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קיימת מגמה גלובלית של מעבר לשימוש אחראי ויעיל יותר במקורות אנרגיה. עובדה זו, עליה אין 

 האנושי כיום.עוררין, מצביעה על היקפם הנכבד של האתגרים הניצבים בפני המין 

 

 

 

 

 

  

 STIEBELב I בני זמננו םמזהים את האתגרי
ELTRON  אנו נוטלים חלק באחריות ומסיבה זו אנו משיקים

 את "יוזמת בית העתיד שלנו: פרויקט האנרגיה" 
)(House of the Future initiative: Project Energy 

שנים. אנו  90ככלות הכול אנו מובילים בתחום זה כבר כ
יודעים כי נחוצים פתרונות ארוכי טווח לשימוש משולב ויעיל 

להיעזר בטכנולוגיה בטוחה ומוכחת  באנרגיה. עכשיו הזמן
 טבע.המשאבי שמירה על לצורך חיסכון באנרגיה ו
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  לצריכה.של מים  מיידיחימום -טרמוספיד 
 מרכזיים או מקומיים. ניתן לחלק  לפתרונות יעילים לחימום מים 

הפסדי אנרגיה גבוהים, בדרך כלל ככל שמדובר בחימום מים מרכזי לא ניתן להשיג יעילות גבוהה בשל 
 הצטברות אבנית ובנוסף נידרש טיפול בליגיונלה.

 
 מים מיידיחימום   
 

 יעילות אנרגטית גבוהה 
  חישובי עלות קלים בהתאם לצריכה (לצרכי גביית

 תשלום)
 נוספות ללא עלויות 
 צורך מזערי בתחזוקה 
 כמעט ללא אבדן אנרגיה לאורך קווי אספקה 
 .ללא הצטברות אבנית 

 
 רמת יעילות גבוהה יותר -בשורה התחתונה 

במקרים רבים, הרמה האמיתית של היעילות האנרגטית 
מתגלה רק בסוף השנה. רק אז ניתן לשקלל עלויות שונות, 

להזרמת מים חמים כגון עלות השימוש במשאבה המשמשת 
לשימוש ביתי במערכות חימום מים מרכזיות רבות. מעטים 

נוהגים לייחס עלויות כאלה למחיר הפקת המים החמים 
 לשימוש במשק הבית.

 
כאשר לוקחים בחשבון עלויות נסתרות, מערכות חימום מים 

במקרים רבים לשימוש ביתי הפועלות על חשמל מתגלות 
 כיעילות יותר ממערכות בהן נעשה שימוש בנפט או בגז. 

מערכות חימום מים מקומי מציעות יתרונות רבים עוד יותר, 
הן כמעט שאינן דורשות תחזוקה כלל ומאפשרות חישובי 
 עלות פשוטים המבוססים על צריכת המים החמים בפועל.

 

 )kwh -השוואה של צריכת אנרגיה שנתית (בקילוואט שעה 

 
 ומתייחסים לבית פרטי  2011ונים נלקחו ממחקר משנת הנת

 בו חיים שלושה אנשים

 
 
מחממי מים מיידיים ומחמם מים מיידי  2

זעיר אחד, כולם ממוקמים בסמוך לברזי 
 השימוש

דוד מרכזי (נפט/גז) הממוקם במרתף 
זרמים באמצעות משאבה מים וממנו מו
 ל הבית. חמים לכ

 

 

 

 )kg -שנתית (בקילוגרמים  CO2פליטת 

 
נתוני מערכות חימום מקומי של מים לשימוש ביתי הם  CO2בכל הנוגע לפליטת 

 הטובים ביותר.
ונוגעים למשק  2007הגרמני בשנת  HEAהנתונים נלקחו ממחקר שערך מכון ה 

 בית בן שלוש נפשות.
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 )lבליטרים ( בזבוז מים עבור כל מטר של צנרת,
 

 
 

 מילימטר. 22נוגע ל: צנרת נחושת בקוטר 
 

חימום מרכזי של מים לשימוש ביתי אינו בהכרח 
זול יותר. במקרים רבים ההפך הוא הנכון, 

במיוחד כאשר נעשה שימוש תכוף בכמויות 
 קטנות יחסית של מים חמים. 

לפני שמגיעים אלינו מים חמים הם צריכים לדחוק 
החוצה את כל המים הקרים בצינור המוביל אותם 

אל הברז בו אנו עושים שימוש. לאחר תום 
השימוש במים החמים נותרת כמות בלתי 
מבוטלת של מים חמים בצנרת, מים אלה 

את חומם. חימום מים מקומי במהרה מאבדים 
שכן הוא  חשמלי הוא מתבקש במקרים כאלה

מבטל כמעט לחלוטין את אובדן האנרגיה 
כתוצאה מהזרמת המים החמים לאורך קווי 

 אספקה ארוכים.
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 .STIEBEL ELTRONשל  טרמוספיד
מציעה דגמים המתאימים לכל צורך ולכל  STIEBEL ELTRONעם מבחר גדול של מחממי מים מיידיים, 

תקציב. המידע שמובא בהמשך יסייע לכם להחליט בעצמכם איזה סוג של מחמם מים מיידי מתאים ביותר 
 בכל מצב נתון. 

  מחממי מים מיידיים: מחממים אלה מסוגלים
 ים לכמה נקודות מוצא מהןלספק מים חמ

מוזרמות כמויות גדולות יחסית של מים חמים 
רטורה גבוהה, זאת אפילו אם מדובר בטמפ

בנקודות המצויות בחדרים שונים, כגון חדר 
 האמבט והמטבח. 

  מחממי מים מיידיים קומפקטיים: מחממים אלה
מיועדים לספק מים חמים לנקודת מוצא אחת 

ממנה מוזרמת כמות קטנה יחסית של מים חמים 
 בטמפרטורה גבוהה, למשל בכיור המטבח. 

  מיידיים זעירים: מחממים אלה מחממי מים
מיועדים לספק מים חמים לנקודת מוצא אחת 

ממנה מוזרמת כמות קטנה יחסית של מים חמים 
 בטמפרטורה בינונית, כיור לרחצת ידיים למשל.

 

על מנת להשיג את  Iהפתרון המושלם עבור כל מצב 
התועלת המרבית מחימום מקומי של מים לשימוש ביתי 

בו תבחרו הוא המתאים ביותר  עליכם לוודא שהמוצר
 לצורככם. 

באופן כללי ישנם שלושה סוגים של מחממי מים מקומיים: 
פקטיים ומחממי מחממי מים מידיים, מחממי מים מידיים קומ

האנרגיה  מים מידיים זעירים אשר מסווגים בהתאם להספק
 שלהם.

 
 
 
 
 
 
 

על מנת לספק  Iחימום מקומי של מים בכל תצורת התקנה 
 STIEBELאת הפתרון המושלם לכל מצב אפשרי, 

ELTRON  .מציעה שלוש קטגוריות של מחממי מים מידיים
מחדרי אמבט, דרך מטבחים וכלה במרחבים מסחריים, ניתן 

למצוא פתרון תפור לפי מידה עבור כל מצב בהתאם 
 למאפייניו הייחודיים. 

 
 

 
מיידיים מחממי מים  מחממי מים מיידיים דרישות

 קומפקטים
מחממי מים מיידיים 

 זעירים
אספקת מים חמים למספר 

 נקודות באותו חדר
*   

  * * אספקה לכמה כיורים
 *    אספקה לכיור בודד

  * * טמפ' גבוהה
 *   טמפ' בינונית

צריכה ביתית גבוהה של מים 
 חמים

*   

של מים  תצריכה ביתית בינוני
 חמים

 *  

נמוכה של מים צריכה ביתית 
 חמים

  * 
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 טכנולוגיית חימום מים מיידי
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 לאספקת טמפרטורה מדויקת שלנוטכנולוגיה ה
מגדירה מחדש את המושגים "ויסות אלקטרוני מלא", "ויסות אלקטרוני"  STIEBEL ELTRONהטכנולוגיה של 

ו"בקרה אלקטרונית". טכנולוגיה זו מציבה סטנדרטים חדשים לא רק בנוחות כללית של שימוש ביתי במים 
 חמים אלא גם ביעילות אנרגטית.

טכנולוגיה פורצת דרך מספקת נוחות יוצאת דופן בשימוש  
שונות מיוחסות לדגמי מחממי המים דרגות  Iבמים חמים 

השונים, "בקרה אלקטרונית מלאה", "בקרה אלקטרונית" 
ו"ויסות אלקטרוני" ומגדירות את נוחות השימוש במים חמים 

בבית ויציבות הטמפרטורה של המים החמים בנקודת 
 המוצא.

טמפרטורת המים בנקודת המוצא מושפעת ממספר גורמים, 
שימוש בסוגים שונים של ניתן לפצות על השפעתם תוך 

. ככל שדגם המכשיר משוכלל יותר כך גדול יותר חיישנים
טמפרטורת מים  שלהאמונים על שמירה  חיישניםמספר ה

יציבה בנקודת המוצא וכך מושג דיוק טוב יותר עבור 
 טמפרטורת המים החמים בבית. 
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 4iטכנולוגית  
 

DHE SL  מחמם מים ביתי מדגם)SL( 

 

 
בור ויסות ע I להשגת נוחות שימוש מושלמת ותבקר הארבע

עושה שימוש בטכנולוגית  STIEBEL ELTRONאלקטרוני מלא, 
4i לבין ברז ממוכן.  חיישנים. טכנולוגיה זו משלבת בין שלושה
מודדים את טמפרטורת המים בכניסה למכשיר , את  חיישניםה

הטמפרטורה ביציאה ואת קצב הזרימה. השוואה בלתי פוסקת 
מבטיחה שמירה יציבה ומדויקת על הטמפרטורה הרצויה בנקודת 

המוצא. אם המכשיר פועל במלוא העוצמה תוך שהברז בנקודת 
המוצא נפתח במלואו הדבר עלול להביא לנפילת טמפרטורת 

כדי למנוע מצב כזה הברז הממוכן יווסת מעט, באופן  המים,
אוטומטי, את קצב הזרימה. פירוש הדבר שלא יהיו שינויי 

טמפרטורה המעיבים על נוחות השימוש בעת רחצה במקלחת. 
התהליך כולו הוא אוטומטי לגמרי והמשמש אינו חש בו כלל, כך 

 ש, במיוחד במקרים בהם המכשיר מספקגוברת הנוחות בשימו
 מים חמים למספר נקודות מוצא במקביל. 

שומרת על הטמפרטורה הרצויה בדיוק מתמשך, ללא  4iטכנולוגית 
קשר לדפוס השימוש במים החמים במקלחת או לפתיחה ברזי מים 

 חמים בנקודות מוצא אחרות. 
מכיוון שאין צורך להוסיף מים קרים כדי להשיג טמפרטורה רצויה 
נעשה שימוש רק בכמות האנרגיה הנחוצה באמת על מנת להשיג 
טמפרטורה זו, פירוש הדבר הוא רמת יעילות גבוהה. דגם היוקרה 

 DHEנוחות אלקטרונית ( DHE SLה  STIEBEL ELTRONשל 
SL electronic comfortקסקלוסיבית ), מספק רמת נוחות א

 . 4iהמושגת באמצעות טכנולוגית ה 
 

  3iטכנולוגית 
 

DHE SL I DHB-E SL 

 

 
המכשיר הינו  Iנוחות שימוש גבוהה  ותהמבטיח בקרותשלושה 

. הכוונה היא 3iבעל בקרה אלקטרונית תוך שימוש בטכנולוגית 
המודד את  חיישןהמודד את טמפרטורת המים בכניסה,  חיישןל

המודד את קצב הזרימה. מערכת  חיישןהטמפרטורה ביציאה ו
זו מאפשרת למכשיר לשמור על טמפרטורה רצויה קבועה  חיישנים

ומדויקת. במקרים קיצוניים בהם המכשיר פועל במלוא העוצמה, 
למשל כאשר טמפרטורת המים בכניסה היא נמוכה במיוחד, 

ה באמצעות הברז המשתמש יכול לווסת בעצמו את קצב הזרימ
מספקת יעילות גבוהה בסכ"ה, זאת  3iבנקודת המוצא. טכנולוגית 

משום שנעשה שימוש רק בכמות האנרגיה האמיתית הנחוצה 
לשם חימום מים לטמפרטורה הרצויה. מבחינה זו מכשירים מסוג 

, נוחות אלקטרונית DHE SLמכשיר ה זה הם באותה רמה של 
 שתואר לעיל כמוצר יוקרה.

  2iטכנולוגית 
 

DHB ST I HDB-E 

 

 
מתוחכמים ומבטיחה  חיישניםטכנולוגיה המבוססת על שני 

מחממי מים מיידיים  Iנוחות שימוש יומיומית במים חמים בבית 
בה נעשה שימוש  2iאלה הם בעלי בקרה אלקטרונית בטכנולוגית 

 חיישןהמודד את טמפרטורת המים בכניסה למכשיר ו חיישןב
המודד את קצב הזרימה. באמצעות הערכים המתקבלים מן 

מחושב הספק החימום הדרוש בהתאם לטמפרטורת  חיישניםה
המים הרצויה בנקודת המוצא כפי שזו נבחרה על ידי המשתמש. 

בחירה ראשונית נעשית בין שלושה מצבים אפשריים של 
מעלות צלזיוס).  55או  45, 35טמפרטורת מוצא מרבית (בערך 

נדרשת טמפרטורה שונה מאלה ניתן להשיגה באמצעות אם 
הוספה ידנית של מים קרים. היעילות האנרגטית של טכנולוגית ה 

2i  היא אופטימאלית כל עוד נעשה שימוש באחת משלוש
 הטמפרטורות המוגדרות. 
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 מסופקת ברמת דיוק גבוהה. הטמפרטורה הרצויה לך
 

נוחות אלקטרונית  DHE SLiהאלקטרוני  מחמם המים המיידי Iאיכות מירבית 
)DHE SLi electronic comfort מספק בעקביות את המים החמים בדיוק (

מבטיחה כי כל גורם  4iבטמפרטורה שנבחרה על ידי המשתמש. טכנולוגית 
שבכוחו להשפיע על טמפרטורת המים החמים ביציאה מן המכשיר מובא לידי 

 DHE SLiת הדופן של מנגנוני הפיצוי ה חשבון ומנוטרל. הודות לאיכות יוצא
 מספק נוחות מרבית עבור רחצה במקלחת. 

המאפיין הבולט ביותר של המכשיר היוקרתי הוא התצוגה הדיגיטלית. על גבי 
תצוגה זו מופיעה הטמפרטורה אליה כוון המכשיר, אור ירוק ברקע מאשר כי 

המכשיר פועל בטווח היעילות הרצוי. ניתן גם להפיק נתונים אודות צריכת 
 . Co2האנרגיה ופליטת גז 

להציבו בכל מקום. ניתן להתקין את  גם התקנת המכשיר פשוטה ונוחה, ניתן
 המכשיר על גבי תמוכה עצמאית או להצמידו לקיר.

 
DHE SLi electronic comfort  

 18 ,21 ,24  ,(ניתן לכיוון) קילוואט 27קילוואט,  18קילוואט 
 9.2 - 13.8 (תלוי בדגם) ליטר לדקה 
  תצוגת מספקת נתונים אודות חיסכון בעלות והפחתת פליטתCo2 
 רב שימושית בעלת צבע רקע מתחלף, רקע ירוק מצביע על  תצוגה

 פעולה יעילה
  אוויר ומפסיקה את פעולת  בועותמערכת בטיחות אלקטרונית המגלה

 גוף החימום.
  חתך הנוזל.בתוך  בסלילים טבוליםמערכת חימום העושה שימוש  
 ,מתאים לתקן הישראלי לבטיחות חשמל 
  למי שתייה 5242מאושר עפ"י  תקן 
  אלחוטי לכיוון מרחוק של הטמפרטורהשלט 
 אופציה לשלט אלחוטי מפנק 
 מכסה ותצוגה הנפתחים בסיבוב על ציר 
  מערכת בהתקנה מהירה תוך שימושProfi -Rapid® 

 
 יתרונות לביתכם

 
  20הספקה מובטחת ומדויקת של מים חמים בטמפרטורה הרצויה בין 

 4iמעלות צלזיוס, כל זאת הודות לטכנולוגית  60ל 
  בצריכת מים ואנרגיה* 30%חיסכון של עד 
  (ביציאה מן המכשיר) התצוגה מראה את טמפרטורת המים הנוכחית

 ואת צריכת האנרגיה
 בחירה מהירה של טמפרטורה באמצעות כפתור זיכרון 
 אפשרות למניעת שימוש לא בטוח על ידי ילדים 
  מעלות צלזיוס 43הגנה מפני חשיפה למים בטמפרטורה של מעל 
 ת אקולוגיות לחיסכון במים ואנרגיהיעילו 
 תוכניות למקלחות בריאות ומהנות 

 
* בהשוואה למחממי מים מיידיים הידראוליים (מחממים את המים תוך כדי זרימתם 

 דרך המכשיר), בכפוף לאופן השימוש.
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לנוחות מרבית, מוצע  FFB SLשלט רחוק האופציונאלי  Iנוחות בלחיצת כפתור 
כתוספת ושולט בכל הפונקציות כאילו נעשה הדבר מעל גבי הבקרים על המכשיר 

 עצמו.
תפס לשלט המיועד להתקנה על קיר (מסופק עם השלט) מאפשר הצבתו ברדיוס 

עצמו. כך ניתן למקם את המכשיר במקום מוסתר  DHE SLמטרים מן ה  25של עד 
 אך בכל זאת לשלוט בו בקלות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FFB SLשלט רחוק לנוחות מירבית, ה 
 

  מעלות  60ל  20מאפשר בחירה רציפה של כל טמפרטורה שהיא בין
 צלזיוס

 הצגת הטמפרטורה, קצב הזרימה, יעילות אנרגטית או שעה 
  תכונות בטיחות: התראה מפני טמפרטורה גבוהה, הצגת אזהרה מפני

 אפשרות לכוויה, מניעה של שימוש מסוכן על ידי ילדים, הגנה מפני כוויה 
  מטרים לערך (דו כיווני) 25טווח של 
  אפשרות להתקנה בדיעבד למכשיריDHE   2005מדגמים החל ממאי 
  השלט האלחוטיFFB2 SL השים עד לשמאפשר הפעלת המערכת ע 

 ממשקי משתמש אלחוטיים
 
 

 יתרונות לביתכם         
 

  ממשק משתמש עם תאורת רקעLCD פונקציונאלית 
 שני כפתורי זיכרון לתכנות המאפשר כיוון מהיר לטמפרטורות מועדפות 
  פונקציות נוחות: כפתורECO ,ארבע תוכנות למקלחת בריאות מהנה ,

 המיםפונקצית שליטה אוטומטית על כמות 
 

 
* בהשוואה למחממי מים מיידיים הידראוליים (מחממים את המים תוך כדי זרימתם דרך 

 המכשיר), בכפוף לאופן השימוש.
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מקלחת ממריצה, מהנה ומרעננת היא תוצר של שליטה 
 מדויקת

 
שליטה  -מעידה על ביצועיו  DEL SLiשל ה  LCDתצוגת ה  I הנאה צרופה

צלזיוס בודדת. כל שתידרשו לעשות  על טמפרטורת המים ברמת מעלתדויקת מ
זהו  -הוא לסובב את החוגה עד שהטמפרטורה הרצויה לכם מופיעה על המסך 

, מחמם המים המיידי בבקרה אלקטרונית מנטר 3iזה! באמצעות טכנולוגית ה 
במדויק את קצב זרימת המים ואת טמפרטורות המים בכניסה וביציאה מן 

ר, הנתונים המתקבלים מאפשרים שליטה מעולה בטמפרטורת המים המכשי
 שהמכשיר מספק. המכשיר אפילו מפצה על שינויים קיצוניים בלחץ המים. 
כל אלה מבטיחים טמפרטורת מים מדויקת ואחידה לאורך כל טווח פעולת 

המכשיר. גם כאשר ישנם שינויים בלחץ המים טמפרטורת המים שהמכשיר 
 עה. מספק נשארת קבו

 
בטיחות מלאה בשימוש, אפילו במקרה של תקלה. ניתן להתקין את המכשיר 

 IP25עומד בדרישות תקן  LCDאלקטרוני   DEL SLiבתוך תא המקלחון. ה 
ת אלה גם אפשרות למכשירי חשמל ביתיים. המכשיר מציע לא רק חיסכון בהוצאו

 מקום, ממש בתוך תא המקלחון או מעל לאמבט. להתקנה חסכונית ב
 

Del Sli   אלקטרוניLCD 
 18 ,21 ,24  ,(ניתן לכיוון) קילוואט 27קילוואט,  18קילוואט 
 9.2 - 13.8 (תלוי בדגם) ליטר לדקה 
 מסך גבי מעל טמפרטורה תצוגת LCD  בטיחות מערכת  
 החימום גוף פעולת את ומפסיקה אוויר בועות המגלה אלקטרונית. 
 החימום גוף פעולת את ומפסיקה. 
 רכים או קשים למים מתאים. 
 הנוזל חתך בתוך טבולים בסלילים שימוש העושה חימום מערכת . 
 חשמל לבטיחות הישראלי לתקן מתאים. 
 שתייה למי 5242 תקן  י"עפ מאושר. 
  מערכת בהתקנה מהירה תוך שימושProfi -Rapid® 

 
 יתרונות לביתכם   
 

 30 בין הרצויה בטמפרטורה חמים מים של ומדויקת מובטחת הספקה 
 3i לטכנולוגית הודות זאת כל, צלזיוס מעלות 60 ל
 ואנרגיה מים בצריכת 30% עד של חיסכון* 
 אלחוטי רחוק שלט באמצעות להפעלה אפשרות 
 צלזיוס מעלות 43 מעל של בטמפרטורה למים חשיפה מפני הגנה 

 
* בהשוואה למחממי מים מיידיים הידראוליים (מחממים את המים תוך כדי זרימתם 

 דרך המכשיר), בכפוף לאופן השימוש.

 

 
 תוספת                          LCDתצוגת 

 שלט לבחירה:                                         
 רחוק אלחוטי                                        
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 שינויי טמפרטורה הם נחלת העבר
 

 כל את מספק האלקטרוני DHB-E SLi ה Iפתאומיות מכות קור ללא מקלחת
 לשימוש מים של מיידי מחמם בכל למצוא מצפים אתם אותם הנוחות תכונות

 מן ביציאה הזרימה בקצב הרציפה השליטה. אלקטרונית בקרה בעל ינושה ביתי
 חווית היא התוצאה, למכשיר המסופקים המים בלחץ תנודות על מפצה המכשיר
 המתנה או רחצה כדי תוך המים בטמפרטורת שינויים. מושלמת מקלחת

 DHB-E SLi ה, בנוסף. העבר נחלת הם חמים מים של להגעתם" אינסופית"
 המשוכללת האלקטרונית לבקרה הודות זאת, ומים חשמל פחות 30% עד צורך
 .שבו

 
DHB-E Sli   אלקטרוני 

 
 18 ,21 ,24 קילוואט 27, 18, 13, 11), לכיוון ניתן( קילוואט 
 5.6 - 13.8 בדגם תלוי( לדקה ליטר( 
 רכים או קשים למים מתאים. 
 החימום גוף פעולת את ומפסיקה אוויר בועות המגלה אלקטרונית. 
 הנוזל חתך בתוך טבולים בסלילים שימוש העושה חימום מערכת . 
 חשמל לבטיחות הישראלי לתקן מתאים, 
 שתייה למי 5242 תקן  י"עפ מאושר 
  מערכת בהתקנה מהירה תוך שימושProfi -Rapid® 

 
 יתרונות לביתכם   
 

 30 בין הרצויה בטמפרטורה חמים מים של ומדויקת מובטחת הספקה 
 3i לטכנולוגית הודות זאת כל, צלזיוס מעלות 60 ל
 טמפרטורה של רציף כיוון המאפשרת חוגה 
 ואנרגיה מים בצריכת 30% עד של חיסכון* 

 
את המים תוך כדי זרימתם * בהשוואה למחממי מים מיידיים הידראוליים (מחממים 

 דרך המכשיר), בכפוף לאופן השימוש.

 

 
  טמפרטורה מדוייק לכיוון בורר חוגה    

 בחירה רציפה לבאמצעות אפשרות    
   300C - 600C 

 
 

 
 

  

mailto:info@ms-s.co.il


    group.co.il -http://www.ms s.co.il-info@ms 961-700-1700 בע"מ מ.ש פתרונות אנרגיה

 מחמם מים מיידי קומפקטי:  
  בולט רק מעט ממשטח הקיר -נוחות מרבית 

 
 אלקטרונית בקרה בעל מיידי מים מחמם DCE RC ה  I קומפקטית נוחות
 מעלות 60 ל 20 בין מדויקת בטמפרטורה בייתי לשימוש חמים מים מספק
 כיורי עבור אידיאלי אותו הופכת מספק שהוא הגבוהה השימוש נוחות. צלזיוס
 לנקודת סמוך מהיר מים חימום. ידיים שטיפת וכיורי האמבט חדר כיורי, מטבח
 הזרמת בשל הנגרמים( ואנרגיה מים בזבוז ומונע מהירה תגובה מבטיח המוצא

 המים בצנרת לחץ נפילות וכן) ברזה אל םהגעת עד החמים המים מדוד מים
 מים של הגעתם לזרז כדי מלאה לזרימה ברזים מפתיחת כתוצאה( החמים

 ). חמים
 מוצנע שיהיה באופן DCE RC ה את להתקין ניתן ונכון מוצלח תכנון בזכות

 מעשרה פחות, הזעיר לעוביו הודות גם זאת, בקפידה מעוצב בחלל גם וישתלב
 .סנטימטרים

 טמפרטורת לכיוון נוחה אפשרות מבטיח, מכשיר כל עם המסופק, הרחוק שלט
 שני עבור מושלם פתרון מספק אחד מכשיר, עסק בתי עבור. עת בכל המים
 ). ניקיון עובד של זה כגון( מלאכה בחדר בודד כיור או ציבוריים בשירותים כיורים

 
DCE קומפקטי RC 

 
 קילוואט 13 או 11 לבחור ניתן: חימום הספק  
 55 של בטמפרטורה לדקה ליטר 45, לכיור אידיאלי מים זרימת קצב 

 צלזיוס מעלות
 רכים או קשים למים מתאים. 
 החימום גוף פעולת את ומפסיקה אוויר בועות המגלה אלקטרונית. 
 הנוזל חתך בתוך טבולים בסלילים שימוש העושה חימום מערכת. 
 במערכת שימוש תוך מהירה התקנה Profi -Rapid® 
 כוויה מפני הגנה 

 
 

 יתרונות לביתכם   
 

 במיוחד דק עיצוב 
 3 בטכנולוגית אלקטרונית לבקרה הודות במיוחד ויעיל נוחi 
 ותנאים תצורת בכל ומהירה קלה התקנה 
 שהופכות טמפרטורות שתי תכנות ואפשרות מדויק טמפרטורה כיוון 

 כפתור בלחיצת זמינות
 
 

 

 
   רחוק שלט עם מסופק DCE RC כל
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 , תיקונים כאלההמים לטמפרטורת תיקונים רק נדרשים אם I ונוח זמין פתרון
 בחירה הוא  DCE ה, נגיש במקום מותקן המכשיר אם או מדי פעם רק נדרשים
 את לווסת שניתן אלא DCE RC ה כשל ביצועים אותם מציע הוא. מצוינת

 הנוחות רמת לפי המכשירים בין לבחור תוכלו. ידני באופן רק המים טמפרטורת
 .   לכם הדרושה חמים במים השימוש

 
 

DCE קומפקט 
 

 קילוואט 13 או 11 לבחור ניתן: חימום הספק  
 55 של בטמפרטורה לדקה ליטר 45, לכיור אידיאלי מים זרימת קצב 

 צלזיוס מעלות
 רכים או קשים למים מתאים. 
 החימום גוף פעולת את ומפסיקה אוויר בועות המגלה אלקטרונית. 
 הנוזל חתך בתוך טבולים בסלילים שימוש העושה חימום מערכת. 
 במערכת שימוש תוך מהירה התקנה Profi -Rapid® 

 
 

 יתרונות לביתכם   
 

 במיוחד דק עיצוב 
 3 בטכנולוגית אלקטרונית לבקרה הודות במיוחד ויעיל נוחi 
 מעלות 60 ל 20 בין המים טמפרטורת של מדויק לכיוון אפשרות 

 צלזיוס
 כוויה מפני הגנה 
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  מים חמים בסיבוב קל של הברז
 

מרתיח מים אוטומטי מספק מים על  SNU HOT + HOT 3in1ה  Iתמיד מוכן 
מעלות צלזיוס, ומציע רמה חדשה לגמרי  100סף רתיחה בטמפרטורה של כמעט 

הברז ומים על סף רתיחה יזרמו ישירות מן הברז מנוף של נוחות. הנעה קלה של 
כך תוכלו להכין משקאות חמים, ארוחות אינסטנט, להשרות ירקות, לחטא  -

 וכן לנקות בקלות סירים ומחבתות.  בקבוקי תינוקות וכלי מטבח
יעשה כל זאת עבורכם תוך שמירה על בטיחות מקסימאלית.   HOT 3in1 cr - ה

מאפשר קבלת מים על סף רתיחה  "דחוף וסובב"בצידו השמאלי של הברז מנגנון 
באופן מיידי, כל זאת בעוד הברז עצמו נותר קריר למגע. בצידו הימני של הברז 

המאפשר ערבוב מים חמים וקרים לקבלת מים בטווח  ממוקם המנוף הרגיל
הטמפרטורות המקובל בברזי הבית. המתקן כולו מעוצב באופן קומפקטי 

המאפשר התקנה של מחמם המים בלחץ נמוך, שניפחו חמישה ליטרים, באזור 
 מוצנע שניתן למצוא מתחת לכל כיור כמעט.

 
אות כאלטרנטיבה את השילוב המושלם הזה של מחמם מים קטן וברז יש לר

נוחה למתקני הרתחת מים המצויים בדרך כלל בכל מתחם המשרת מספר 
 אנשים, כגון מטבחונים במשרד, מזנונים, חנויות ועוד.

 
  SNU HOT + Hot 3in1 cr 
 

 נמוך לחץ לטכנולוגית הודות ומהירה קלה התקנה 
 ה ברז עם ליטר 5 בנפח כיורי-תת מים מחמם- HOT 3in1 cr  
 230 מתח אספקת כבלv סטנדרטי תקע עם 
 צלזיוס מעלות 97 ל המים טמפרטורת לויסות אלקטרוני בקר 
 מאידוי כתוצאה במחמם המים למיכ ייבוש למניעת אלקטרונית בקרה 

 .עליון טמפרטורה מגבול חריגה עם פעולה הפסקת וכן הרתחה בשל
 ילדים של מבוקר לא שימוש מפני בטיחות מצב. 
   

 
 לבית העסק שלכם|  יתרונות לביתכם   
 

 מים על סף רתיחה בכל עת וללא המתנה 
 מזיגה כמעט ללא שחרור אדים או התזה 
  ואסתטי של הברזעיצוב מודרני 
  ,ה מרתיח המים הזעיר-HOT SNU  מקוםמאוד תופס מעט 

 
 
 

 

 
 -ה עם הברז מן ישירות רתיחה סף על מים

HOT 3in1 cr safety tap   
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 הדור הבא של מייבשי הידיים 
 

 בתחום ביותר החדיש הפיתוח הוא Ultronic הידיים מייבש  I מוחשיים יתרונות
 חם אויר של מרוכזת זרימה של ייחודיות תכונות Ultronic ל. מהיר ידיים ייבוש

. שניות 15 מ בפחות ידיים המייבשת לשעה קילומטר 300 ל מעל של במהירות
 מאוד חסכוני הוא Ultronic ה. ידיכם ממשטח לחות" מסלק" המהיר האוויר זרם

, עומס בשל ידיים של מהיר ייבוש נדרש בהם במקומות לשמש ופותח באנרגיה
. מהיר מזון מסעדות או דלק תחנות, תעופה בשדות ציבוריים שימוש בתי כגון

 הידיים מייבש על ממליצים אנו יותר נינוחה אווירה מתבקשת בהם במקומות
HTT. 

 
 הפעלה, הקצרים הייבוש זמני בזכות מושגת Ultronic ה של באנרגיה החסכונות

 הנמוכה החשמל וצריכת אדום אינפרה קירבה חיישן באמצעות דרישה לפי
 . המכשיר חיי לאורך נמוכה בכמות CO2  פליטתל הגרימ גם שפירושה

 
 גרסה. לבן בגימור המגיע הפרסים וזוכת המתקדמת היצוק האלומיניום מעטפת
. במיוחד גבוהה ברמה המעוצבים מיקומים עבור מוצעת נירוסטה במראה
 אלא בחלל הכללי בעיצוב השילוב את משרתות רק לא הקומפקטיות המידות
 למעשי קורבן ייפול שהמכשיר האפשרות ומזעור גבוהה עמידות גם פירושן

 . ונדליזם
 
 DCE Ultrasonic S/W 
 

 קילומטר  300 מ למעלה של מהירות בעל אוויר בזרם ידיים מייבש 
 .לשעה

 דציבל 82 פעולה בעת רעש עוצמת 
 בעלת בהידור מעוצבת גרסה, לבן בצבע יצוק אלומיניום מעטפת 

 . נירוסטה מראה
 וקלה פשוטה התקנה. 
 קלה החלפה מאפשרת לקיר המוצמדים תומכים גבי על התקנה 

 STIEBEL ELTRON מבית אחרים ידיים במייבשי ומהירה
 בגרמניה מיוצר 
 בתקן עומד IP24 המכשיר על מים התזת כנגד. 

 
 

 כםהעסק של יתרונות לבית   
 

 שניות 15 מ פחות של מאוד קצרים ייבוש זמני 
 חלל בכל הרמוני שילוב מבטיח אלגנטי עיצוב 
 לסביבה וידידותי אנרגיה בצריכת יעיל 
 היגיינה על מרבית לשמירה אדום אינפרה חיישן באמצעות הפעלה 
 נייר מגבות על כגון( אחרת שוטפת בהוצאה צורך כל מבטל( 
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  מפחית הוצאות
 

) Turbotronic( טורבוטרוני HTT וה אלקטרוני HTE ה ! ייבש, פעל, זהה
 טורבוטרוני HTT ה. היגיינה על מרבית שמירה ותוך במהירות ידיים מייבשים
 הודות זאת, הומות ומסעדות רכבת תחנות כגון עמוסים למקומות במיוחד מתאים
 ללא המכשיר את המפעיל אדום האינפרה הקרבה וחיישן הרבה האוויר לזרימת

 הידיים מייבשי מבין המהירים אחד הוא זה ידיים מייבש. בו מגע בכל צורך
 וזרם וואט 2,500 של להספק הודות, כיום הנמכרים חם אוויר זרם  באמצעות

 לחיישן הודות חסכוניים פעולה מחזורי. לשעה מעוקב מטר 250 של אוויר
 מצויות ידיים כאשר רק המכשיר את המפעיל המתקדם אדום  האינפרה הקרבה
 .האוויר יציאת מפתח סנטימטר 12 ל 6 בין של במרחק

 
 
  HTE 4  ו HTE 5 אלקטרוניים 
 

 וואט 1800 חימום הספק 
 לשעה מעוקבים מטרים 146 אוויר זרם 
 דציבל 54 פעולה בעת רעש עוצמת 
 חבטות בפני עמידה פלסטיק מעטפת )HTE 4( 
 אלפיני לבן צבע )HTE 4( 
 יצוק אלומיניום מעטפת )HTE 5( 
 סיגנל לבן )HTE 5( 

 
HTE 4  ו HTE 5 טורבוטרוניים )Turbotronic( 

 
 וואט 2,500 חימום הספק 
 לשעה מעוקבים מטרים 250 אוויר זרם 
 דציבל 68 פעולה בעת רעש עוצמת 
 חבטות בפני עמידה פלסטיק מעטפת )HTT 4( 
 אלפיני לבן צבע )HTT 4( 
 יצוק אלומיניום מעטפת )HTT 5( 
 סיגנל לבן )HTT 5( 

 
 כםהעסק של יתרונות לבית   
 

 קצרים ייבוש זמני 
 בהוצאות חיסכון 
 אדום אינפרה חיישן באמצעות, מגע ללא, היגיינית הפעלה 
 נייר מגבות על כגון( אחרת שוטפת בהוצאה צורך כל מבטל( 
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 מחממי מים מיידיים 

 מלאה אלקטרונית שליטה 

 
 DHE 18 SLi 25 A DHE 18/21/24 SLi DHE 27 SLi גםד
 227492 227493 227494 

 V( 380 380 380( 1מתח פעולה 
 V( 400 400 400( 2מתח פעולה 
 V( 415 415 415( 3מתח פעולה 

 kW( 16.2 16.2/19/21.7 24.4( 1הספק 
 kW( 18 18/21/24 27( 2הספק 
 kW( 19.4 19.4/22.6/25.8 29.1( 3הספק 

 A( 24.7 27.6/31.4/33.3 37.1( 1זרם פעולה 
 A( 26 29/33/35 39( 2זרם פעולה 
 A( 27 30.1/34.3/36.3 40.5( 3זרם פעולה 

 40 32/32/35 25 1קופץ נתיך נתיך / 
 40 32/32/35 25 2נתיך קופץ נתיך / 
 40 32/35/40 32 3נתיך קופץ נתיך / 
 PE/3 PE/3 PE/3 פאזות
 Hz( 50/60 50/60 -/50(תדר 

 C0( 65 65 65 (טמפ' מים מירבית בכניסה
 l/min( 9.2 9.2/10.7/12.3 13.8משאבת מים חמים מרכזית (

 478/225/105 478/225/105 478/225/105 גובה/רוחב/עובי (מ"מ)
 Kg( 4.5 4.5 4.5משקל   (

 IP IP25 IP25 IP25דירוג תקן 
 * * * עם תצוגה

 דיגיטלית דיגיטלית דיגיטלית תצוגת טמפרטורה
 נחושת נחושת נחושת חומר מיכל הלחץ
 חיווט חשוף חיווט חשוף חיווט חשוף מערכת החימום

 * * * מתאים לצנרת פלסטית
 אלקטרונית אלקטרונית אלקטרונית בקרת עוצמה
 מעל / מתחת הכיור מעל / מתחת הכיור מעל / מתחת הכיור אופן התקנה

 אלקטרוני אלקטרוני אלקטרוני מנגנון בטיחות לכיבוי אוטומטי
 * * * מע' חימום סולאריתאפשרות לחיבור 

 לבן לבן לבן צבע
 אטום ללא אוורור אטום ללא אוורור אטום ללא אוורור סוג

 C0( 20-60 20-60 20-60(  לבחירה טווח טמפרטורה
 לבן לבן לבן צבע

 - * - שרות בחירת עומס עבודהפא
 חיבור קבוע חיבור קבוע חיבור קבוע סוג חיבור החשמל
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 מחממי מים מיידיים 

 שליטה אלקטרונית 

 
 DEL 18 SLi 25 A DEL 18/21/24 SLi DEL 27 SLi גםד
 227498 227499 227500 

 V( 380 380 380( 1מתח פעולה 
 kW( 16.2 16.2/19/21.7 24.4( 1הספק 

 A( 24.7 27.6/31.4/33.3 37.1( 1 זרם פעולה
 A( 25 32/32/35 40( 1 נתיך / נתיך קופץ

 V( 400 400 400( 2מתח פעולה 
 kW( 18 18/21/24 27( 2הספק 

 A( 26 29/33/35 39( 2זרם פעולה 
 A( 25 32/32/35 40( 2נתיך / נתיך קופץ 

 V( 415 415 415( 3פעולה מתח 
 kW( 19.4 19.4/22.6/25.8 29.1( 3הספק 

 A( 27 30.1/34.3/36.3 40.5( 3זרם פעולה 
 A( 32 35/35/40 40( 3נתיך / נתיך קופץ 

 PE/3 PE/3 PE/3 פאזות 
 Hz( 50/60 50/60 -/50תדר (

 C0( 65 65 65טמפ' מים מירבית בכניסה( 
 l/min( 9.2 9.2/10.7/12.3 13.8מים חמים מרכזית (ת משאב

 478/225/105 478/225/105 478/225/105 גובה/רוחב/עובי (מ"מ)
 Kg( 4.5 4.5 4.5משקל   (

 IP IP25 IP25 IP25דירוג תקן 
 נחושת נחושת נחושת חומר מיכל הלחץ

 * * * עם תצוגה
 דיגיטלית דיגיטלית דיגיטלית תצוגת טמפרטורה

 מעל / מתחת הכיור מעל / מתחת הכיור מתחת הכיורמעל /  אופן התקנה
 אלקטרונית אלקטרונית אלקטרונית בקרת עוצמה

 חיווט חשוף חיווט חשוף חיווט חשוף מערכת החימום
 אלקטרוני אלקטרוני אלקטרוני מנגנון בטיחות לכיבוי אוטומטי

 * * * מתאים לצנרת פלסטית
 * * * מע' חימום סולאריתעם אפשרות לחיבור 

 C0( 30-60 30-60 30-60טווח טמפרטורה לבחירה ( 
 לבן לבן לבן צבע
 אטום ללא אוורור אטום ללא אוורור אטום ללא אוורור סוג

 - * - אפשרות בחירת עומס עבודה
 חיבור קבוע חיבור קבוע חיבור קבוע סוג חיבור החשמל
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 מחממי מים מיידיים 

 שליטה אלקטרונית 

 
 DHB-E 11 SLi  DHB-E 13 גםד

SLi 
DHB-E 18 SLi 

25 A 
DHB-E 18/21/24 

SLi 
DHB-E 27 

SLi 
 232013 232014 232015 232016 232017 

 V( 380 380 380 380 380( 1מתח פעולה 
 kW( 9.7 12.2 16.2 16.2/19/21.7 23.5( 1הספק 

 A( 14.7 18.5 24.7 27.6/29.5/33.3 35.6( 1 זרם פעולה
 A( 16 20 25 32/32/35 40( 1נתיך / נתיך קופץ 

 V( 400 400 400 400 400( 2מתח פעולה 
 kW( 10.7 13.5 18 18/21/24 26( 2הספק 

 A( 15.5 19.5 26 29/31/35 37.7( 2זרם פעולה 
 A( 16 20 25 32/32/35 40( 2נתיך / נתיך קופץ 

 V( 415 415 415 415 415( 3מתח פעולה 
 kW( 11.5 14.5 19.4 19.4/22.6/25.8 28( 3הספק 

 A( 16 20.2 27 30.1/32.2/36.3 38.9( 3זרם פעולה 
 A( 16 20 32 32/32/40 40( 3נתיך / נתיך קופץ 

 PE/3 PE/3 PE/3 PE/3 PE/3 פאזות 
 -/Hz( 50/60 50/60 50/60 50/60 50תדר (

משאבת מים חמים מרכזית 
)l/min( 

5.6 6.9 9.2 9.2/10.7/12.3 13.8 

 478/225/105 478/225/105 478/225/105 478/225/105 478/225/105 גובה/רוחב/עובי (מ"מ)
 Kg( 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6משקל   (

 IP IP25 IP25 IP25 IP25 IP25דירוג תקן 
 פלסטיק פלסטיק פלסטיק פלסטיק פלסטיק חומר מיכל הלחץ

 - - - - - עם תצוגה
 אנאלוגית אנאלוגית אנאלוגית אנאלוגית אנאלוגית תצוגת טמפרטורה

 מעל הכיור מעל הכיור מעל הכיור מעל הכיור מעל הכיור אופן התקנה
 אלקטרונית אלקטרונית אלקטרונית אלקטרונית אלקטרונית בקרת עוצמה

 חיווט חשוף חיווט חשוף חיווט חשוף חיווט חשוף חיווט חשוף מערכת החימום
כיבוי בלחץ  כיבוי בלחץ יתר אוטומטימנגנון בטיחות לכיבוי 

 יתר
כיבוי בלחץ  כיבוי בלחץ יתר כיבוי בלחץ יתר

 יתר
 * * * * * מתאים לצנרת פלסטית

מע' חימום אפשרות לחיבור עם 
 סולארית

* * * * * 

 C0( 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60טווח טמפרטורה לבחירה ( 
 לבן לבן לבן לבן לבן צבע
אטום ללא  סוג

 אוורור
אטום ללא 

 אוורור
אטום ללא 

 אוורור
אטום ללא  אטום ללא אוורור

 אוורור
 - * - - - אפשרות בחירת עומס עבודה

 חיבור קבוע חיבור קבוע חיבור קבוע חיבור קבוע חיבור קבוע סוג חיבור החשמל
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 קומפקטייםמחממי מים מיידיים 

 שליטה אלקטרונית 

 
 DCE 11/13 compact RC DCE 11/13 compact גםד
 230771 230770 

 V( 380 380( 1מתח פעולה 
 kW( 10/12.1 10/12.1( 1הספק 

 A( 15.3/18.5 15.3/18.5( 1 זרם פעולה
 A( 16/20 16/20( 1נתיך / נתיך קופץ 

 V( 400 400( 2מתח פעולה 
 kW( 11/13.5 11/13.5( 2הספק 

 A( 15.9/19.5 15.9/19.5( 2זרם פעולה 
 A( 16/20 16/20( 2נתיך / נתיך קופץ 

 V( 415 415( 3מתח פעולה 
 kW( 11.8/14.5 11.8/14.5( 3הספק 

 A( 16.4/20.1 16.4/20.1( 3זרם פעולה 
 A( 16/20 16/20( 3נתיך / נתיך קופץ 

 PE/3 PE/3 פאזות 
 Hz( 50/60 50/60תדר (

 3/8 3/8 חיבורי מים
 C0( 55 55(  טמפ' מרבית של מים לחימום מחדש

 C0( 70 70( טמפ' מרבית מותרת בכניסה 
 K( 43 43באספקה ( ∆

 293/188/99 293/188/86 גובה/רוחב/עובי (מ"מ)
 Kg( 2.5 2.5משקל   (

 IP IP25 IP25דירוג תקן 
 * * אפשרות בחירת עומס עבודה

 - * עם תצוגה
 אנאלוגית דיגיטלית תצוגת טמפרטורה

 מתחת הכיור הכיורמתחת  אופן התקנה
 אלקטרונית אלקטרונית בקרת עוצמה

 חיווט חשוף חיווט חשוף מערכת החימום
 אלקטרוני אלקטרוני מנגנון בטיחות לכיבוי אוטומטי

 * * מתאים לצנרת פלסטית
 * * מע' חימום סולאריתעם אפשרות לחיבור 

 C0( 20-60 20-60טווח טמפרטורה לבחירה ( 
 לבן לבן צבע
 אטום ללא אוורור אטום ללא אוורור סוג

 חיבור קבוע חיבור קבוע סוג חיבור החשמל
 פלסטיק פלסטיק חומר מיכל הלחץ
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 זעיריםמחממי מים מיידיים 

 הידראוליתשליטה 

 
   DHM 4  גםד
  220814   

   V(  200( 1מתח פעולה 
   V(  220( 2מתח פעולה 
   V(  230( 3מתח פעולה 
   V(  240( 4מתח פעולה 

   kW(  3.3( 1הספק 
   kW(  4.0( 2הספק 
   kW(  4.4( 3הספק 
   kW(  4.8( 4הספק 

   A(  16.7( 1זרם פעולה 
   A(  18.2( 2זרם פעולה 
   A(  19.1( 3זרם פעולה 
   A(  20( 4זרם פעולה 

   20  1נתיך / נתיך קופץ 
   20  2נתיך / נתיך קופץ 

   20  3קופץ נתיך / נתיך 
   20  4נתיך / נתיך קופץ 

   N/PE/1  פאזות
   Hz(  50/60( 1 תדר

   Hz(  50/60( 2תדר 
   Hz(  50/60( 3תדר 
   Hz(  50/60( 4תדר 

   3/8  חיבורי מים
משאבת מים חמים מרכזית 

)l/min( 
 2.5   

   l(  0.1קיבולת נומינלית (
   143/190/82  גובה/רוחב/עובי (מ"מ)

   Kg(  1.4משקל   (
   IP  IP25דירוג תקן 
   -  עם תצוגה

   ללא  תצוגת טמפרטורה
   כיבוי בלחץ יתר  מנגנון בטיחות לכיבוי אוטומטי

   חיווט חשף  מערכת החימום
   -  מתאים לצנרת פלסטית

   *  מתחת לכיור התקנה
   *  סוג אטום ללא אוורור

   לבן  צבע
   חיבור קבוע  סוג חיבור החשמל
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 מים חמים אוטומטי מרתיח

 
 NU HOT+HOT 3in1 cr גםד
 232252 

 V( 230( 2מתח פעולה 
 kW( 2(  2הספק 

 A( 8.7( 2זרם פעולה 
 A( 10( 2נתיך / נתיך קופץ 

 N/PE/1 פאזות
 Hz( 50/60תדר (

 l( 5קיבולת נומינאלית (
 24צריכת אנרגיה במצב המתנה / 

 970Cשעות בטמפ' 
0.47 

 97 - 65בערך  )ocטווח הגדרת טמפרטורה (
קצב זרימה מירבי של מים חמים 

 (ליטר לדקה)
2.1 

 מיוחד HOR 3in1 CRעם ברז  גירסה
 פלסטיק חומר המיכל הפנימי

 תקע סטנדרטי אספקת מתח
 421/263/230 גובה / רוחב / עובי (מ"מ)

 3 משקל (ק"ג)
 לבן צבע

 IP IP24דירוג תקן 
 פתוח מאוורר / אטום ללא אוורור סוג
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 מייבש ידיים

 
 Ultronic S Ultronic W גםד
 231582 231583 

 RAL 9003לבן סיגנל,  פלדת אל חלד צבע
 אלומיניום יצוק אלומיניום יצוק ר המעטפתחומ

 N/PE∼220-240V 1/N/PE∼220-240V/1 חיבור מתח
 Hz( 50/60 50/60תדר (

 V( 230 230מתח פעולה (
 w( 910 910הספק (

 82 82 (dB/A)רעש בפעולה 
 m/s( 94 94זרימת אוויר (מהירות 

 m3/h ( 200 200( נפח זרימת אוויר
 15 15 זמן ייבוש (שניות)

 289/257/234 289/257/234 גובה / רוחב / עובי (מ"מ)
 4.4 4.4 משקל (ק"ג)

 IP 24IP 24IPדירוג תקן 

 
 HTT 4 WS HTT 5 WS HTT 5 AM HTT 5 SM גםד
 074464 074465 182052 182053 

לבן סיגנל,  לבן אלפיני צבע
RAL9003 

 מטאלי כסוף מטאלי פחם

 אלומיניום יצוק אלומיניום יצוק אלומיניום יצוק פלסטיק חומר המעטפת
 N ∼220-240V 1/N ∼220-240V 1/N ∼220-240V 1/N ∼220-240V/1 חיבור מתח

 Hz( 50/60 50/60 50/60 50/60תדר (
 V( 230 230 230 230מתח פעולה (

 w( 2600 2600 2600 2600הספק (
 68 68 68 68 (dB/A)רעש בפעולה 

 m/s( 28 28 28 28מהירות זרימת אוויר (
 m3/h ( 250 250 250 250נפח זרימת אוויר (

 20 20 20 20 (שניות)זמן ייבוש 
 266/257/230 266/257/230 266/257/230 250/238/230 גובה / רוחב / עובי (מ"מ)

 42 4.2 4.2 2.7 משקל (ק"ג)
 IP IP23 IP23 IP23 IP23דירוג תקן 
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 מייבש ידיים

 
 HTE 4 HTE 5 גםד
 073007 073008 

 RAL9003לבן סיגנל  לבן אלפיני צבע
 אלומיניום יצוק פלסטיק חומר המעטפת

 N ∼220-240V 1/N ∼220-240V/1 חיבור מתח
 Hz( -/50 -/50תדר (

 V( 230 230מתח פעולה (
 w( 1800 1800הספק (

 54 54 (dB/A)רעש בפעולה 
 m/s( 12 12מהירות זרימת אוויר (

 m3/h ( 146 146נפח זרימת אוויר (
 36 36 זמן ייבוש (שניות)

 266/257/230 250/238/230 עובי (מ"מ)גובה / רוחב / 
 4 2.5 משקל (ק"ג)

 IP IP23 IP23דירוג תקן 
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