
Statyczny, stojący piec akumulacyjny ETC

Piec akumulacyjny z serii ETC ze statycznym 

rozładowaniem (bez dmuchawy) wykorzystuje obniżoną 

taryfę przy wyjątkowo niskim nakładzie inwestycyjnym. 

Do wyboru są dwa modele piców: z regulacją ręczną 

(ETC...M) lub automatyczną (ETC...A), która nie wymaga 

żadnych korekt ustawienia.

Urządzenie sprawdza się jako bardzo dobre rozwiązanie 

dla pomieszczeń nie wymagających absolutnej kontroli 

temperatury podczas dnia, tzn. w przedsionkach, 

korytarzach, garderobach, garażach, itp. Dzięki 

głębokości wynoszącej jedynie 170mm piec idealnie 

komponuje się również w łazienkach 

czy ekskluzywnych salonach.

Główne cechy:
Niski nakład inwestycyjny pozwalający 
na wykorzystanie taryfy “nocnej”

Płaska obudowa ułatwiająca wkomponowanie pieca 
w wystrój pomieszczenia

Regulacja ręczna (ETC...M) lub automatyczna (ETC...A)

W typoszeregu 4 modele w wersji ETC-M oraz 
3 modele w wersji ETC...A

Szybki montaż (również na ścianie)

Bezszumowa praca

Zabezpieczenie pokręteł regulacji przed 
niepożądanym przestawieniem

Zabezpieczenie przed przewróceniem
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Typ ETC 85 M ETC 170 M ETC 250 M

Numer katalogowy 182059K 182060K 182061K

Numer katalogowy cegieł / ilość opakowań* 187372 / 2 op. 187372 / 4 op. 187372 / 6 op.

Wymiary    [W/S/G] w mm 700/355/170 700/585/170 700/815/170

Ilość grzałek w szt. 1 2 3

Ciężar z cegłami    [kg] 46 84 124

Dane techniczne

Moc przyłączeniowa urządzenia w W 850 1700 2550

Średnia rzeczywista moc urządzenia w W 380 760 1150

**Wyliczona moc opiera się na ładowaniu wyłącznie w taryfie II. Krótkotrwałe doładowania w taryfie I  podniesienie komfortu temperatury

Typ ETC 340 M ETC 170 A ETC 250 A

Numer katalogowy 182062K 182063K 182064K

Numer katalogowy cegieł / ilość opakowań* 187372 / 8 op. 187372 / 4 op. 187372 / 6 op.

Wymiary    [W/S/G] w mm 700/1045/170 700/585/170 700/815/170

Ilość grzałek w szt. 4 2 3

Ciężar z cegłami    [kg] 169 84 124

Dane techniczne

Moc przyłączeniowa urządzenia w W 3400 1700 2550

Średnia rzeczywista moc urządzenia w W 1530 760 1150

**Wyliczona moc opiera się na ładowaniu wyłącznie w taryfie II. Krótkotrwałe doładowania w taryfie I  podniesienie komfortu temperatury

Typ ETC 340 A

Numer katalogowy 182065K

Numer katalogowy cegieł / ilość opakowań* 187372 / 8 op.

Wymiary    [W/S/G] w mm 700/1045/170

Ilość grzałek w szt. 4

Ciężar z cegłami    [kg] 169

Dane techniczne

Moc przyłączeniowa urządzenia w W 3400

Średnia rzeczywista moc urządzenia w W** 1530

**Wyliczona moc opiera się na ładowaniu wyłącznie w taryfie II. Krótkotrwałe doładowania w taryfie I  podniesienie komfortu temperatury
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