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Μερικές φορές δεν υπάρχει αρκετός χώρος – ακόμη και για την τοποθέτηση ενός θερμαντικού 

σώματος. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο θερμοπομπός CWM Trend είναι πολύ λεπτός. 

Με βάθος μόλις 10 εκατοστά, παράγει εξαιρετικά επίπεδα θερμικής άνεσης.  

Ο θερμοπομπός της σειράς CWM Trend συνδυάζεται πάντα με διακριτικότητα στο περιβάλλον 

του, προσφέροντας αποτελεσματικά ζέστη. Οι λειτουργίες άνεσης του ενσωματωμένου 

ελεγκτή, όπως ο προγραμματισμός 7 ημερών, η προστασία παγετού και η ανίχνευση ανοιχτού 

παραθύρου, υπογραμμίζουν την αποδοτικότητα και τα χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας του 

θερμαντικού σώματος. 

Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού θερμοστάτη, η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί 

με ακρίβεια χρησιμοποιώντας τον προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη 7 ημερών – για 7 

ημέρες, 5 ημέρες, το Σαββατοκύριακο – ή ανεξάρτητα για 10 έως 120 λεπτά με το πάτημα ενός 

κουμπιού. Όταν το δωμάτιο αερίζεται ο θερμοπομπός σβήνει αυτόματα και ενεργοποιείται 

ξανά αυτόματα όταν τελειώσει η διαδικασία. 

 

Πλεονεκτήματα για το σπίτι σας 

• Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης 7 ημερών 

• Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου 

• Αθόρυβη και άοσμη θέρμανση   

• Προστασία από παγετό  

• Χειριστήριο με οπίσθιο φωτισμό LCD 

• Δυνατότητα αυτόματης εκμάθησης 

• Αυτόματος υπολογισμός του χρόνου προθέρμανσης στη λειτουργία χρονοδιακόπτη 

• Μεταλλικό περίβλημα και λεπτός σχεδιασμός 

• Διακόπτης ON / OFF   



• Προστασία υπερθέρμανσης 

• Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις ασφαλείας 

• Βαθμός προστασίας IP 24 – Κατάλληλοι και για υγρούς χώρους  

• Εγγύηση 2 χρόνια καλής λειτουργίας & 5 χρόνια για τις αντιστάσεις 

 

Περισσότερη άνεση, περισσότερες λειτουργίες - ErP 2018 Ready: 

Οι νέοι θερμοπομποί CWM Trend και γενικά όλα τα θερμαντικά σώματα της Stiebel Eltron 

έχουν αναβαθμιστεί και συμμορφωθεί σύμφωνα με τις νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες Eco Design - 

ErP 2018 που τίθενται σε ισχύ από την 01/01/2018. Εκτός από τις συσκευές που είναι ήδη 

συμβατές με την οδηγία ErP, οι νέοι θερμοπομποί Stiebel Eltron CWM προσφέρουν επιπλέον 

ευκολία στο χρήστη με τις νέες λειτουργίες. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Tύπος Ισχύς 

(watt) 

Πλάτος 

(mm) 

Ύψος 

(mm) 

Βάθος 

(mm) 

Βάρος 

(kg) 

Χρώμα Βαθμός 

IP 

Τάση 

CWM 500P 500 348 450 100 4 Αλπικό  λευκό IP24 230 V 

CWM 750P 750 426 450 100 4,6 Αλπικό  λευκό IP24 230 V 

CWM 1000P 1000 426 450 100 4,6 Αλπικό  λευκό IP24 230 V 

CWM 1500P 1500 582 450 100 6 Αλπικό  λευκό IP24 230 V 

CWM 2000P 2000 738 450 100 7,7 Αλπικό  λευκό IP24 230 V 

CWM 2500P 2500 894 450 100 9,2 Αλπικό  λευκό IP24 230 V 

CWM 3000P 3000 1050 450 100 10,9 Αλπικό  λευκό IP24 230 V 
 

 


