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Hydraulicznie sterowany,
przep³ywowy ogrzewacz wody, jednofazowy
MT 370, MT 460, MT 600
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Monta¿, pierwsze uruchomienie i naprawy
mog¹ byæ wykonane jedynie przez uprawnionego

Instalatora lub Serwisanta, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.
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1. Instrukcja obs³ugi (dla U¿ytkownika)
Obs³uga urz¹dzenia
Hydraulicznie sterowany ogrzewacz przep³ywowy MT ogrzewa wodê u¿ytkow¹ automa-
tycznie, podczas jej przep³ywu przez urz¹dzenie. Grza³ka ogrzewacza w³¹cza siê samo-
czynnie, po otwarciu armatury w punkcie poboru wody.
Temperatura c.w.u. zale¿na jest od temperatury zimnej wody dop³ywaj¹cej do urz¹dze-
nia, oraz wielko�ci przep³ywu wody (otwarcia armatury). Czym mniejszy przep³yw, tym
wy¿sza jest temperatura wody wyp³ywaj¹cej.
W zimnych porach roku, w zwi¹zku ze zmian¹ temperatury zimnej wody dop³ywaj¹cej do
urz¹dzenia mo¿liwe jest obni¿enie siê temperatury wody wyp³ywaj¹cej. Wbudowany w
urz¹dzenie regulator przep³ywu ogranicza przep³yw wody w takim stopniu, aby równie¿
przy  pe³nym otwarciu armatury mo¿liwe by³o zachowanie odpowiedniej temperatury wody
wyp³ywaj¹cej (patrz tabela na stronie 3).

Uwaga: przy zbyt ma³ym przep³ywie wody grza³ka ogrzewacza nie w³¹czy siê
lub wy³¹czy siê podczas poboru wody.

Wa¿na wskazówka
W przypadku wyst¹pienia przerwy w dop³ywie wody do ogrzewacza spowodowanej np.
zabezpieczeniem przed zamarzaniem lub pracami przy instalacji wodnej, przed ponow-
nym uruchomieniem ogrzewacza nale¿y bezwzglêdnie wykonaæ nastêpuj¹ce czynno�ci:
1. wy³¹czyæ lub wykrêciæ bezpieczniki
2. pod³¹czona do urz¹dzenia armaturê ciep³ej wody otwieraæ i zamykaæ tak d³ugo, a¿

ogrzewacz oraz instalacja zimnej wody zostan¹ ca³kowicie odpowietrzone.
3. ponownie w³¹czyæ lub wkrêciæ bezpieczniki.

Monta¿ i pierwsze uruchomienie
Monta¿, pierwsze uruchomienie i naprawy mog¹ byæ wykonane jedynie przez uprawnio-
nego Instalatora lub Serwisanta, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.
Producent nie bierze odpowiedzialno�ci za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u i /
lub u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¹ instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.

Konserwacja urz¹dzenia
Do utrzymania obudowy ogrzewacza  w czysto�ci wystarczy wilgotna �ciereczka. Nie
nale¿y stosowaæ ¿adnych szoruj¹cych lub rozpuszczaj¹cych (benzyna, alkohol) �rodków
czysto�ci !
Konserwacji urz¹dzenia np. sprawdzenia bezpieczeñstwa elektrycznego dokonywaæ mo¿e
jedynie upowa¿niony Instalator lub Serwisant.
Nale¿y regularnie odkamieniaæ i ewentualnie wymieniaæ perlatory w armaturach.

Wskazówka
Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y starannie przechowaæ i przekazaæ nabywcy w przypadku sprze-
da¿y urz¹dzenia. Przy pracach konserwacyjnych lub ewentualnych naprawach udostêp-
niæ do wgl¹du Serwisantowi.

Urz¹dzenie wykonane jest zgodnie z Dyrektywami Unii Euopejskiej:
1 73/23/EWG (dotycz¹ca niskich napiêæ)
2 89/336/EWG (dotycz¹ca zak³óceñ elektromagnetycznych)

wraz ze zmianami 92/31/EWG.
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2. Instrukcja monta¿u (dla Instalatora / Serwisanta)
Budowa i opis urz¹dzenia
Woda ogrzewana jest podczas jej przep³ywu przez ogrzewacz.
Wydajno�æ c.w.u. zale¿na jest od temperatury zimnej wody dop³ywaj¹cej do urz¹dzenia,
mocy grzewczej oraz wielko�ci przep³ywu wody.
Izolowana grza³ka miedziana znajduj¹ca siê w rurze przep³ywowej zanurzona jest bez-
po�rednio w wodzie, któr¹ ogrzewa.
Wy³¹cznik ró¿nicowo-ci�nieniowy w³¹cza grza³kê automatycznie z chwil¹ otwarcia arma-
tury ciep³ej wody. Energia elektryczna zu¿ywana jest tylko podczas poboru ciep³ej wody.
Wbudowany ogranicznik temperatury i ogranicznik ci�nienia bezpieczeñstwa, w przy-
padku przegrzania ogrzewacza wy³¹cza go elektrycznie na obu biegunach.
Ci�nienie zimnej wody dop³ywaj¹cej do ogrzewacza jest zale¿ne od mocy urz¹dzenia
(patrz poni¿sza tabela).
Nominalne ci�nienie robocze wynosi 1 Mpa (10 bar), je�li jest wy¿sze, nale¿y zastoso-
waæ zawór redukuj¹cy.

Dane techniczne

Typ MT 370 MT 460 MT 600
Moc grzewcza, przy napiêciu zasilania 230 V W 3650 4600 5750
Zabezpieczenie elektryczne A 16 20 25
Przep³yw w³¹czeniowy l/min 1,4 1,8 2,3
Strata ci�nienia, przy przep³ywie w³¹czeniowym MPa 0,06 0,07 0,08
Ogranicznik przep³ywu l/min 3,0 4,0 5,0
Rodzaj konstrukcji otwarty / zamkniêty
Max dopuszczalne ci�nienie 1 Mpa
Rodzaj ochrony IP 25
Pod³¹czenie elektryczne 1/N/PE ~
Sposób pod³¹czenia elektrycznego wtyczka sta³e sta³e
Króæce pod³¹czenia wody (gwint zewnêtrzny) R 3/8
Max temperatura wody zasilaj¹cej urz¹dzenie 35OC
System grzewczy         miedziana grza³ka rurkowa

Wskazówka: w celu zagwarantowania ochrony IP 25, przy elektrycznym pod³¹-
czeniu sta³ym wykonanym przez prowadnicê, pozosta³¹ otwart¹ prowadnicê
przewodu nale¿y zamkn¹æ dostarczon¹ wraz z urz¹dzeniem tulejk¹ rurkow¹.

Monta¿ urz¹dzenia

Rozpakowaæ ostro¿nie urz¹dzenie. Sprawdziæ dane na tabliczce znamionowej. Porów-
naæ napiêcie zasilania.
Ogrzewacz mo¿na instalowaæ jedynie w pomieszczeniach nie nara¿onych na temperatu-
ry ujemne, mo¿liwie blisko punktu poboru wody (zdemontowane ogrzewacze przecho-
wywaæ w pomieszczeniach nie nara¿onych na mróz z uwagi na resztki wody, jakie za-
wsze pozostaj¹ w urz¹dzeniu).
W zale¿no�ci od wybranego schematu instalacyjnego i rysunku monta¿owego przymo-
cowaæ przy pomocy dwóch wkrêtów i ko³ków rozporowych uchwyt monta¿owy do �ciany.
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Zamontowaæ urz¹dzenie. Przy zawieszaniu na uchwycie nale¿y pokonaæ lekki opór za-
trzasku.
Monta¿ armatury pokazano na stronie 5 i 6.

Wymiary monta¿owe

1 Wyp³yw ciep³ej wody
2 Doprowadzenie zimnej wody
3 Przepust elektrycznego przewodu zasilaj¹cego  (MT 370 z wtyczk¹)
4 Sitko z regulatorem przep³ywu
5 Uchwyt monta¿owy do monta¿u uniwersalnego
6 Dodatkowe otwory mocuj¹ce
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Pod³¹czenie wody

Temperatura zimnej wody dop³ywaj¹cej do ogrzewacza mo¿e wynosiæ maksymalnie 35OC.
Mo¿e pracowaæ jako urz¹dzenie bezci�nieniowe lub ci�nieniowe. Niedopuszczalna jest
pomy³ka w pod³¹czeniu króæców zimnej i ciep³ej wody. Wyt³oczone strza³ki wskazuj¹ kie-
runek przep³ywu wody. W przypadku eksploatacji bezci�nieniowej wyp³yw wody ma funk-
cjê napowietrzania i dlatego nie mo¿e byæ zamkniêty.
Do pod³¹czenia zalecane jest stosowanie specjalnych armatur AEG wyposa¿onych w
perlator o drobnych otworkach. Mo¿liwe jest tak¿e u¿ycie innych, dostêpnych w handlu
armatur pod warunkiem wymiany wmontowanego w nie perlatora, na dostarczany wraz z
ogrzewaczem perlator o przep³ywie 3-4 litrów.
Nastêpuj¹ce armatury bezci�nieniowe nadaj¹ siê do zastosowania:
AHo 50 MT bezci�nieniowa armatura �cienna, z obrotow¹ wylewk¹ i perlatorem cien-

kostrumieniowym
AHu 40 bezci�nieniowa armatura mieszaj¹ca, z obrotow¹ wylewk¹ i perlatorem

cienkostrumieniowym
Wskazówka: przy monta¿u pod³¹czenia wody, króæców znajduj¹cych siê w
urz¹dzeniu nie nale¿y przytrzymywaæ obc¹¿kami.

Schemat instalacji ogrzewacza MT

Monta¿ nad punktem poboru, jako ogrzewacz bezci�nieniowy
1 Monta¿ urz¹dzenia (patrz wymiary monta-

¿owe na stronie 4)
2 Armaturê typ AHo 50 MT firmy AEG wykrê-

ciæ do króæca zimnej wody(R 1/2�) - (poz. 1)
3 Zamontowaæ do urz¹dzenia, przy pomocy

nakrêtki z uszczelk¹ rurki ³¹cz¹ce (poz. 2)
4 Otworzyæ armaturê ciep³ej wody. Przep³u-

kaæ starannie urz¹dzenie i sprawdziæ
szczelno�æ �rubunków.
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Monta¿ pod punktem poboru, jako ogrzewacz bezci�nieniowy
1 Monta¿ urz¹dzenia (patrz wymiary mon-

ta¿owe na stronie 4)
Ogrzewacz mo¿e by tak¿e zamontowany
poziomo (króæce w lewo lub w prawo)

2 Armatura AHu 40 (poz. 1) posiada dwie
rurki do po³¹czenia z ogrzewaczem i jed-
n¹ rurkê do pod³¹czenia zaworu k¹towe-
go zimnej wody. Rurkê z niebiesk¹ strza³-
k¹ skierowan¹ do ty³u (poz. 3) nale¿y pod-
³¹czyæ przy pomocy �rubunku zaciskowe-
go, do doprowadzenia zimnej wody, nato-
miast rurkê ze strza³k¹ czerwon¹ skiero-
wan¹ do góry (poz. 4) nale¿y pod³¹czyæ
przy pomocy �rubunku zaciskowego, do
wyp³ywu ciep³ej wody z ogrzewacza. Rur-
kê ze strza³k¹ niebiesk¹, skierowan¹ do
góry (poz. 2), nale¿y pod³¹czyæ do k¹to-
wego zaworu zimnej wody.

3 Otworzyæ armaturê ciep³ej wody. Przep³u-
kaæ starannie urz¹dzenie i sprawdziæ
szczelno�æ �rubunków.

Monta¿ pod punktem poboru, jako ogrzewacz ci�nieniowy
1 Monta¿ urz¹dzenia (patrz wymiary mon-

ta¿owe na stronie 4)
Ogrzewacz mo¿e by tak¿e zamontowany
poziomo (króæce w lewo lub w prawo)

2 Armaturê ci�nieniow¹  (poz. 1) zamonto-
waæ w umywalce. Zamontowaæ trójnik
(poz.2) do zaworu k¹towego zimnej wody.
Praw¹ rurkê pod³¹czeniow¹ armatury po-
³¹czyæ z trójnikiem. Lew¹ rurkê pod³¹cze-
niow¹ po³¹czyæ z odp³ywem ciep³ej wody
z ogrzewacza. Dop³yw zimnej wody ogrze-
wacza po³¹czyæ z przy pomocy rurki przed-
³u¿aj¹cej  (poz.3) z trójnikiem w zaworze
k¹towym.

3 Otworzyæ armaturê ciep³ej wody. Przep³u-
kaæ starannie urz¹dzenie i sprawdziæ
szczelno�æ �rubunków.
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Pod³¹czenie elektryczne
Pod³¹czenie elektryczne mo¿na wykonaæ dopiero po pod³¹czeniu wody.
Przy wykonywaniu pod³¹czenia elektrycznego nale¿y przestrzegaæ przepisów norm i
zaleceñ Zak³adu Energetycznego.
Ogrzewacz MT wyposa¿ony jest w przewód przy³¹czaj¹cy (MT 370 z wtyczk¹), o d³ugo-
�ci ok. 1 m.
Dla pod³¹czenia ogrzewacza Zalecane jest wykonanie oddzielnego obwodu elektryczne-
go. Ogrzewacz mo¿e byæ pod³¹czony elektrycznie, dopiero wtedy, gdy przy otwarciu ar-
matury wyp³ywa z niego woda.

Wa¿na wskazówka: Przy wykonaniu elektrycznego pod³¹czenia sta³ego (MT
460, MT 600) nale¿y je wykonaæ w taki sposób, aby przed rozpoczêciem ja-
kichkolwiek prac przy ogrzewaczu mo¿liwe by³o od³¹czenie go od sieci po-
przez wykrêcenie lub wy³¹czenie bezpieczników. Minimalny odstêp styków
powinien wynosiæ co najmniej 3 mm.
Przy pod³¹czeniu sta³ym opór systemu powinien wynosiæ:
MT 460 - Zmax = 0,460 W, przy MT 600 - Zmax = 0,370 W.

Usterki

W przypadku wyst¹pienia zak³óceñ w pracy ogrzewacza, wbudo-
wany ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa i ogranicznik ci�nie-
nia od³¹czy ogrzewacz od sieci na obu biegunach. Przed ponow-
nym w³¹czeniem Instalator / Serwisant musi ustaliæ i usun¹æ przy-
czynê usterki.

Przed ka¿dym rozpoczêciem prac ogrzewacz nale¿y
bezwzglêdnie od³¹czyæ od sieci.

Zdj¹æ pokrywê obudowy, nastêpnie delikatnie, przy pomocy �ru-
bokrêta wcisn¹æ przycisk kontaktowy, a¿ do us³yszenia odg³osu
zatrza�niêcia.

Uwaga! Przycisku nie wolno w ¿adnym wypadku blo-
kowaæ.

Miejsce naci�niêcia
�rubokrêtem

Usterka
Zbyt ma³y przep³yw, pomi-
mo w pe³ni otwartej arma-
tury
Pomimo s³yszalnego w³¹-
czania siê ogrzewacz nie
zapewnia ciep³ej wody

Pomimo wystarczaj¹cego
przep³ywu wody ogrze-
wacz nie w³¹cza siê

Przyczyna
Zabrudzenie sitka

Ze wzglêdu na zbyt wyso-
k¹ temperaturê zbyt wyso-
kie ci�nienie zadzia³a³
ogranicznik temperatury
bezpieczeñstwa lub ogra-
nicznik ci�nienia
Uszkodzona grza³ka rurkowa
Wy³¹cznik ró¿nicowo-ci-
�nieniowy nie pracuje pra-
wid³owo (zatkany, pêkniê-
ta membrana

Sposób usuniêcia
Po zamkniêciu dop³ywu
wody wyczy�ciæ sitko w
dop³ywie zimnej wody
Ustaliæ i usun¹æ przyczynê.
Wcisn¹æ ponownie ogra-
nicznik temperatury bez-
pieczeñstwa i ogranicznik
ci�nienia

Wymieniæ ogrzewacz
Wymieniæ ogrzewacz
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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 02.2005. Zmiany techniczne zastrze¿one. TO
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Schemat elektryczny

W³¹cznik mocy

Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa

Ogranicznik ci�nienia

Elektromagnes

Grza³ka

3. Ochrona �rodowiska naturalnego
Prosimy o wspó³pracê w zakresie przestrzegania zasad ochrony �rodowiska naturalne-
go. W tym celu nale¿y usun¹æ opakowanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o su-
rowcach 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. Napra-
wy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do Zak³adu  Serwisowego wymienionego w karcie gwa-
rancyjnej.
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne oraz konserwacja i ewentualne naprawy urz¹dzenia
mog¹ byæ wykonane wy³¹cznie przez uprawnionego 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.


