
Przep³ywowy, ci�nieniowy ogrzewacz wody
DHA 4/8 L
Instrukcja monta¿u i obs³ugi

Monta¿ (instalacja wodna i elektryczna) oraz pierwsze uruchomienie powinno byæ wykonane zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹ przez
fachowca posiadaj¹cego odpowiednie uprawnienia.

Technika dobrego samopoczucia
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Podwy¿szenie temperatury

Wybrana moc*

8,8 kW

6,6 kW

6,6 kW

4,4 kW

4,4 kW

2,2 kW

4 l/min

32OC

24OC

24OC

16OC

16OC

8OC

6 l/min

21OC

16OC

16OC

11OC

11OC

5OC

8 l/min

16OC

12OC

12OC

8OC

8OC

4OC

10 l/min

13OC

10OC

10OC

6OC

6OC

3OC

*  Nastawiona przez fachowca moc podstawowa przy napiêciu sieci 230 V.
Tabela 1
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1. Instrukcja obs³ugi
dla u¿ytkownika i fachowca

1.1 Opis urz¹dzenia

Hydraulicznie sterowany ma³y ogrze-
wacz przep³ywowy podgrzewa wodê przy
jej przep³ywie przez urz¹dzenie. Przy
przep³ywie wody >2,9 l/min nastêpuje
w³¹czenie ogrzewania w urz¹dzeniu.

1.2 Najwa¿niejsze w skrócie

1 Nastawienie mocy grzewczej za po-
moc¹ pokrêt³a wyboru (1)
Stopieñ ·   Þ zredukowana tempera

tura wody na wyp³ywie
Stopieñ ·· Þ pe³na temperatura

wody na wyp³ywie
2 Otwarcie zaworu ciep³ej wody arma-

tury Þ  urz¹dzenie podgrzewa: wska-
zanie �Power� (2).

1.3 Obs³uga

�Overheating� - lampka sygnalizacyj-
na (3) w³¹czona:
Ogrzewacz zredukowa³ moc z powodu
za wysokiej temperatury na wyp³ywie. Po
sch³odzeniu nastêpuje ponowne automa-
tyczne w³¹czenie mocy grzewczej.
Temperatura wody na wyp³ywie jest za-
le¿na od nastawionej przez fachowca
mocy podstawowej (do wyboru: 8; 6 lub
4 kW przy 220V), od temperatury dop³y-
waj¹cej zimnej wody oraz od przep³ywu
wody na armaturze. Przy za niskiej tem-
peraturze wyp³ywaj¹cej wody nastawiæ
pokrêt³o wyboru na stopieñ ··  lub zredu-
kowaæ przep³yw wody.
W tabeli 1 przedstawiono warto�ci wzro-
stu temperatury wody przy odpowiedniej
warto�ci mocy grzewczej w zale¿no�ci
od przep³ywu wody przez ogrzewacz.
Dodaj¹c te warto�ci do warto�ci tempe-
ratury zimnej wody w miejscu zainstalo-
wania urz¹dzenia otrzymuje siê warto�ci
temperatury wody na wyp³ywie.

Przyk³ad:
Moc podstawowa 8,8 kW
Przep³yw 4 l/min
Podwy¿szenie temperatury 32OC
Dop³yw zimnej wody 10OC
Wyp³yw ciep³ej wody 42OC

1.4 Wa¿na wskazówka

Nale¿y bezwzglêdnie zwróciæ uwagê
na wszystkie informacje zawarte w ni-
niejszej instrukcji. Zawieraj¹ one wa¿-
ne zalecenia odno�nie bezpieczeñ-
stwa pracy, obs³ugi i konserwacji
urz¹dzenia.

1.5 Konserwacja

Do konserwacji urz¹dzenia wystarczy
wilgotna �ciereczka. Nie u¿ywaæ szoruj¹-
cych i rozpuszczaj¹cych �rodków czysz-
cz¹cych.

Uwaga!
Tylko fachowiec mo¿e wykonywaæ
prace konserwacyjne.

1.6 Co robiæ, gdy ...?

Awaria

Brak ciep³ej wody mimo
ca³kowitego otwarcia zawo-
ru ciep³ej wody

Przyczyna

� Urz¹dzenie nie pod-
grzewa wody.

Przep³yw wody jest mniej-
szy od minimalnej potrzeb-
nej warto�ci 2,9 l/min.
� Zabrudzenie lub

zmniejszenie �rednicy
przelotu wskutek osa-
dów na regulatorze
strumienia w armaturze
lub perlatorze na wyp³y-
wie.

Usuwanie

� Sprawdziæ i w razie po-
trzeby wymieniæ bez-
pieczniki.

� Oczy�ciæ lub usun¹æ
osad z regulatora stru-
mienia lub z perlatora.

2. Instrukcja monta¿u
dla fachowca

2.1 Opis urz¹dzenia

Przep³ywowy ogrzewacz Stiebel Eltron
DHA jest hydraulicznie sterowanym
urz¹dzeniem ci�nieniowym dla zaopatry-
wania w ciep³¹ wodê jednego lub kilku
punktów poboru.

1 Pokrêt³o wyboru mocy grzewczej
2 Lampka sygnalizacyjna �Power�:

urz¹dzenie podgrzewa
3 Lampka sygnalizacyjna �Overhe-

ating�: temperatura wody na wyp³y-
wie >65OC

4 Listwa zaciskowa dla pod³¹czenia
elektrycznego

5 Przelot kabla pod³¹czenia elektrycz-
nego podtynkowego i natynkowego

6 Ogranicznik bezpieczeñstwa tempe-
ratury z przyciskiem odblokowania

7 Wy³¹cznik ró¿nicowo-ci�nieniowy
8 �ruba do nastawiania przep³ywu
9 Listwa zaciskowa z mostkami do

wyboru mocy grzewczej
10 Pod³¹czenie zimnej wody G 1/2

monta¿ natynkowy
11 Pod³¹czenie ciep³ej wody G 1/2

monta¿ natynkowy
12 Pod³¹czenie zimnej wody G 1/2

monta¿ podtynkowy
13 Pod³¹czenie ciep³ej wody G 1/2

monta¿ podtynkowy
14 Mocowanie urz¹dzenia
15 Sitko
16 Przycisk odblokowania dla wy³¹czni-

ka ró¿nicowo-ci�nieniowego

2.2 Przepisy i zarz¹dzenia

Przestrzegaæ przepisów miejscowego
zak³adu energetycznego i odpowiednie-
go przedsiêbiorstwa wodoci¹gowego.

2.3 Wa¿ne wskazówki

� Aktualne dane urz¹dzenia podane s¹
na tabliczce znamionowej.

� Materia³y dla instalacji wodnej: stal,
mied� lub system rur z tworzywa
sztucznego. Przy zastosowaniu rur z
tworzywa sztucznego nale¿y wzi¹æ
pod uwagê nastêpuj¹c¹ wskazówkê:
w przypadku awarii ruroci¹g ciep³ej
wody mo¿e byæ nara¿ony na:
-  temperaturê maksymaln¹ 95OC
-  ci�nienie maksymalne 10 bar.

� Pod³¹czenie elektryczne zrealizowaæ
wy³¹cznie za pomoc¹ przewodów
u³o¿onych na sta³e.

� Urz¹dzenie musi posiadaæ mo¿li-
wo�æ od³¹czenia od sieci np. za po-
moc¹ bezpieczników z odleg³o�ci¹
miêdzy rozdzielonymi stykami co
najmniej 3 mm.

Uwaga!
Urz¹dzenie nale¿y pod³¹czyæ do prze-
wodu ochronnego (patrz schemat
elektryczny)!
� Nie mo¿na stosowaæ armatury prze-

znaczonej dla urz¹dzeñ bezci�nienio-
wych!

� Zawór bezpieczeñstwa nie jest po-
trzebny.

Tabela 2



2.4 Dane techniczne

Typ

Rodzaj budowy

Pojemno�æ znamionowa l

Nadci�nienie znamionowe bar

Masa kg

Klasa ochrony

Stopieñ ochrony

Znaki kontroli

Pod³¹czenie wody

Sieæ zasilaj¹ca

Moc znamionowa kW

przy 220V

przy 230V

przy 240V

Zastosowanie

DHA 4/8 L

zamkniêty

0,5

10

2,5

I

IP 24

patrz tabliczka znamionowa urz¹dzenia

G 1/2 (gwint zewnêtrzny

1/N/PE ~220 ... 240V

8,0 6,0 4,0

8,8 6,6 4,4

9,6 7,2 4,8

urz¹dzenie na�cienne do
zaopatrywania w ciep³¹ wodê

jednego lub kilku punktów poboru

2.5 Miejsce monta¿u

Ogrzewacz przep³ywowy nale¿y zamon-
towaæ w zamkniêtym pomieszczeniu za-
bezpieczonym przed mrozem (zdemon-
towane urz¹dzenie przechowywaæ tak¿e
w miejscu zabezpieczonym przed mro-
zem ze wzglêdu na znajduj¹ce siê w nim
resztki wody). Urz¹dzenie nale¿y zamon-
towaæ pionowo wed³ug przyk³adu A dla
monta¿u na tynku lub wed³ug przyk³adu
B dla monta¿u pod tynkiem.

2.6 Monta¿ urz¹dzenia

Przygotowania
1 Zdj¹æ pokrywê urz¹dzenia.
2 Ustawiæ urz¹dzenie w miejscu mon-

ta¿u, zaznaczyæ i wywierciæ otwory
do mocowania. Zamontowaæ �rubê
mocuj¹c¹ (zwróciæ uwagê na g³êbo-
ko�æ wkrêcania).

3 Przygotowaæ elektryczny przewód
pod³¹czeniowy odpowiedniej d³ugo-
�ci i zaizolowaæ go.

3a Przy natynkowym pod³¹czeniu elek-
trycznym nale¿y w odpowiednim
miejscu wy³amaæ czê�æ tylnej �ciany.

Uwaga!
Dok³adnie przep³ukaæ ruroci¹g dopro-
wadzaj¹cy zimn¹ wodê. Pod³¹czenie
wykonaæ za pomoc¹ armatury nor-
malnie dostêpnej w handlu.
Wy³amaæ przeloty dla pod³¹czenia wody:
4a Pod³¹czenie pod tynkiem
4b Pod³¹czenie na tynku
Zainstalowaæ pod³¹czenia wody
5a Pod³¹czenie pod tynkiem: wkrêciæ

z³¹czkê po³¹czeniow¹ do �ruby in-
stalacyjnej wody (zwróciæ uwagê na
po³o¿enie i g³êboko�æ wkrêcania).

5b Pod³¹czenie na tynku: wkrêciæ z³¹cz-
kê po³¹czeniow¹ z p³ask¹ uszczelk¹
do kolanka w urz¹dzeniu.

4

Elektryczny kabel pod³¹czeniowy we-
tkn¹æ przez �cianê tyln¹ i przelot kabla,
urz¹dzenie wprowadziæ na �rubê mocu-
j¹c¹ nad z³¹czk¹ po³¹czeniow¹ i przesu-
n¹æ w dó³. Zamontowaæ czê�ci pod³¹cze-
nia wody z uszczelk¹:
6a  Pod tynkiem 6b  Na tynku
Ustawiæ w³a�ciw¹ pozycjê urz¹dzenia i
przykrêciæ.

2.7 Pod³¹czenie elektryczne

Schemat 7
17 Listwa zaciskowa pod³¹czenia elek-

trycznego
18 Mostek zaciskowy dla mocy znamio-

nowej 8,0 kW
19 Mostek zaciskowy dla mocy znamio-

nowej 6,0 kW
20 Mostek zaciskowy dla mocy znamio-

nowej 4,0 kW

Uwaga!
W celu ochrony przed wp³ywaniem
wody nale¿y zastosowaæ przelot ka-
bla.
Pod³¹czyæ na sta³e u³o¿ony przewód
elektryczny zgodnie ze schematem po³¹-
czeñ. Po wykonaniu pod³¹czenia nale¿y
na tabliczce znamionowej urz¹dzenia za-
znaczyæ za pomoc¹ d³ugopisu odpo-
wiedni¹ moc zgodnie z tabel¹ 1.
Zakoñczenie monta¿u:
8 Za³o¿yæ pokrywê urz¹dzenia i umo-

cowaæ j¹ za pomoc¹ �ruby.

2.8 Pierwsze uruchomienie
(mo¿e byæ wykonywane tylko przez
fachowca)

Uwaga!
Przed wkrêceniem / w³¹czeniem bez-
piecznika nale¿y otworzyæ wszystkie
zawory ciep³ej wody i poczekaæ do
ca³kowitego odpowietrzenia ruroci¹-
gów i urz¹dzenia.
9 Je¿eli ciep³a woda nie osi¹ga po¿¹-

danej temperatury mo¿na zmieniæ
przep³yw za pomoc¹ �ruby nastaw-
czej (8).

Przekazanie urz¹dzenia
Wyja�niæ u¿ytkownikowi sposób dzia³ania
i u¿ytkowania urz¹dzenia. Przedstawiæ
mo¿liwe niebezpieczeñstwa i przekazaæ
niniejsz¹ instrukcjê do starannego prze-
chowywania.

2.9 Wskazówki dla serwisu

Uwaga!
Przed wszystkimi pracami na urz¹dze-
niu od³¹czyæ je od sieci.
� Czyszczenie sitka (15).

Odkrêciæ �rubê uziemienia C. Obró-
ciæ ruroci¹g pod³¹czenia zimnej wody
w prze³¹czniku ci�nieniowym D o 90O

i wyj¹æ z do³u. Oczy�ciæ sitko. Mon-
ta¿ z powrotem w odwrotnej kolejno-
�ci. Bezwarunkowo zamocowaæ �ru-
bê uziemiaj¹c¹!

� Uaktywnienie ogranicznika tempera-
tury bezpieczeñstwa.
Po zadzia³aniu ogranicznika nale¿y
po usuniêciu przyczyny tego zadzia-
³ania ponownie go uaktywniæ za po-
moc¹ przycisku odblokowania (16)
(przy urz¹dzeniu od³¹czonym od na-
piêcia).

2.10 Czê�ci zamienne

Wyci¹g z katalogu czê�ci zamiennych:
Wy³¹cznik ró¿nicowo-ci�nieniowy 162165
System grzewczy 162622
Lampki Power i Overheating 164516
Czujnik temperatury 162472
Ogranicznik temperatury
bezpieczeñstwa 162474
Wybierak mocy 162465
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2.11 Usuwanie awarii przez fachowca

Awaria

Prze³¹cznik ró¿nicy ci�nieñ nie w³¹cza
ogrzewania pomimo ca³kowitego
otwarcia zaworu ciep³ej wody.

Urz¹dzenie nie dostarcza ciep³ej wody
pomimo s³yszalnego w³¹czenia prze-
³¹cznika ró¿nicy ci�nieñ.

Lampka Overheating �wieci siê.

Przyczyna

Przep³yw wody jest mniejszy od wyma-
ganej warto�ci 2,9 l/min.
� Zabrudzenie lub zmniejszenie �redni-

cy przelotu wskutek osadów na regu-
latorze strumienia w armaturze lub
g³owicy pieni¹cej na wyp³ywie.

� Zatkane sito w prze³¹czniku ró¿nicy
ci�nieñ.

� Za ma³y przep³yw wody.

� Ogranicznik bezpieczeñstwa tempe-
ratury wy³¹czy³ urz¹dzenie ze wzglê-
dów bezpieczeñstwa.

� System grzewczy zanieczyszczony
osadami (zadzia³anie ogranicznika
bezpieczeñstwa temperatury wskutek
nadmiernego nagromadzenia ciep³a).

� Uszkodzony system grzewczy.

� Za ma³y przep³yw.

� Za wysoka temperatura na dop³ywie.

Usuwanie

� Oczy�ciæ lub usun¹æ osad z regulato-
ra strumienia lub z g³owicy pieni¹cej.

� Oczy�ciæ sito (15) i odciêcie ruroci¹-
gu zimnej wody.

� Skorygowaæ nastawienie przep³ywu
wody.

� Usun¹æ przyczynê awarii. Nacisn¹æ
klawisz skwitowania (16) ograniczni-
ka temperatury (przy urz¹dzeniu
od³¹czonym od napiêcia).

� Wymieniæ system grzewczy.

� Wymieniæ system grzewczy.

� Skorygowaæ nastawienie przep³ywu
wody.

� Ograniczyæ temperaturê zimnej wody
do 25OC.

3. Gwarancja
Gwarancja jest wa¿na tylko w kraju w
którym zakupiono urz¹dzenie. Proszê
zwracaæ siê do odpowiedniego przedsta-
wicielstwa firmy Stiebel Eltron w danym
kraju lub do importera.

Uwaga!
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne, kon-
serwacja i pierwsze uruchomienie
urz¹dzenia mo¿e byæ wykonane przez
fachowca o odpowiednich kwalifika-
cjach.
Producent nie bierze ¿adnej odpowie-
dzialno�ci za uszkodzenia urz¹dzenia
spowodowane monta¿em lub u¿ytkowa-
niem niezgodnym z instrukcj¹ monta¿u i
obs³ugi.
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Przygotowanie
ciep³ej wody

Ogrzewanie
pomieszczeñ

Wentylacja

· Urz¹dzenia gotuj¹ce
wodê

· Ogrzewacze
przep³ywowe sterowane
elektronicznie lub
hydraulicznie

· Ma³e ogrzewacze
pojemno�ciowe

· Zasobniki na�cienne
· Zasobniki stoj¹ce

· Piece akumulacyjne
· Sterowania
· Regulatory temperatury

wewnêtrznej
· Konwektory
· Urz¹dzenia chroni¹ce

przed mrozem
· Suszarki do r¹k

· Wentylacja miejscowa
z odzyskiem ciep³a

Gazowe kot³y
kondensacyjne

Kot³y
grzewcze

Automatyka
regulacyjna

Ogrzewacze i zasobniki
wody u¿ytkowej

· Kondensacyjne
kot³y grzewcze

· Jedno- i dwufunkcyjne
kot³y na�cienne

· Kot³y stoj¹ce z palnikiem
atmosferycznym
(10 ÷ 150 kW)

· Gazowe centrale
grzewcze
(180 ÷ 1080 kW)

· Kot³y olejowe
(20 ÷ 1450 kW)

· Regulatory pracy
kot³ów grzewczych

· Regulatory temperatury
wewnêtrznej

· Szafy sterownicze
indywidualnie
projektowane

· Gazowe ogrzewacze
pojemno�ciowe
(115 ÷ 325 l)

· Zasobniki ciep³ej
wody (110 ÷ 1000 l)
wspó³pracuj¹ce ze
�ród³em ciep³a, o
wydajno�ci wê¿ownicy
do 263,3 kW

Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o., ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, fax: 0-22 / 846-67-03.
Stan na 08.1999. Zmiany techniczne zastrze¿one.
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