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Instrukcja obs³ugi
dla u¿ytkownika

Dzia³anie
Po w³¹czeniu do sieci konwektor jest go-
towy do pracy.

Uwaga!
� W przedniej czê�ci konwektora

oraz na wylotach mog¹ w czasie
pracy wystêpowaæ temperatury do
85OC.

� Nie nale¿y niczego k³a�æ na urz¹dze-
niu, ani pomiêdzy urz¹dzenie a
�cianê. Rêczniki i temu podobne
rzeczy mo¿na wieszaæ tylko na
specjalnym wieszaku (wyposa¿enie
dodatkowe). Swobodny wylot powie-
trza nie powinien byæ ograniczany np.
przez powieszenie zas³on, bielizny itp.
W pobli¿u grzejnika, w pr¹dzie
ciep³ego powietrza nie mog¹ znajdo-
waæ siê ³atwopalne przedmioty z
drewna, papieru, tkaniny ani te¿
materia³y ³atwopalne jak np: wosk,
benzyna, puszki spray itp.

Uwaga!
� Tylko przy urz¹dzeniu wy³¹czonym z

sieci dopuszczalne jest wykonywa-
nie prac, przy których powstaj¹
³atwopalne opary, jak np. cyklino-
wanie czy przek³adanie parkietu,
p³ytek PCV, stosowanie wosku w
sprayu, benzyny itp.

� Z powodu wyp³ywu ciep³ego powie-
trza mog¹ powstaæ, jak przy wszelkich
urz¹dzeniach tego rodzaju, odbarwie-
nia na �cianach.

Uwaga!
Urz¹dzenie uprzednio wy³¹czone z sie-
ci mo¿e byæ rozkrêcane wy³¹cznie
przez serwisanta.

Urz¹dzenie z wieszakiem na rêczniki
(wyposa¿enie dodatkowe)
� Mo¿na suszyæ na nim wy³¹cznie takie

tkaniny, które by³y prane w wodzie.

Konserwacja
Urz¹dzenie wy³¹czone z sieci czy�cimy
wilgotn¹ �ciereczk¹, ewentualnie z odro-
bin¹ ³agodnego p³ynu do czyszczenia, po
czym wycieramy do sucha. Zabronione
jest stosowanie �rodków szoruj¹cych lub
¿r¹cych.

Obs³uga CON 10 S, CON 15 S, CON
20 S, CON 30 S (rys. 1)

W³¹czanie ogrzewania

W³¹czenie ogrzewania poprzez przekrê-
cenie pokrêt³a wyboru temperatury NI w
prawo w³¹cza siê urz¹dzenie i ustawia
¿¹dan¹ temperaturê. Po w³¹czeniu urz¹-
dzenie ogrzewa pomieszczenie szybko i
równomiernie.
Powietrze wlatuje do urz¹dzenia od
spodu poprzez otwory z przodu i z ty³u i
wylatuje dziêki zjawisku konwekcji po-
przez kratkê wylotu powietrza. ¯¹dana
temperatura w pomieszczeniu mo¿e byæ
ustawiona p³ynnie od 5 do 30OC. Regu-
lator temperatury wy³¹cza urz¹dzenie w
momencie osi¹gniêcia ustawionej tem-
peratury powietrza w pomieszczeniu.
Dziêki takiemu dogrzewaniu w pomie-
szczeniu utrzymywana jest sta³a tempe-
ratura.

Wy³¹czanie ogrzewania

W celu wy³¹czenia ogrzewania nale¿y
przekrêciæ regulator temperatury NI do
oporu w lewo.
Aby wy³¹czyæ urz¹dzenie ca³kowicie na-
le¿y wyj¹æ wtyczkê z sieci.

Ochrona przed zamarzaniem

Regulator temperatury NI ustawiæ w po-
³o¿eniu ✼. Regulator bêdzie w³¹cza³
urz¹dzenie, je�li temperatura w pomie-
szczeniu spadnie poni¿ej +7OC. Nale¿y
zwróciæ uwagê na w³a�ciwy dobór mocy
urz¹dzenia do zapotrzebowania na
ciep³o!

Obs³uga CON 10 ZS, CON 15 ZS,
CON 20 ZS, CON 30 ZS (rys. 2)

W³¹czanie ogrzewania

W³¹czyæ urz¹dzenie i jednocze�nie usta-
wiæ ¿¹dan¹ temperaturê poprzez prze-
krêcenie regulatora temperatury NI w
prawo.
W tym modelu mo¿na wybraæ jeden z
dwóch rodzajów funkcjonowania:
� Prze³¹cznik WI w po³o¿eniu 

Funkcjonuje jak model CON 10 S,
CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S

� Prze³¹cznik WI w po³o¿eniu ¹
funkcjonuje z programatorem
czasowym:
Programator czasowy (24 h) jest
podzielony na 96 elementów; na
ka¿d¹ godzinê przypadaj¹ 4 elementy
odpowiadaj¹ce 15 minutom.
Przy uruchomieniu i po ka¿dym
wy³¹czeniu pr¹du programator
czasowy TI nale¿y ustawiæ na nowo
poprzez przekrêcenie go w prawo, a¿
aktualna godzina pokryje siê ze
strza³k¹.

Czas grzania ustawia siê nastêpuj¹co:

Nale¿y przesun¹æ segmenty na obrze¿u
programatora do do³u; czerwone pola,
które siê wtedy uka¿¹ pokazuj¹ wybrany
czas grzania, czyli czas w którym urz¹-
dzenie bêdzie w³¹czone. Je�li ¿¹dana
temperatura zostanie osi¹gniêta w trak-
cie nastawionego czasu grzania, urz¹-
dzenie wy³¹czy siê, przy kolejnym zapo-
trzebowaniu na ciep³o w³¹czy siê ponow-
nie, a¿ do momentu up³yniêcia nasta-
wionego czasu. Ten sam program po-
wtarza siê codziennie.
Mo¿na dopasowaæ czas grzania do w³a-
snych potrzeb przez odpowiednie usta-
wienie systemów programatora.
Ochrona przed zamarzaniem jest za-
pewniona, gdy regulator temperatury NI
znajduje siê w po³o¿eniu ✼ a prze³acznik
(WI) w po³o¿eniu  (rys. 2).
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Rys. 1

Rys. 2

Instrukcja monta¿u
dla serwisu

Uwaga!
Monta¿ i przy³¹czenie konwektora
musi byæ przeprowadzone przez auto-
ryzowany serwis zgodnie z niniejsz¹
instrukcj¹ obs³ugi i monta¿u.
Niniejsza instrukcja nale¿y do urz¹dze-
nia i powinna byæ starannie przecho-
wywana przez w³a�ciciela.
W przypadku zmiany y¿ytkownika in-
strukcjê nale¿y przekazaæ nastêpcy.

� Konwektory firmy Stiebel Eltron s¹
elektrycznymi grzejnikami bezpo�re-
dnimi do monta¿u na �cianie i które
nadaj¹ siê najlepiej do ogrzewania
niewielkich pomieszczeñ, np. pra-
cowni, kuchni, ³azienki, pralni itp.

� Konwektor dostarczany jest z przewo-
dem przy³¹czeniowym i wtyczk¹ z
uziemieniem.

� Wieszak na rêczniki - wyposa¿enie
dodatkowe - mo¿e byæ dostarczony
do modeli CON 15 S, CON 20 S,
CON 30 S, CON 15 ZS, CON 20 ZS,
CON 30 ZS.

� Urz¹dzenie przeznaczone jest do
pod³¹czenia do sieci o napiêciu 230V.

� Przy rozpakowywaniu nale¿y uwa¿aæ
by w opakowaniu nie zosta³y ¿adne
czê�ci nale¿¹ce do konwektora.

Budowa i zasada dzia³ania
Obudowa zewnêtrzna konwektora wyko-
nana jest z blachy stalowej pokrytej la-
kierem piecowym. Z boków konwektor
ograniczony jest dwoma elementami z
tworzywa sztucznego. Z prawej strony
umieszczone s¹ pokrêt³a regulatorów.
Stalowo-rurowy grzejnik serii con z³o¿ony
z p³ytek, grzeje powietrze w pomieszcze-
niu równomiernie i bez ci¹gu.
Wbudowany regulator temperatury pil-
nuje ogrzewania powietrza i utrzymania
sta³ej temperatury w pomieszczeniu. Re-
gulatorem temperatury NI mo¿na usta-
wiæ p³ynnie temperaturê do ok. +30OC,
ustawiæ ochronê przed zamarzaniem lub
wy³¹czyæ urz¹dzenie.

Uwaga!
Istnieje mo¿liwo�æ pod³¹czenia innego
zewnêtrznego regulatora temperatury
pokojowej.
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Mocowanie

Dla u³atwienia monta¿u za³¹czone zosta-
³y dwa k¹towniki.
Konwektor wiesza siê poprzez wsuniêcie
k¹towników w listwê na tylnej �ciance
grzejnika. K¹towniki przykrêca siê do
�ciany z lewej i z prawej strony �rubami
mocuj¹cymi (dwa wkrêty do drewna) w
odstêpie "b" (patrz tabela na rys. 4). Za-
leca siê stosowanie ko³ków rozporowych
nr 6.
Ewentualne przesuniênia przy wierceniu
otworów mo¿na wyrównaæ poprzez po-
ziome i pionowe otwory w k¹townikach.
Po zamocowaniu do �ciany, urz¹dzenie
nale¿y zabezpieczyæ k¹townikiem trzy-
maj¹cym, który nale¿y przymocowaæ do
grzejnika a nastêpnie do �ciany (rys. 4,
rozm. 293 mm).

Uwaga!
� Powsta³y 10 mm odstêp od �ciany

nie mo¿e byæ w ¿adnym wypadku
zmniejszony.

� Urz¹dzenie powinno byæ unieszczo-
ne w takim miejcsu, by u¿ytkownik
wanny lub prysznica nie móg³ go
dotkn¹æ.

� Grzejnik powinien byæ tak powie-
szony, by ³atwopalne materia³y nie
mog³y siê zapaliæ. Dlatego te¿ nie
mo¿na przekraczaæ minimalnych
odstêpów (rys. 3).

� Urz¹dzenie mo¿e zostaæ zamoco-
wane na pionowej �cianie znosz¹-
cej temperaturê min. 90OC.

� Minimalne odstêpy od �cian i
przedmiotów: patrz rys. 3

Wieszak na rêczniki
(wyposa¿enie dodatkowe)
Wieszak na rêczniki zak³ada siê z góry
na urz¹dzenie przymocowane do �ciany.

Rys. 3

Typ  Moc a b c* Waga Wieszak**

CON 10 S/ZS 1 kW, 230V~ 430 185 - 4,8 kg -

CON 15 S/ZS 1,5 kW, 230V~ 585 340 615 6,5 kg nr kat. 072464

CON 20 S/ZS 2 kW, 230V~ 740 495 770 8,3 kg nr kat. 072465

CON 30 S/ZS 3 kW, 230V~ 1050 805 1080 11,3 kg nr kat. 072466

*   tylko przy zastosowaniu wieszaka na rêczniki
**  wyposa¿enie dodatkowe
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a max b min

15 cm 25 cm

20 cm  50 cm

       �ciana

                                          wieszak

przeprowadzenie kabli
   pokrêt³a

Wymiary w mm

pod³oga

Rys. 4



Pod³¹czenie elektryczne

� Urz¹dzenie przystosowane do pr¹du
zmiennego 230 V.

� Wszelkie prace instalacyjne, a w
szczególno�ci zabezpieczenia nale¿y
wykonaæ zgodnie z miejscowymi
przepisami oraz przepisami odno�ne-
go rejonu energetycznego.

� W przypadku instalacji grzejnika w
pomieszczeniu z wann¹ lub pryszni-
cem nale¿y zachowaæ rejon bezpie-
czeñstwa oraz zalecenia z tabliczki
znamionowej urz¹dzenia.

� Zielono-¿ó³te ¿y³y mog¹ s³u¿yæ
wy³¹cznie jako przewody zabezpie-
czaj¹ce a w ¿adnym przypadku jako
przewody fazowe.

Uwaga!
� Zapoznaæ siê z tabliczk¹ znamiono-

w¹!
Podane na niej napiêcie musi
pokrywaæ siê z napiêciem sieci.
Dobraæ w³a�ciwy przekrój przewo-
dów.
W celu przy³¹czenia do sieci nale¿y
w odleg³o�ci min. 10 cm w bok od
urz¹dzenia przewidzieæ gniazdko z
uziemieniem lub puszkê do sta³ego
pod³aczenia urz¹dzenia.

– Grzejnik nie mo¿e byæ zasilany ze
zwyk³ego gniazda �ciennego.

– W przypadku sta³ego pod³¹czenia,
urz¹dzenie musi byæ oddzielone od
sieci przewodem separuj¹cym
min. 3 mm. W tym miejscu mo¿na
za³o¿yæ zabezpieczenia, wy³¹cznik
wahañ napiêcia, bezpieczniki.

Uwaga!
– Przewód elektryczny nie mo¿e

przylegaæ do urz¹dzenia.

Schemat elektryczny CON 10÷30 S
(Opis do rys. 5)
R1 grza³ka
F1 zabezpieczenie przed przegrzaniem
N1 regulator temperatury
N2 regulator temperatury (zewnêtrzny)
X1 zaciski i gniazdka
X2 wtyczka

Schemat elektryczny CON 10÷30 ZS
(Opis do rys. 6)
R1 grza³ka
F1 zabezpieczenie przed przegrzaniem
N1 regulator temperatury
N2 regulator temperatury (zewnêtrzny)
W1 prze³¹cznik trybu pracy
X1 zaciski i gniazdka
X2 wtyczka

Rys. 5

Rys. 6
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przy dzia³aniu
regulatora temperatury
i wy³¹czniku

przy dzia³aniu
regulatora temperatury
i wy³¹czniku



Regulator temperatury pokojowej
(zewnêtrzny)

W przypadku pomieszczeñ o powierzch-
ni wiêkszej ni¿ 20 m2 urz¹dzenie mo¿e
byæ sterowane poprzez jeden z dostêp-
nych na rynku zewnêtrznych regulatorów
temperatury; Patrz schenat - rys. 5 i 6).
W takim uk³adzie regulator temperatury
NI na urz¹dzeniu musi byæ przekrêcony
maksymalnie w prawo.
Regulator temperatury pokojowej powi-
nien byæ umieszczony mo¿liwie daleko
od urz¹dzenia, na �cianie, na wysoko�ci
min. 1,5 m.

Zabezpieczenia

Konwektory posiadaj¹ bezpiecznikowy
ogranicznik temperatury (STB), który wy-
³¹cza urz¹dzenie w przypadku przegrza-
nia. Po takim wy³¹czeniu nale¿y wezwaæ
autoryzowany serwis, by znalaz³ i usun¹³
przyczynê.

Wymiana bezpiecznikowego ogra-
nicznika temperatury (STB)

Uwaga!
Wymiana mo¿e byæ przeprowadzona
wy³¹cznie przez fachowca.

– Po zdjêciu pokrywy silikonowa os³ona
przewodów zostanie zdjêta a bez-
piecznik STB wyjêty. Bezpiecznik STB
posiada na przewodach znaczniki. W
stanie wbudowanym znacznik ten
musi znajdowaæ siê z prawej strony
rury czujnika.

– Nowy STB musi zostaæ tak g³êboko
wepchniêty w rurê ochronn¹, by
znacznik by³ ledwo widoczny.

– Po w³a�ciwym umieszczeniu nale¿y
zamocowaæ bezpiecznik zaciskiem do
kabli.

Po³o¿enie bezpiecznika STB nale¿y
skontrolowaæ za pomoc¹ tabeli na rys. 7.

Przekazanie

Nale¿y wyja�niæ u¿ytkownikowi funkcje
urz¹dzenia. Uczuliæ szczególnie, by wlot
i wylot powietrza nie by³y w ¿adnym wy-
padku zas³aniane. Niniejsz¹ instrukcjê
obs³ugi nale¿y przekazaæ u¿ytkownikowi
do przechowywania.

Dane techniczne
(patrz równie¿ tabela na rys. 3 i 4)

Klasa zabezpieczenia

Zakres nastawy temperatury

Ochrona przed zamarzaniem

Ochrona przed wnikaniem wody

Symbole bezpieczeñstwa

I

ca. 7OC do ca. 30OC

ca. +7OC

IP 24

Typ CON 10 S CON 15 S CON 20 S CON 30 S
CON 10 ZS CON 15 ZS CON 20 ZS CON 30 ZS

D³ugo�æ 325 mm-5mm 325 mm -5 mm 325 mm ±5 mm 479 mm±5 mm

Rys. 7

Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o., ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, fax: 0-22 / 846-67-03
Stan na 07.1998. Zmiany techniczne zastrze¿one.
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