
Energy saving with comfort
to meet the highest expectations

› ESH 15-150 H PLUS T

DOMESTIC WATER HEATER STORAGE WATER HEATER



เราคิดคนแนวคิดใหมๆ และเปลี่ยนใหเปนนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ในฐานะบริษัทที่ขับเคลื่อนดวย
ความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม เรามุงมั่นสงมอบผลลัพธและสรางสรรคผลิตภัณฑอันยอดเยี่ยม
เพื่อกาวสูระบบแกปญหาอันเหนือช้ัน - เพราะตองการเปนสวนหน่ึงของการสรางสรรคอนาคตภายหนา

เราไดพัฒนาเครื่องใชไฟฟาประสิทธิภาพสูงมาต้ังแตป พ.ศ.2467 ท้ังน้ีธุรกิจของ
เราเติบโตข้ึนจากความรูความเชี่ยวชาญของพนักงานกวา 2,900 คนในทุกสาขา
จากงานพัฒนาไปจนถึงงานผลิต ผลลัพธท่ีไดคือ ผลิตภัณฑกวา 2,000 รายการ
อาทิ เครื่องทำน้ำอุน, เครื่องทำน้ำรอน, เครื่องกรองน้ำ, ฮีทปม, เครื่องเปามือ,
ปมน้ำ ขอบคุณการผสมผสานอันชาญฉลาด ท่ีทำใหเราสามารถนำเสนอระบบแก
ปญหาตางๆไดมากกวา 30,000 รายการ ซ่ึงมีสวนชวยในการเตรียมความพรอม
บานของคุณสูอนาคตไดอยางสวยงาม

นับต้ังแตป พ.ศ.2558 สำนักงานใหญของเรา ณ โฮลซมินเดน ไดดำเนินโครงการ
แคมปสเพื่อพลังงาน – โครงการนำรองเพื่องานกอสรางอันยั่งยืน ซึ่งจะใช
ทรัพยากรอยางระมัดระวังท่ีสุด ศูนยฝกอบรมและสื่อสารองคกรแหงน้ี คือ ผลงาน
การรวบรวมสถาปตยกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารคุณภาพสูงเขาไวดวยกัน ใน
ฐานะอาคารสรางสรรคพลังงาน ซ่ึงผลิตพลังงานไดมากกวาท่ีใชส่ิงน้ีสอดคลอง
กับคำมั่นสัญญาของแบรนดนั่นคือ “เต็มเปยมดวยพลัง” และรังสรรคพื้นที่เพื่อ
สัมผัสตอสปริตแหง สตีเบล เอลทรอน ไดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ผลิตภัณฑของเราโดดเดนมาอยางยาวนาน

ดวยความนาเชื่อถือสูงสุด คุณภาพชั้นเลิศ

และอายุการใชงานที่ยาวนาน

STIEBEL ELTRON is 
full of energy
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สตีเบล เอลทรอน คือ บริษัทระดับโลกสัญชาติเยอรมัน เรามุงมั่นสรางความประทับใจ

ผานนวัตกรรมและคุณภาพชั้นเลิศทั่วโลกเรามีฐานการผลิต 6 แหง บริษัทยอย 26 บริษัท

และตัวแทนในกวา 120 ประเทศทั่วโลก

เรายึดถือวา องคกรของเราคือหุนสวนหนึ่งในโลกธุรกิจ และใหความสำคัญไปที่
ขอกำหนดตางๆ ดวยเหตุน้ีเราจึงไมหยุดคิดคนรวมท้ังพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเหมาะสม
ในแตละธุรกิจ และสอดคลองตอวิถีการดำเนินชีวิตจริงของผูคน ดวยกลยุทธการ
ผลิตแนวดิ่งระดับสูง สปริตแหงการสรางสรรคงานประดิษฐ และความมุงมั่นที่จะ
หาแนวทางแกไขปญหา เราจึงม่ันใจในคุณภาพของผลิตภัณฑอันเปนสากลของเรา
อยางย่ิง
เราเชื่อมั่นวา แนวทางแกไขปญหาที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่เชิดชู ทั้ง
ความเปนเลิศดานวิศวกรรมและความสามารถอันโดดเดนของพนักงาน พรอมดวย
มาตรฐานคุณภาพท่ีเขมงวด

We speak one language the world over: 
German engineering

The future – made by STIEBEL ELTRON 



ESH H PLUS T

แนวทางแกปญหาอันสมบูรณแบบ
ESH เปรียบประดุจน้ำพุรอนอันสดชื่น อันควรคาแกหองน้ำของคุณ
เครื่องสามารถใหความรอนแกน้ำที่กักไวไดสูงถึง 75 องศาเซลเซียส
ทนตอการกัดกรอนเปนเลิศ และมีดีไซนทันสมัยเหนือกาลเวลา ทั้งหมด
นี้ไดรับการสงมอบสูคุณ เพื่อความสะดวกสบายในการอาบน้ำไดอยาง
ยาวนานและไรกังวล

› ทางเลือกอุณหภูมิที่เปนมิตรตอผูใชงาน ปรับคาไดมากถึง
75 องศาเซลเซียสพรอมหนาปดและไฟ LED แสดงอุณหภูมิ
น้ำดานหนาเครื่อง ควบคุมอุณหภูมิน้ำไดอยางแมนยำดวยชุด
อุปกรณควบคุมอุณหภูมิแบบทอแคปปลารี่

› มอบความปลอดภัยเปนพิเศษ จากโครงสรางเครื่องภายนอก 
ซึ่งสรางสรรคดวยฉนวนไฟฟาโดยสมบูรณ ไมมีสวนใดของ
ตัวเครื่องที่นำกระแสไฟได แมในกรณีที่สวนทำความรอนได
รับความเสียหาย

› บำรุงรักษางายดาย สามารถเขาถึงแอโนดกันกรอนและสวน
ทำความรอนไดอยางรวดเร็ว
›

› โครงสรางภายนอกทำจากพอลิเมอรชนิดโพลีโพรพีลีน 
จึงแข็งแกรงทนทานและตานการกัดกรอนไดดีเยี่ยม

ดีไซนการออกแบบทันสมัย เหมาะกับทุกสไตลสถานที่ใชงาน

ESH
ณ ปจจุบัน มีการใชประโยชนจากน้ำรอนในวงกวาง เครื่องทำน้ำรอนแบบหมอตม
จาก สตีเบล เอลทรอน ชวยใหคุณรื่นรมยกับการอาบน้ำท่ีสะดวกสบาย พรอมประหยัด
คาไฟฟาสูงสุด

มอบประสิทธิภาพการใชน้ำท่ีทรงคุณคาย่ิงกวา สูบานคุณ

คุณประโยชนเพื่อบานคุณ



“ทุกความไววางใจในการเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุนชนิดหมอตมของ สตีเบล เอลทรอน 

คือการตัดสินใจอันชาญฉลาดในการเลือกใชผลิตภัณฑที่เชื่อถือได สรางสรรคโดย

 ผูบุกเบิกนวัตกรรมเครื่องทำน้ำอุนสัญชาติเยอรมัน”
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› ถังเก็บน้ำ เคลือบภายในดวยอีนาเมลแบบเปยก มอบการปดผนึกรอยตอไดดี
ยิ่งขึ้น และยืดอายุการใชงานของถังไดยาวนานยิ่งกวา

คุณสมบัติเดน

› โครงสรางภายนอกทำจากพอลิเมอรชนิดโพลีโพรพีลีน จึงแข็งแกรง ทนทาน
และตานการกัดกรอนไดดีเยี่ยม

› ขั้วตอทอน้ำทำจากทองเหลืองชุบนิกเกิล จึงทนตอการกัดกรอนแมผาน
กาลเวลา แตกตางจากขั้วตอเกลียวเหล็กทั่วไป

› การแบงชั ้นทำความรอนอันทรงประสิทธิภาพ : ดวยรูปทรงพิเศษของทอ
สงน้ำและสวนทำความรอนจากทองแดง จึงมั่นใจไดวาชั้นน้ำเย็นดานลางของถัง
เก็บ จะไดรับความรอนอยางมีประสิทธิภาพ มอบสายน้ำอุนใหคุณไดมากกวา

› ทางเลือกอุณหภูมิท่ีเปนมิตรตอผูใชงาน ปรับคาไดมากถึง 75 องศาเซลเซียส
พรอมหนาปดและไฟ LED แสดงอุณหภูมิน้ำดานหนาเครื่อง ควบคุมอุณหภูมิน้ำ
ไดอยางแมนยำ ดวยชุดอุปกรณควบคุมอุณหภูมิแบบทอแคปปลารี่

› หนาแปลนสวนทำความรอนทำจากฉนวนไฟฟา จึงปองกันการกัดกรอน จาก
ปฎิกิริยาไฟฟาเคมี และยืดอายุการใชงานของสวนทำความรอนไดยาวนาน

› มอบความปลอดภัยเปนพิเศษ จากโครงสรางเครื่องภายนอก ซึ่งสรางสรรค
ดวยฉนวนไฟฟาโดยสมบูรณ ไมมีสวนใดของตัวเครื่องที่นำกระแสไฟได แมใน
กรณีที่สวนทำความรอนไดรับความเสียหาย

› ฉนวนกันความรอนหนาพิเศษ ลดการสูญเสียความรอน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงาน

› ดีไซนการออกแบบทันสมัย เหมาะกับทุกสไตลสถานท่ีใชงาน› บำรุงรักษางายดาย สามารถเขาถึงแอโนดกันกรอนและสวนทำความรอน
ไดอยางรวดเร็ว
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ESHเหตุผลท่ีควรเลือกเครื่องทำรอนแบบหมอตม ESH?

มอบความสะดวกสบายย่ิงกวา
มอบสายน้ำอุนท่ีอาบไดนานยิ่งขึ้น จากงานออกแบบชั้นความรอนอันทรงประสิทธิภาพ ของโครงสรางถังเก็บน้ำภายในเครื่อง 
พรอมดวยความจุถังขนาดใหญพิเศษ ปริมาตรยิ่งกวาความจุที่กำหนด

มอบความทนทานย่ิงกวา
รับประกันอายุการใชงานยาวนาน ดวยขั้วตอทอน้ำทำจากทองเหลืองชุบนิกเกิล ทนตอการกัดกรอน ถังเก็บน้ำเคลือบอีนาเมลแบบเปยก
แอโนดแมกนีเซียม ทนตอการกัดกรอนไดยาวนาน และสวนทำความรอนจากทองแดง ผลิตในประเทศเยอรมนี

มอบความปลอดภัยย่ิงกวา
ระบบปองกันไฟฟาช็อตถึง 2 ระดับ ดวยตัวกันกระแสไฟรั่ว (CLL*) และ เบรกเกอรกันไฟดูด (ELCB)

ELECTRICAL SAFETY STANDARD

ความจุ  ลิตร

เหมาะสำหรับจุดจายน้ำ 1 จุด หรือมากกวา

เครื่องทำน้ำรอนแบบหมอตม

รุน ESH 15 H
PLUS T

ESH 30 H
PLUS T

ESH 50 H
PLUS T

ESH 80 H
PLUS T

ESH 100 H
PLUS T

ESH 150 H
PLUS T

15 30 50 80 100 150

* CLL คือชุดอุปกรณที่ติดตั้งภายในถังเก็บน้ำ เพื่อจำกัดการรั่วไหลของกระแสไฟฟา สูสายน้ำใหไมถึงระดับอันตราย นั่นคือ คาสูงสุดไมเกิน 5 มิลลิแอมแปร ผานความตานทานไฟฟาตามธรรมชาติของน้ำ (12,500 โอหม * เซนติเมตร)

พิกัดกำลังไฟ, พิกัดกระแสไฟ

องศาเซลเซียส

มิลลิเมตร

มิลลิเมตร

ความหนาของฉนวนกันความรอน              มิลลิเมตร

ชวงอุณหภูมิ            

แรงดันท่ีใชงานไดตามใบอนุญาต    เมกะปาสกาล / บาร

มาพรอมถังเก็บน้ำเคลือบอีนาเมล 
พรอมแอโนดกันกรอน

ความปลอดภัยทางไฟฟา

สี
ความยาว             

เสนผานศูนยกลาง                  

ระดับการปองกัน

ใบรับรอง

มาตรฐานการทดสอบท่ีไดรับการรับรอง

• • • • • •

473 548 790 835 988 1,368

• • • • • •

332 409 409 505 505 505

คาสูงสุดถึง 75

IP 24

0.8/8

CB

IEC 60335-2-21

สีขาวดาน / สีเทา

220 V / 2,000 W / 9.1 A
230 V / 2,190 W / 9.5 A
240 V / 2,380 W / 9.9 A

35 35 35 42 42 42

ลิมิตเตอรกันกระแสไฟร่ัว (CLL* <5 มิลลิแอมแปร @ 1200 โอหม*เซนติเมตร) / เบรกเกอรกันไฟดูด (ELCB)



ท้ังหมดท่ีกลาวมา จุดประกายความสนใจของคุณหรือไม? 
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมโปรดดูท่ี www.stiebeleltronasia.com

หรือปรึกษาพันธมิตรทางการคาในพ้ืนท่ีของคุณ  

ขอกำหนดดานกฎหมาย | แมวาไดพยายามจัดทำโบรชัวรฉบับน้ีใหถูกตองสมบูรณท่ีสุดแลว แตทางเราขอสงวนสิทธิไมรับผิดชอบตอความไมถูกตองใดๆ ในเน้ือหาดังกลาว ขอมูลเก่ียวกับระดับของอุปกรณ
และความจำเพาะ ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงแกไขคุณลักษณะของอุปกรณดังอธิบายไวในโบรชัวรฉบับนี้ ไมมีผลผูกพันเก่ียวเนื่องกับขอมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ เนื่องจากนโยบายของเรามีการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง, คุณลักษณะบางอยางจึงอาจเปล่ียนแปลงไดในภายหลัง หรือแมกระท่ังนำออกไดโปรดปรึกษาตัวแทนจำหนายในพ้ืนท่ีของคุณ สำหรับขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะลาสุดของอุปกรณ ภาพในโบรชัวรฉบับ
นี้ใชเพื่อการอางอิงเทานั้น ภาพประกอบตางๆ ประกอบดวยสวนประกอบการติดตั้ง อุปกรณเสริม และอุปกรณพิเศษ ซึ่งไมถือเปนสวนหน่ึงของการจัดสงแบบมาตรฐานการพิมพโบรชัวรฉบับใหมทั้งหมดหรือ
บางสวน ตองไดรับอนุญาตจากผูจัดพิมพเทานั้น

Your local trade partner:

facebook.com/stiebeleltronasia

www.stiebeleltronasia.com

Stiebel Eltron Thailand

@stiebeleltronasia


