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Hydraulicznie sterowany przep³ywowy,
bezci�nieniowy ogrzewacz wody mini,
z odkryt¹ grza³k¹
MTH 350
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Monta¿ (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie i konserwacja
mog¹ byæ wykonane jedynie przez uprawnionego Instalatora lub Serwisanta,

zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.
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1. Instrukcja obs³ugi (dla U¿ytkownika i Instalatora)

1.1 Opis urz¹dzenia

Hydraulicznie sterowany, bezci�nieniowy ogrzewacz przep³ywowy MTH przystosowany jest do zaopatrywania jednego punktu poboru
(armatura bezci�nieniowa) w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹. Z chwil¹ otwarcia armatury urz¹dzenie w³¹cza siê automatycznie i podgrzewa
wodê. Wydajno�æ c.w.u. zale¿na jest od temperatury zimnej wody dop³ywaj¹cej do urz¹dzenia, mocy grzewczej oraz wielko�ci prze-
p³ywu wody.

1.2 Skrót najwa¿niejszych informacji·

Nastawa temperatury odbywa siê poprzez armaturê. W celu podniesienia temperatury nale¿y zmniejszyæ przep³ywo w celu obni¿enia
temperatury nale¿y zwiêkszyæ przep³yw lub domieszaæ zimn¹ wodê.

1.3 Wydajno�æ ciep³ej wody u¿ytkowej

Typ Moc grzewcza Wydajno�æ c.w.u.*
MTH 350 3,5 kW 2,0 l/min

* Wbudowany automatyczny regulator przep³ywu zapewnia sta³y przep³yw. Wydajno�æ c.w.u. przy napiêciu zasilania wynosz¹cym
230 V i podwy¿szeniu temperatury wynosz¹cym 25 K.

1.4 Wa¿ne wskazówki

Z armatury mo¿e wyp³ywaæ woda o temperaturze ok. 60OC. Z uwagi na niebezpieczeñstwo poparzenia nie nale¿y
dopuszczaæ ma³ych dzieci do punktu poboru ciep³ej wody.

Ø W przypadku wyst¹pienia przerwy w dop³ywie wody do ogrzewacza MTH spowodowanej np. zabezpieczeniem przed zamarza-
niem lub pracami przy instalacji wodnej, przed ponownym uruchomieniem ogrzewacza nale¿y bezwzglêdnie wykonaæ nastêpuj¹-
ce czynno�ci:
1. wy³¹czyæ lub wykrêciæ bezpieczniki
2. pod³¹czony do urz¹dzenia zawór ciep³ej wody otwieraæ i zamykaæ tak d³ugo, a¿ ogrzewacz oraz instalacja zimnej wody zosta-

n¹ ca³kowicie odpowietrzone.
3. ponownie w³¹czyæ lub wkrêciæ bezpieczniki.

Ø Ogrzewacz przep³ywowy MTH mini nie mo¿e byæ poddawany ci�nieniu. Nie wolno w ¿adnym przypadku zamykaæ wyp³ywu z
armatury, u¿ywaæ perlatorów , ani wê¿y z regulatorem strumienia. Osadzaj¹cy siê kamieñ mo¿e doprowadziæ do ograniczenia lub
zamkniêcia odp³ywu i tym samym wzrostu ci�nienia w ogrzewaczu.

1.5 Pomoc przy usterkach

Ø sprawdziæ bezpieczniki
Ø sprawdziæ czy perlatory nie s¹ zakamienione (patrz równie¿ pkt 2.13 Usuwanie usterek przez U¿ytkownika)

1.6 Konserwacja i czyszczenie

Konserwacji urz¹dzenia np. sprawdzenia bezpieczeñstwa elektrycznego dokonywaæ mo¿e jedynie upowa¿niony Instalator lub
Serwisant.
Nale¿y regularnie odkamieniaæ i ewentualnie wymieniaæ regulator strumienia w armaturze (nr kat. 254513)

Do utrzymania obudowy ogrzewacza  w czysto�ci wystarczy wilgotna �ciereczka. Nie nale¿y stosowaæ ¿adnych szoru-
j¹cych lub rozpuszczaj¹cych �rodków czysto�ci!

1.7 Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y starannie przechowaæ i przekazaæ nowemu nabywcy w przypadku sprzeda¿y urz¹dzenia.
Przy pracach konserwacyjnych lub ewentualnych naprawach udostêpniæ do wgl¹du Serwisantowi.
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2.3 Wa¿ne wskazówki

Powietrze w przewodach zimnej wody mo¿e zniszczyæ system grzejny urz¹dzenia. Je¿eli zamkniêto dop³yw wody do MTH  np. z
powodu mrozu lub prac przy instalacji wodnej, przed ponownym uruchomieniem ogrzewacza nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynno�ci:
1. Wykrêciæ lub wy³¹czyæ bezpieczniki
2. Pod³¹czony do urz¹dzenia zawór ciep³ej wody otwieraæ i zamykaæ tak d³ugo, a¿ ogrzewacz oraz instalacja zimnej wody zostan¹

odpowietrzone.
3. Ponownie wkrêciæ lub w³¹czyæ bezpieczniki.Nale¿y dok³adnie przestrzegaæ wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji.

Zawieraj¹ one wa¿ne wskazówki odno�nie bezpieczeñstwa, obs³ugi, instalowania oraz konserwacji urz¹dzenia.

2.4 Krótki opis

Hydraulicznie sterowany ogrzewacz przep³ywowy MTH mini jest urz¹dzeniem bezci�nieniowym przeznaczonym do ogrzewania wody
u¿ytkowej w jednym punkcie poboru. Ogrzewacz przeznaczony jest do zastosowania w toaletach, pod lub nad umywalk¹.
System grzejny odkrytej grza³ki nadaje siê szczególnie do wody zawapnionej, lecz równie¿ do wody o ma³ej zawarto�ci  wapnia
(zakres stosowania, patrz tabela 2).

2.5 Armatury

Do wspó³pracy z ogrzewaczem MTH mog¹ byæ stosowane jedynie armatury bezci�nieniowe. MTH nie mo¿e byæ poddawany ci�nie-
niu. Nie wolno w ¿adnym wypadku zamykaæ odp³ywu armatur. Osadzaj¹cy siê kamieñ mo¿e doprowadziæ do ograniczenia lub za-
mkniêcia odp³ywu i tym samym wzrostu ci�nienia w ogrzewaczu. W celu zapewnienia optymalnego strumienia nale¿y u¿ywaæ jedynie
za³¹czonego regulatora strumienia.

2.6 Przepisy i zalecenia

Ø Monta¿ (instalacja wodna i instalacja elektryczna) oraz pierwsze uruchomienie i konserwacja opisywanego urz¹dzenia powinny
byæ wykonane jedynie zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹, przez Instalatora lub Serwisanta posiadaj¹cego odpowiednie uprawnienia.

Ø Niezawodna praca i bezpieczeñstwo pracy urz¹dzenia zapewnione s¹ tylko przy zastosowaniu przeznaczonych dla tego urz¹dze-
nia oryginalnych czê�ci zamiennych i wyposa¿enia dodatkowego

Ø Wymagania miejscowego Zak³adu Energetycznego
Ø Wymagania miejscowego Zak³adu Wodoci¹gowego

Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na:
Ø tabliczkê znamionow¹ urz¹dzenia
Ø dane techniczne

Elektryczna oporno�æ w³a�ciwa wody nie mo¿e byæ ni¿sza od warto�ci podanej na tabliczce znamionowej urz¹dzenia.
Przy wodnej sieci uk³adu elektroenergetycznego uwzglêdniaæ nale¿y najni¿sz¹ warto�æ elektrycznej oporno�ci w³a-
�ciwej wody (patrz tabela 2). Elektryczn¹ oporno�æ w³a�ciw¹ wody lub elektryczn¹ przewodno�æ wody okre�li lokalny
Zak³ad  Wodoci¹gowy.

Instalacja wodna
Ø nie jest wymagany zawór bezpieczeñstwa
Ø niedopuszczalna jest praca urz¹dzenia ze wstêpnie podgrzan¹ wod¹
Ø niedopuszczalne jest stosowanie armatur przeznaczonych dla urz¹dzeñ bezci�nieniowych

Instalacja elektryczna
Ø nale¿y przewidzieæ mo¿liwo�æ od³¹czenia urz¹dzenia od sieci na wszystkich biegunach na odleg³o�æ minimum 3 mm, za pomoc¹

bezpieczników lub przeka�ników.

2. Instrukcja monta¿u (dla Instalatora)

2.1 Budowa urz¹dzenia A

1 Przy³¹cze zimnej wody z sitkiem (klucz 14)
2 Przy³¹cze ciep³ej wody (klucz 14)
3 �ruba mocuj¹ca pokrywê
4 �cianka tylna urz¹dzenia
5 Pokrywa przednia urz¹dzenia
6 Otwory mocuj¹ce do monta¿u pod umywalk¹
7 Zatrzask

2.2 Warianty urz¹dzenia B

1 MTH 350
2 MTH 350 z AHo 40 MTH
3 MTH 350 z AHu 40 MTH
4 MTH 350 z AHEu 40 MTH
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2.7 Dane techniczne (patrz równie¿ dane techniczne na tabliczce znamionowej)

Typ MTH 350
Moc grzewcza 3,5 kW
Napiêcie zasilania 230 V ~  50 Hz
Maks. przep³yw pr¹du 15 A
Maks. Wydajno�æ c.w.u. Dt = 25 K 2,0 l/min
Przep³yw w³¹czeniowy £ 2,0 l/min
Przep³yw wy³¹czaj¹cy ³ 0,9 l/min
Automatyczna regulacja przep³ywu 2,2 l/min
Strata ci�nienia (przy max przep³ywie) 0,05 Mpa
Max temp wody dop³ywaj¹cej 25OC
Pojemno�æ 0,1 litra
Konstrukcja Otwarta (bezci�nieniowa)
Ciê¿ar 1,4 kg
Klasa bezpieczeñstwa 1
Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna)
Znaki bezpieczeñstwa CE
Króæce przy³¹czy wody (gwint zewnêtrzny) R 3/8" natynkowy
Przy³¹cze elektryczne 1/N/PE  ~ 230 V / 50 Hz
System grzejny Odkryta grza³ka
Zakres stosowania Woda o du¿ej lub ma³ej zawarto�ci wapnia

Tabela 1

Zakresy stosowania ogrzewaczy przep³ywowych w odniesieniu do elektrycznej oporno�ci w³a�ciwej wody /  elektrycznej
przewodno�ci w³a�ciwej

Dane jako Zakres stosowania dla ró¿nych temperatur
odniesienia  analizy wody *

w³a�ciwa oporno�æ elektryczna
odpowiada
w³a�ciwej
przewodno�ci elektrycznej

przy  15OC
³ 1100 Wcm

£ 90,9 mS/m
£ 909 mS/cm

przy  20OC
³ 970 Wcm

£ 103 mS/m
£ 1030 mS/cm

przy  25OC
³ 900 Wcm

£ 111 mS/m
£ 1110 mS/cm

Tabela 2
* warto�ci elektrycznej oporno�ci w³a�ciwej lub w³a�ciwej przewodno�ci elektrycznej wyliczane s¹ regionalnie w zale¿no�ci od

temperatury. Fakt ten nale¿y uwzglêdniæ przy ocenie danych.

2.8 Miejsce monta¿u

Ogrzewacz MTH mo¿na montowaæ nad - lub pod umywalk¹ , zgodnie z rysunkiem C, w zamkniêtych, nie nara¿onych
na mróz pomieszczeniach, mo¿liwie blisko punktu poboru wody (zdemontowane ogrzewacze przechowywaæ w po-
mieszczeniach nie nara¿onych na mróz z uwagi na resztki wody, jakie zawsze pozostaj¹ w urz¹dzeniu).

2.9 Monta¿ urz¹dzenia

Monta¿ pod umywalk¹ z armatur¹ AHu 40 MTH lub AHEu 40 MTH - rys. D
1 �rubê mocuj¹c¹ pokrywê urz¹dzenia poluzowaæ o dwa obroty.
2 Przy u¿yciu �rubokrêta odblokowaæ zatrzask
3 Zdj¹æ pokrywê przedni¹ wraz z zespo³em grza³ek
4 Wy³amaæ przy pomocy obc¹¿ek otwór przepustu przewodu zasilaj¹cego
5 Tyln¹ �ciankê urz¹dzenia przymocowaæ do �ciany przy u¿yciu ko³ków rozporowych i wkrêtów. �ciankê tyln¹ wykorzystaæ jako

szablon do nawiercenia otworów.
Ponowne z³o¿enie urz¹dzenia wykonaæ w odwrotnej kolejno�ci.
Wê¿e przy³¹czeniowe armatury AHu 40 MTH lub  AHEu 40 MTH nakrêciæ na króæce przy³¹czy wody (1 i 2), przytrzymuj¹c przy
urz¹dzeniu kluczem 14 mm - patrz opis armatur.
Monta¿ nad umywalk¹ z armatur¹ �cienn¹ AHo 40 MTH

Dop³yw zimnej wody i armatura AHo 40 MTH musz¹ byæ pewnie zamocowane!

1 Wkrêciæ armaturê �cienn¹ AHo 40 MTH wraz z rozetk¹
2 Zamocowaæ MTH na armaturze (przytrzymuj¹c przy urz¹dzeniu kluczem 14 mm)
Monta¿ nad umywalk¹ bez armatury �ciennej
Monta¿ urz¹dzenia jak pokazano na rysunku D  (urz¹dzenie odwrócone o 180O)



7

2.10 Pod³¹czenie elektryczne

Ogrzewacz musi byæ pod³¹czony do przewody uziemiaj¹cego. Urz¹dzenie przeznaczone jest fabrycznie do sta³ego
pod³¹czenia do sieci.

2.11 Pierwsze uruchomienie  F

Mo¿e byæ wykonane jedynie przez uprawnionego Instalatora lub Serwisanta.

  F
1 Ogrzewacz nape³niæ wod¹ i odpowietrzyæ

Uwaga! Niebezpieczeñstwo pracy bez wody!
Przed wkrêceniem/ w³¹czeniem bezpieczników nale¿y tak d³ugo otwieraæ i zamykaæ wszyst-
kie zawory poboru ciep³ej wody, a¿ ogrzewacz oraz instalacj¹ zostan¹ dok³adnie odpowietrzo-
ne. Przy w³¹czonej mocy grzewczej powietrze uszkadza system grzejny! Patrz "2.3 Wa¿ne
wskazówki"

2 W³¹czyæ napiêcie zasilania!
3 Sprawdziæ dzia³anie ogrzewacza i armatury

Wskazówka: Odwrócone logo nale¿y zakleiæ za³¹czon¹ wraz z urz¹dzeniem naklejk¹.

Przekazanie urz¹dzenia
Wyja�niæ U¿ytkownikowi przeznaczenie urz¹dzenia oraz zapoznaæ z jego obs³ug¹.
Wa¿ne wskazówki:
Ø Zwróciæ U¿ytkownikowi uwagê na mo¿liwe zagro¿enia (poparzenie).
Ø Przekazaæ niniejsz¹ instrukcjê do starannego przechowywania.

2.12 Wyposa¿enie dodatkowe
Ø Bezci�nieniowa armatura �cienna do MTH
Ø Bezci�nieniowa, umywalkowa armatura dwu zaworowa do MTH
Ø Bezci�nieniowa umywalkowa armatura jedno uchwytowa z zamkniêciem dop³ywu do MTH
Ø Regulator strumienia do armatur AHu 40 MTH lub AHEu 40 MTH

2.13 Usuwanie usterek
Usuwanie usterek przez U¿ytkownika

Usterka
Brak ciep³ej wody po-
mimo w pe³ni otwartej
armatury ciep³ej wody

Przyczyna
brak zasilania elektrycznego
przep³yw wody nie osi¹ga warto�ci potrzebnej do za³¹-
czenia systemu grzejnego.
Zabrudzenie lub zakamienienie regulatora strumienia.

Usuwanie
skontrolowaæ bezpieczniki w instalacji domowej
wyczy�ciæ lub wymieniæ regulator strumienia
(patrz pkt. 2,12 "Osprzêt dodatkowy")

Usuwanie usterek przez Serwisanta

Usterka
Zbyt ma³y przep³yw

Nie w³¹cza siê grzanie
/ brak ciep³ej wody

Przyczyna
zakamieniony lub zabrudzony regulator strumienia

zabrudzenie sitka

zakamieniony lub zabrudzony regulator strumienia

zabrudzenie sitka

brak napiêcia elektrycznego-uszkodzony system grzejny

Usuwanie
wyczy�ciæ lub wymieniæ regulator strumienia
(patrz pkt. 2,12 "Osprzêt dodatkowy")
po zamkniêciu dop³ywu wody wyczy�ciæ sitko w
dop³ywie zimnej wody (1)
wyczy�ciæ lub wymieniæ regulator strumienia(patrz
pkt. 2,12 "Osprzêt dodatkowy")
po zamkniêciu dop³ywu wody wyczy�ciæ sitko w
dop³ywie zimnej wody (1)
skontrolowaæ bezpieczniki w instalacji domowej-
zmierzyæ oporno�æ grza³ek ew. wymieniæ urz¹-
dzenie
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AEG Technika Grzewcza
Oddzia³ Przedsiêbiorstwa Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.
ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, tel.: 0-22 / 868-05-80, fax: 0-22 / 868-05-81

Gwarant:
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.,
ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, fax: 0-22 / 846-67-03.
Stan na 10.2004. Zmiany techniczne zastrze¿one.

3. Ochrona �rodowiska naturalnego

Prosimy o wspó³pracê w zakresie przestrzegania zasad ochrony �rodowiska naturalnego. W tym celu nale¿y usun¹æ opakowanie
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o surowcach wtórnych.
Ø Wszystkie elementy kartonowe s¹  wykonane z makulatury i mog¹ byæ wykorzystane jako surowiec wtórny.
Ø Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE), za� ta�my mocuj¹ce z polipropylenu (PP).
Ø Wszystkie materia³y mog¹ s³u¿yæ jako surowce wtórne.

4. Gwarancja

Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urz¹dzenie zosta³o zakupione. Naprawy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do Zak³adu
Serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej.
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne oraz konserwacja i ewentualne naprawy urz¹dzenia mog¹ byæ wykonane wy³¹cznie przez uprawnio-
nego Instalatora/Serwisanta pod rygorem utraty gwarancji.
Producent nie bierze odpowiedzialno�ci za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u i / lub u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¹
instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.


