
Parempi sisäilman laatu.
Pienemmät kustannukset.
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 › Edistyksellinen, lämmön talteenotolla varustettu ilmanvaihtokone  
varmistaa hyvän sisäilman ja tuntuvat energiansäästöt.



Teemme ideoistamme innovaatioita, jotka mullistavat markkinoita. 

Yrityksenä, joka nojaa vahvasti tekniseen asiantuntemukseen ja omaan 

tuotekehitykseen, sovellamme erinomaiset tuotteemme uraauurtaviksi 

järjestelmäratkaisuiksi - koska haluamme aktiivisesti vaikuttaa yhteiseen 

tulevaisuuteemme sitä parantaen.

STIEBEL ELTRON on  
täynnä energiaa

Tuotteemme ovat jo pitkään erottautuneet  

erinomaisella luotettavuudella,  

korkealla laadulla ja pitkällä käyttöiällä. 

Ilmanvaihtolaitteita olemme tehneet  

jo yli 25 vuotta.

Olemme kehittäneet tehokkaita lämmityslaitteita vuodesta 1924 lähtien, 
ja liiketoiminnassamme luotamme yli 3000 työntekijämme osaamiseen 
kaikilla alueilla aina tuotekehityksestä valmistusvaiheeseen asti. 
Tuloksena on yli 2 000 tuotteen tuotevalikoima käyttöveden, uusiutuvien 
energialähteiden, ilmanvaihdon, ilmastoinnin ja sähkölämmityksen 
aloilla. Älykkään yhdisteltävyyden ansiosta pystymme tarjoamaan yli 
30 000 järjestelmäratkaisua, jotka auttavat sinua varustamaan kotisi 
tulevaisuutta varten.

Vuodesta 2015 lähtien olemme saaneet nauttia Saksan pääkonttorissa 
Holzmindenissa ainutlaatuisesta Energiakampuksesta -  kestävän 
rakentamisen lippulaivahankkeesta. Tämä koulutus- ja viestintäkeskus 
yhdistää korkealaatuisen arkkitehtuurin ja viestintätekniikan, ja Plus 
Energy -rakennuksena se tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa. 
Tämä vastaa täysin brändimme lupausta: “Täynnä Energiaa” ja tarjoaa 
samalla tilan, jossa ainutlaatuinen STIEBEL ELTRON -henki voidaan kokea 
sekä teoriassa, että käytännössä laitteisiin tutustumalla.



LWZ (E) plus

Säädä itse ilmanlaatusi
Automaattinen ilmanlaadun säätimen, FEQ:n avulla ilmanvaihdon asetukset säätyvät sopiviksi 
automaattisesti. Laite valvoo ilmanlaatua, mm. hiilidioksidin määrää ja säätää automaattisesti 
ilmanvaihdon tehoa tarpeen mukaisesti. Soveltuu LWZ 70 E, LWZ 170 E Plus ja LWZ 370 Plus 
-laitteisiin. Halutessasi laite siirtyy automaattisesti stand by- tilaan kun asunto on tyhjillään. 

LWZ 370/170 (E) plus ilmanvaihtolaitteet lämmöntalteenotolla tarjoavat huippuluokan 
suorituskykyä, tehokkuutta ja mukavuutta. Tämän mahdollistaa yli 25 -vuoden kokemus 
ilmanvaihtoalalla. Erinomaisen hyötysuhteen omaavilla laitteilla voit nauttia raikkaasta 
sisäilmasta ympäri vuoden. Laitteissa on vakiovarusteena mm. ulkoilman esilämmityksen 
– ja viilennyksen mahdollistava geoterm -ohjaus. Geoterm esilämmitys korvaa sähköisen 
etulämmityksen ja mahdollistaa kesäaikaisen tehokkaan viilennystoiminnon myös päiväaikaan.

RAIKASTA ILMAA, ENERGIATEHOKKAASTI

Edut sinun kotiisi

 ›  Automaattinen ja olosuhteisiin mukautuva ilmanvaihto 

 ›  Hiljainen käyntiääni

 ›  Energiatehokas ratkaisu, kennon hyötysuhde jopa 90 % 

 ›  Portaattomasti säätyvä älykäs etulämmitys

 ›  Vakiovirtauksen mahdollistavat energiatehokkaat puhaltimet

 ›  Geotermisen etulämmityksen / viilennyksen ohjaus vakiona

 ›  Erittäin energiatehokas sulatustoiminto 

 ›  Ilmanlaadun tunnistava kaukosäädin (mm. CO, CO2)

LWZ 370 plus

Malli  LWZ 370 plus LWZ 170 E plus

  232033 233850
Energiatehokkuusluokka  A A

Energiankulutus W 9- 172 9 - 138

Kennon hyötysuhde % 90 90

Soveltuvuus, asunnon koko max. m2 230 170

Korkeus/Leveys/Syvyys mm 765/677/567 765/677/567

Paino kg 38 38

PLUS

LWZ 70 E SMART
Kustannustehokas LWZ 70 E on kompakti ja tehokas ilmanvaihtojärjestelmä esimerkiksi 
rivitalo- ja kerrostalohuoneistoille, tai loma-asuntoihin. Sen kennon hyötysuhde on jopa 
90% -  merkittävä ominaisuus kodin mukavuudelle ja energiatehokkuudelle.

LWZ 70 E – OIKEA VALINTA ILMANVAIHTOON PIENEMMISSÄ ASUNNOISSA

Erittäin tehokas ja kompakti yksikkö
Tämän ilmanvaihtoyksikön kompaktit mitat tekevät siitä ihanteellisen asennettavan  
vaikkapa keittiön yläkaappiin, mikä tehostaa tilankäyttöä pienemmissä asunnoissa.

Edut sinun kotiisi

 ›  Pieni koko – säästää tilaa pienemmissä asunnoissa

 ›  Energiatehokas ratkaisu, joka mahdollistaa jopa 90 % 

lämmön talteenoton

 ›  Automaattinen kesätoiminto

 ›  Tässä kokoluokassa ainutlaatuinen ilmanlaadun 

tunnistava kaukosäädin (mm. CO, CO2)

Malli  LWZ 70 E

  233851
Energiatehokkuusluokka  A

Energiankulutus W 13-112

Kennon hyötysuhde % 90

Soveltuvuus, asunnon koko max. m2 105

Korkeus/Leveys/Syvyys mm 600/560/290

Paino kg 25

TREND

LWZ 70 E



We speak one language the world over: 
German Engineering

We are represented in many key markets throughout the world with our 

products and solutions. This includes three international production 

facilities, 21 subsidiaries and agencies in over 120 countries. More than 

40 per cent of turnover is now achieved internationally thanks to the high 

vertical range of manufacture of our products, the well-engineered quality 

“made in Germany” and in-depth knowledge of local markets.

Manufacturing facilities

Ayutthaya

Tianjin
Poprad

Eschwege

Holzminden

SUCCESS ON FIVE CONTINENTS

STIEBEL ELTRON products are available worldwide. We are represented on the international stage by our own subsidiaries as well as 
numerous trade partners. With their own sales organisations and service facilities they successfully serve a diverse range of markets. 
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Lisävarusteet

4-asentokytkin 
Yksinkertainen ja erittäin kustannustehokas tapa säätää ilmanvaihdon 
tehoasetuksia sopivaksi kulloiseenkin käyttötilanteeseen. Soveltuu  
LWZ 70 E, LWZ 170 E Plus ja LWZ 370 Plus -laitteisiin. 

LÖYDÄ LISÄMAHDOLLISUUDET

Lisävarusteet helpottavat merkittävästi laitteiden käyttöä ja säädettävyyttä juuri sinun tarpeisiin sopiviksi. 
Kauko-ohjaimet ovat tästä vain yksi esimerkki. Kysy lisää lisävarusteista STIEBEL ELTRON jälleenmyyjältäsi.

Kauko-ohjaus

FEQ - automaattinen ilmanlaadun säädin 
Ainutlaatuinen automaattinen ilmanlaadun säädin. FEQ kauko-
ohjaimen avulla ilmanvaihdon asetukset säätyvät sopiviksi 
automaattisesti. Laite valvoo ilmanlaatua, mm. hiilidioksidin 
määrää ja säätää automaattisesti ilmanvaihdon tehoa tarpeen 
mukaisesti. Voit itse valita haluamasi ilmanlaadun. Kauko-ohjain 
myös ilmoittaa suodattimen vaihtotarpeesta. Soveltuu LWZ 70 E, 
LWZ 170 E Plus ja LWZ 370 Plus -laitteisiin.

We speak one language the world over: 
German Engineering

Olemme mukana monilla markkinoilla ympäri maailman. Viisi tuotantolaitosta, 

24 tytäryhtiötä ja yli 120 maassa toimivat edustajamme auttavat tavoittamaan 

laatua arvostavat asiakkaat. Yhtiön yli 500 M €:n liikevaihdosta yli 40 % tulee 

kansainvälisiltä markkinoilta. Tämä on mahdollista laajan tuotevalikoiman, korkean 

’Made In Germany’ -laatutason ja paikallismarkkinoiden tuntemuksen avulla.

STIEBEL ELTRON tuotteet ovat saatavissa maailmanlaajuisesti. Olemme edustettuina omien tytäryhtiöiden ja lukuisten kauppakumppaniemme 
kautta paikallisesti. Tarjoamme jokaisella markkina-alueella laajan osaamisemme käytettäväksi, suunnittelussa, myynnissä ja huollossa. 

MENESTYSTÄ VIIDESSÄ MAANOSASSA

Tuotantolaitokset
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