5 7,4 9,9 14,8
Kolor  biały biały biały biały biały

Model  CWM 750 M-F CWM 1000 M-F CWM 1500 M-F CWM 2000 M-F CWM 2500 M-F CWM 3000 M-F
Moc znamionowa W 750 1000 1500 2000 2500 3000
Zakres nastaw temperatury °C 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35
Zasilanie V/Hz 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50
Prąd znamionowy A 3,3 4,3 6,5 8,7 10,9 13,0

Stopień ochrony  IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Klasa ochrony  I I I I I I
Wymiary (szer./wys./gł.)* mm 426/546/289 426/546/289 582/546/289 738/546/289 894/546/289 1050/546/289

Masa kg 5 5 6,5 8,7 9,0 10,3

Kolor  biały biały biały biały biały biały

Model  CWM 500 P CWM 750 P CWM 1000 P CWM 1500 P CWM 2000 P CWM 2500 P CWM 3000 P
Moc znamionowa W 500 750 1000 1500 2000 2500 3000
Zakres nastaw temperatury °C 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30
Zasilanie V/Hz 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50

Prąd znamionowy A 2,2 3,3 4,3 6,5 8,7 10,9 13,0

Stopień ochrony  IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Klasa ochrony  I I I I I I I

Wymiary (szer./wys./gł.) mm 348/450/100 426/450/100 426/450/100 582/450/100 738/450/100 894/450/100 1050/450/100

Masa kg 4 4,6 4,6 6 7,7 9,2 10,9

Kolor  biały biały biały biały biały biały biały

Model  CWM 500 U CWM 750 U CWM 1000 U CWM 1500 U CWM 2000 U CWM 2500 U CWM 3000 U
Moc znamionowa W 500 750 1000 1500 2000 2500 3000
Zakres nastaw temperatury °C 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30
Zasilanie V/Hz 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50
Prąd znamionowy A 2,2 3,3 4,3 6,5 8,7 10,9 13,0
Stopień ochrony  IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24
Klasa ochrony  I I I I I I I
Wymiary (szer./wys./gł.) mm 348/450/100 426/450/100 426/450/100 582/450/100 738/450/100 894/450/100 1050/450/100
Masa kg 4 4,6 4,6 6 7,7 9,2 10,9
Kolor  biały biały biały biały biały biały biały

Konwektory z regulacją elektroniczną

Konwektory z regulacją termomoechaniczną

* Wymiary z nóżkami na kółkach



Model  CND 75 CND 100 CND 150 CND 200
Moc znamionowa W 750 1000 1500 2000
Zakres nastaw temperatury °C 10-30 10-30 10-30 10-30
Zasilanie A 1/N / 230/50 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50 1/N/PE / 230/50
Prąd znamionowy Hz 3,3 4,3 6,5 8,7
Stopień ochrony  IP24 IP24 IP24 IP24
Klasa ochrony  II II II II
Wymiary (szer./wys./gł.) mm 675/504/120 790/504/120 1010/504/120 1240/504/120
Masa kg 6,7 7,7 9,7 11,5
Kolor  biały biały biały biały

Model  CK 20 Premium
Moc znamionowa W 2000
Zakres nastaw temperatury °C 5-30
Zasilanie V/Hz 1/N / 230/50
Prąd znamionowy A 8,7
Stopień ochrony  IP24
Klasa ochrony  II
Poziom hałasu dB(A) 48
Wymiary (szer./wys./gł.) mm 345/469/126
Masa kg 2,5
Kolor  biały

Model  CK 20 Trend LCD
Moc znamionowa W 2000
Zakres nastaw temperatury °C 5-30
Zasilanie V/Hz 1/N / 230/50
Prąd znamionowy A 8,7
Stopień ochrony  IP24
Klasa ochrony  II
Poziom hałasu dB(A) 49
Wymiary (szer./wys./gł.) mm 279/400/131
Masa kg 2,5
Kolor  biały

Model  IW 120
Moc znamionowa W 1200
Ilość stopni grzewczych  3
Montaż  zewnętrzny / wewnętrzny
Zasilanie V/Hz 1/N/PE / 230/50
Prąd znamionowy A 5,2
Stopień ochrony  IPX4
Klasa ochrony  I*
Wymiary (szer./wys./gł.) mm 535/145/85
Masa kg 1,55
Kolor  metaliczny

* EN 60335

Konwektory  DUAL THERM z regulacją elektroniczną

Ogrzewacze szybkonagrzewające z regulacją elektroniczną

Promiennik podczerwieni
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stiebel-eltron.pl

Jesteśmy pełni energii

STIEBEL ELTRON oferuje niezawodne rozwią-
zania w dziedzinie ogrzewania, chłodzenia 
i wentylacji już od 1924 roku. W debacie na 
temat pozyskiwania energii podążamy prostą 
drogą: energią przyszłości jest elektryczność 
pochodząca ze źródeł odnawialnych. Dlatego 
wraz z około 3900 pracownikami na całym 
świecie tworzymy zaawansowane technolo-
gicznie, efektywne i energooszczędne rozwią-
zania wykorzystujące zieloną energię. 

Wiedzę, doświadczenie i ducha innowacyjności 
widać w każdym naszym urządzeniu. W ten 
sposób jesteśmy w stanie sprostać rosnącym 
wymaganiom użytkowników i w efekcie sprze-
dawać ponad dwa miliony urządzeń rocznie. 
Z nami znajdziesz odpowiednie rozwiązanie, 
które uczyni Twój dom bardziej nowoczesnym, 
komfortowym i energooszczędnym – dzisiaj,  
a także w przyszłości.

Oprócz najwyższej jakości produkowanych 
urządzeń, zapewniamy również wsparcie 
na najwyższym poziomie. Energy Campus 
w centrali STIEBEL ELTRON w Holzminden 
to flagowy projekt budownictwa pasyw-
nego wykorzystujący do grzania i chłodzenia 
pompy ciepła. Jest to również supernowo-
czesne centrum szkoleniowe, gdzie regu-
larnie zapraszamy naszych Partnerów na 
teoretyczne i praktyczne seminaria dotyczące 
rozwiązań systemowych STIEBEL ELTRON.

Wszyscy potrzebujemy energii do życia. Wraz z rozwojem nowoczesnych 

technologii wkładamy wiele wysiłku, aby była ona dostępna dzisiaj 

oraz w przyszłości. Jako firma z ponad 90-letnią historią tworzymy 

wydajne, energooszczędne i ekologiczne urządzenia w trosce o naszą 

wspólną przyszłość.

https://www.stiebel-eltron.pl/pl/home.html
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Twój lokalny Partner Handlowy

stiebel-eltron.pl

Zastrzeżenie | Pomimo starannego opracowania niniejszej broszury, zastrzegamy sobie prawo do zmian i nie gwarantujemy poprawności zawartych w niej informacji. Opisy produktów 
mają charakter niewiążący. Ze względu na nieustanny rozwój urządzeń, niektóre ich funkcje mogą ulec zmianie lub zostać zastąpione innymi. W celu otrzymania aktualnych informacji 
o cechach i funkcjach urządzeń, należy skontaktować się z Działem Technicznym lub przedstawicielem handlowym STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. Ilustracje zamieszczone w broszurze 
są wyłącznie przykładowe i mogą przedstawiać elementy, akcesoria oraz wyposażenie opcjonalne, które nie są częścią standardowego wyposażenia. Przedruk, również we fragmentach, 
tylko za zgodą wydawcy.

Więcej informacji o naszych produktach 

dostępnych jest na stronie www.stiebel-eltron.pl 

oraz u lokalnych Partnerów Handlowych

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o. o. | Działkowa 2 | 02-234 Warszawa | Polska
kontakt@stiebel-eltron.pl | www.stiebel-eltron.pl

https://www.stiebel-eltron.pl/pl/home.html

