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Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody
DHF13 C, DHF15 C, DHF 18 C, DHF 21 C, DHF 24 C
compact control
Instrukcja monta¿u i obs³ugi

Monta¿ (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie i konserwacja  mog¹ byæ wykonane
jedynie przez uprawnionego Instalatora, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.

Technika dobrego samopoczucia
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1. Instrukcja obs³ugi

1.1 Opis urz¹dzenia

Hydraulicznie sterowany ogrzewacz prze-
p³ywowy DHF ... C compact control pod-
grzewa wodê przep³ywaj¹c¹ przez urz¹-
dzenie. Element grzejny w³¹cza siê auto-
matycznie w chwili otwarcia kurka ciep³ej
wody i po przekroczeniu przep³ywu w³¹-
czeniowego.

1.2 Skrót najwa¿niejszych informacji

Pokrêt³o doboru mocy

·     Po³owa mocy grzewczej
W³¹czana jest tylko po³owa mocy grzew-
czej:
Þ nastawa zalecana np. do mycia r¹k.
··  Pe³na moc grzewcza
Przy ma³ym przep³ywie w³¹cza siê auto-
matycznie po³owa mocy grzewczej, przy
du¿ym przep³ywie pe³na moc grzewcza:
Þ nastawa zalecana np. do k¹pieli lub

zmywania naczyñ
Ma³y pobór wody
Þ wysoka temperatura wody wyp³ywaj¹cej
Du¿y pobór wody
Þ niska temperatura wody wyp³ywaj¹cej
Je¿eli przy pe³nym otwarciu kurka i nasta-
wieniu temperatury nie osi¹gamy wystar-
czaj¹cej temperatury wody wyp³ywaj¹cej,
oznacza to, ¿e przez urz¹dzenie przep³y-
wa wiêcej wody ni¿ system grzejny jest w
stanie ogrzaæ (granice mocy poszczegól-
nych urz¹dzeñ 13, 15, 18, 21, 24 kW przy

napiêciu 400 V). W tym przypadku nale¿y
kurkiem ciep³ej wody zredukowaæ odpo-
wiednio ilo�æ wody wyp³ywaj¹cej.
Temperatura wody wyp³ywaj¹cej przekra-
czaj¹ca 43OC stwarza niebezpieczeñstwo
poparzenia.

1.3 Wa¿ne wskazówki

Przy doborze temperatury za
pomoc¹ baterii mog¹ wyst¹piæ
temperatury powy¿ej 55OC.
Ze wzglêdu na niebezpieczeñ-
stwo poparzenia nale¿y zwróciæ
uwagê na dzieci!

W przypadku wyst¹pienia przerw w dop³y-
wie wody do ogrzewacza DHF...C spowo-
dowanej np. zabezpieczeniem przed za-
marzaniem lub pracami przy instalacji
wodnej, przed ponownym uruchomieniem
ogrzewacza nale¿y bezwzglêdnie wykonaæ
nastêpuj¹ce czynno�ci:
1 wy³¹czyæ lub wykrêciæ bezpieczniki,
2 pod³¹czony do urz¹dzenia zawór cie-

p³ej wody otwieraæ i zamykaæ tak d³u-
go, a¿ ogrzewacz oraz instalacja zim-
nej wody zostan¹ odpowietrzone,

3 ponownie w³¹czyæ lub wkrêciæ bez-
pieczniki.

1.4 Wydajno�æ ciep³ej wody

W zale¿no�ci od pory roku, przy ró¿nych
temperaturach zimnej wody otrzymujemy
nastêpuj¹ce ilo�ci ciep³ej wody, ew. wody
podmieszanej (patrz tabela 1):
J1 = temperatura zimnej wody dop³ywaj¹cej
J2 = temperatura wody podmieszanej
J3 = temperatura wyp³ywaj¹cej ciep³ej wody

Przyk³ady temperatury u¿ytkowej:
Ø ok. 38OC

np. natrysk, mycie r¹k, k¹piel w wannie
Ø ok. 55OC

zmywanie, oraz w przypadku armatur
termostatycznych

J2 = 38OC (temp. wody podmieszanej)

Moc w
kW

J1

10OC

14OC

15

7,7

9,0

18

9,2

10,7

21

10,7

12,5

24

12,3

14,3

l/min*

13,2

6,8

7,9

J3 = 55OC  (temp. wody wyp³ywaj¹cej)

Moc w
kW

J1

10OC

14OC

15

4,8

5,2

18

5,7

6,3

21

6,7

7,3

24

7,6

8,4

l/min*

13,2

3,8

4,1

Tabela 1
* uzyskany przep³yw zale¿ny jest od ci-

�nienia istniej¹cego w instalacji wod-
nej

1.5 Zalecane nastawienia

Ø Praca z armatur¹ dwuzaworow¹
Þ umywalka

Nastawiæ po³owê mocy grzewczej
Þ wanna, prysznic lub zlewozmywak

Nastawiæ pe³n¹ moc grzewcz¹
Je¿eli przy pe³nym otwarciu kurka
ciep³ej wody temperatura jest za
wysoka, nale¿y zmieszaæ j¹ z wod¹
zimn¹.

Ø Praca z armatur¹ jednouchwytow¹
Þ nastawiæ pe³n¹ moc grzewcz¹

uchwyt armatury przestawiæ ca³ko-
wicie na "ciep³o"
otworzyæ armaturê w pe³ni
podwy¿szenie temperatury zosta-
je osi¹gniête przez powolne zamy-
kanie armatury
obni¿enie temperatury zostaje osi¹-
gniête przez zmieszanie z wod¹
zimn¹ lub o ile to mo¿liwe zwiêk-
szenie otwarcia armatury

Praca z armatur¹ termostatyczn¹
Þ nastawiæ pe³n¹ moc grzewcz¹
postêpowaæ zgodnie ze wskazówkami

producenta armatury.

1.6 Pomoc przy usterkach

Ø sprawdziæ bezpieczniki,
Ø sprawdziæ czy perlatory i g³owice prysz-

nicowe nie s¹ zakamienione (patrz
równie¿ pkt. 3. Usuwanie usterek przez
U¿ytkownika).

1.7 Konserwacja i czyszczenie

Konserwacji urz¹dzenia np. sprawdzenia
bezpieczeñstwa elektrycznego dokonywaæ
mo¿e jedynie upowa¿niony Serwis.
Do utrzymania obudowy ogrzewacza w
czysto�ci wystarczy wilgotna �ciereczka.
Nie nale¿y stosowaæ ¿adnych szoruj¹cych
lub rozpuszczaj¹cych �rodków czysto�ci!

1.8 Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y starannie prze-
chowaæ i przekazaæ nabywcy w przypadku
sprzeda¿y urz¹dzenia. Przy pracach kon-
serwacyjnych lub ewentualnych naprawach
udostêpniæ do wgl¹du Serwisantowi.
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2. Instrukcja monta¿u

2.1 Budowa urz¹dzenia
(dotyczy rysunku na stronie 7)

1 Pokrêt³o doboru mocy
2 Pokrywa urz¹dzenia
3 Mocowanie pokrywy
4 Panel obs³ugowy (pokryty przy dosta-

wie foli¹ ochronn¹)
5 Przy³¹cze �rubowe ciep³ej wody
6 Przy³¹cze �rubowe zimnej wody (kró-

ciec trójdro¿ny)
7 Listwa zaciskowa
8 �cianka tylna
9 �ruba mocuj¹ca zespo³u monta¿o-

wego
10 Wy³¹cznik ró¿nicowo-ci�nieniowy

(control Ventil MRC) z regulatorem
przep³ywu

11 System grzejny - grza³ka rurkowa
12 Ogranicznik temperatury bezpieczeñ-

stwa
13 Przycisk odblokowuj¹cy ograniczni-

ka temperatury bezpieczeñstwa
14 �ruba mocuj¹ca urz¹dzenie na li-

stwie monta¿owej
15 Dolne mocowanie urz¹dzenia
16 Elektryczne przy³¹cze podtynkowe
17 Elektryczne przy³¹cze podtynkowe
18 Wymiar instalacyjny
19 Listwa monta¿owa
20 Otwory mocuj¹ce urz¹dzenia
21 Trzpienie mocuj¹ce z nakrêtk¹ do wy-

równania nierówno�ci glazury
22 Sitko
23 Za�lepki armatur WKMD i WBMD

Stiebel Eltron. Przy armaturach inne-
go producenta patrz pkt. 2.12 Osprzêt
dodatkowy

24 Zestaw monta¿owy do instalacji na-
tynkowej (patrz pkt. 2.12 Osprzêt do-
datkowy)

25 Zestaw monta¿owy do instalacji na-
tynkowej (patrz pkt. 2.12 Osprzêt do-
datkowy)

25a Rurka miedziana 12 mm (dostarcza
Instalator)

26 Elastyczna tuleja kabla
27 �ruba mocuj¹ca urz¹dzenie ( w dol-

nej czê�ci)

2.2 Krótki opis

Hydraulicznie sterowany ogrzewacz prze-
p³ywowy DHF ... C compact control jest
urz¹dzeniem ci�nieniowym s³u¿¹cym do
ogrzewania wody u¿ytkowej w jednym lub
kilku punktach poboru wody.
Regulacja przep³ywu realizowana przez
zawór kontroluj¹cy kompensuje skoki ci-
�nienia i zapewnia w du¿ym stopniu utrzy-
manie sta³ej temperatury. Zawór kontrol-
ny MRC ogranicza przep³yw i utrzymuje
wystarczaj¹cy wzrost temperatury wody
u¿ytkowej, równie¿ w zimie.
System grza³ki rurkowej umieszczonej w
miedzianym zbiorniku ma zastosowanie
przede wszystkim do wody nie zawieraj¹-
cej du¿ych ilo�ci wapnia (patrz tabela 3).

2.3 Armatury

Natynkowa armatura ci�nieniowa Stiebel
Eltron dla ogrzewaczy przep³ywowych
patrz "2.13 Osprzêt dodatkowy"
Ø niedozwolone jest stosowanie armatur

przeznaczonych do bezci�nieniowych
ogrzewaczy wody

Ø przy niskim ci�nieniu wody nale¿y sto-
sowaæ g³owice prysznicowe o ma³ych
stratach ci�nienia (patrz 2.12 Osprzêt
dodatkowy)

Ø dwuzaworowe armatury ci�nieniowe
Stiebel Eltron do ogrzewaczy przep³y-
wowych patrz 2.12 Osprzêt dodatkowy

Ø nale¿y u¿ywaæ tylko armatur jedno-
uchwytowych i termostatyczne przy-
stosowanych do ogrzewaczy przep³y-
wowych

Ø wskazówka praktyczna
Aby osi¹gaæ bez problemu wymaga-
ne przep³ywy w³¹czeniowe (patrz tabe-
la 3) na stopniu · i  ·· nale¿y przy insta-
lacji uwzglêdniæ straty ci�nienia ogrze-
wacza przep³ywowego, armatury, g³o-
wicy prysznicowej, wê¿a prysznicowe-
go oraz systemu wodnego.
Typowe straty ci�nienia przep³ywu
wody podczas k¹pieli (ok. 10 l/min.):
- armatura jednouchwytowa

0,4 - 0,8 bar
- armatura termostatyczna

0,3 - 0,5 bar
- g³owica prysznicowa

0,3 - 1,5 bar

2.4 Przepisy i zalecenia

Ø Monta¿ (instalacja wodna i instalacja
elektryczna) oraz pierwsze uruchomie-
nie i konserwacja opisywanego urz¹-
dzenia powinny byæ wykonane jedynie
zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹, przez In-
stalatora posiadaj¹cego odpowiednie
uprawnienia.

Ø Niezawodna praca i bezpieczeñstwo
pracy urz¹dzenia zapewnione s¹ tylko
przy zastosowaniu przeznaczonych dla
tego urz¹dzenia oryginalnych czê�ci
zamiennych i osprzêtu dodatkowego

Ø Wymagania miejscowego Zak³adu
Energetycznego

Ø Wymagania miejscowego Przedsiê-
biorstwa Wodoci¹gowego

Ø Umocowaæ urz¹dzenie w dolnej czê-
�ci, �ci�le do �ciany (zwróciæ uwagê
na wymiar Ø 100 mm (18)

Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na:
Ø tabliczkê znamionow¹ urz¹dzenia
Ø dane techniczne
Ø Instalacja wodna
Ø Materia³y instalacji wodnej:

- Ruroci¹g zimnej wody
stal, mied�
Przy zastosowaniu rur z tworzywa
sztucznego do pod³¹czenia zimnej
wody nale¿y przewidzieæ rurê me-
talow¹ o d³ugo�ci ok. 1 m

- Ruroci¹g ciep³ej wody:
mied�
Ogrzewacz DHF...C nie jest przy-
stosowany do pod³¹czenia syste-
mu ciep³ej wody wykonanego  z
tworzywa sztucznego

Ø nie jest wymagany zawór bezpieczeñ-
stwa

Ø niedopuszczalna jest eksploatacja z
wod¹ podgrzan¹

Ø armatury termostatyczne patrz 1.5 Za-
lecane nastawienia

Ø Instalacja elektryczna
- dopuszczalne jest jedynie sta³e

pod³¹czenie elektryczne
- nale¿y przewidzieæ mo¿liwo�æ od³¹-

czenia urz¹dzenia od sieci na
wszystkich biegunach na odleg³o�æ
minimum 3 mm, za pomoc¹ bez-
pieczników lub przeka�ników.
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2.5 Dane techniczne

Typ

Moc czê�ciowa stopieñ · kW

Moc nominalna stopieñ ·· kW

Przep³yw w³¹czeniowy stopieñ · l/min

stopieñ ·· l/min

Ograniczenie przep³ywu l/min

Strata ci�nienia* bar

Przep³yw l/min

Pojemno�æ nominalna zbiornika l

Konstrukcja

Nadci�nienie nominalne bar

Ciê¿ar kg

Klasa ochrony zgodnie z VDE

Rodzaj zabezpieczenia

Certyfikaty

Przy³¹cze wody (gwint zewnêtrzny)

Przy³¹cze elektryczne

System grzejny

Max temp. dop³ywaj¹cej zimnej wody OC

Zakres stosowania

suma osadów wapniowych mol/m3

twardo�æ ca³k. Od

zakres twardo�ci

DHF 13 C
compact
control

6,6

13,2

3,0

4,3

6,2

0,55

4,3

DHF 15 C
compact
control

7,5

15

3,2

4,8

6,5

0,55

4,8

DHF 18 C
compact
control

9

18

3,5

5,5

7,0

0,6

5,5

DHF 21 C
compact
control

10,5

21

3,8

6,0

7,5

0,6

6,0

DHF 24 C
compact
control

12

24

4,4

6,5

8,0

0,7

6,5

0,6

ci�nieniowa

1 MPa (10 bar)

4,0

1

IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa)

patrz tabliczka znamionowa urz¹dzenia

R 1/2

3/PE - 400 V

miedziana grza³ka rurkowa

£ 20

£ 25

£ 14

twardo�æ �rednia

Tabela 3
* Warto�ci straty ci�nienia odnosz¹ siê równie¿ dla minimalnego ci�nienia hydraulicznego (przep³yw przy podgrzaniu 10OC do

55OC (DJ 45 k). Przy wymiarowaniu sieci instalacyjnej zalecane przyjêcie straty ci�nienia 1 bar.

2.6 Miejsce monta¿u

Ogrzewacz DHF...C compact control na-
le¿y zgodnie z rysunkiem A zamontowaæ
w pozycji pionowej (wersja nad- i podu-
mywalkowa), w zamkniêtych, nie nara¿o-
nych na mróz pomieszczeniach, mo¿liwie
blisko punktu poboru wody (zdemontowa-
ne ogrzewacze przechowywaæ w pomiesz-
czeniach nie nara¿onych na mróz z uwagi
na resztki wody, jakie zawsze pozostaj¹ w
urz¹dzeniu).

2.7 Przygotowanie  monta¿u urz¹-
dzenia

B Obróciæ w lewo i wyci¹gn¹æ za�lepkê
(3)
Wykrêciæ �rubê mocuj¹c¹ i zdj¹æ po-
krywê urz¹dzenia. Poluzowaæ listwê
monta¿ow¹ (19).
Dok³adnie przep³ukaæ instalacjê zimnej
wody. Do pod³¹czenia mo¿na wykorzy-
staæ istniej¹ce króæce trójdro¿ne (D, 6).
Przy pomocy szablonu monta¿owego
(wyjêtego z instrukcji obs³ugi) okre�liæ
miejsce wprowadzenia przewodu (pod-
³¹czenie podtynkowe) oraz listwy mon-
ta¿owej.

G Przyci¹æ do odpowiedniej d³ugo�ci i
usun¹æ izolacjê z przewodu elektrycz-
nego

C Przymocowaæ odpowiednio listwê
monta¿ow¹. W przypadku wymiany
urz¹dzeñ DHA, DHF starego typu na-
le¿y wykorzystaæ istniej¹ce otwory pod
ko³ki rozporowe (20)
Przymocowaæ urz¹dzenie przy pomo-
cy tulei (14) na listwie monta¿owej.
Przy pomocy nakrêtki rade³kowej (21)
mo¿liwe jest wyrównanie, (maksymal-
nie 12 mm) nierówno�ci �ciany wyni-
kaj¹cych z przesuniêæ glazury.
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2.8 Pod³¹czenie wody

Zainstalowaæ za³¹czone elementy przy³¹-
cza wody. Przestrzegaæ kierunków strza-
³ek instalacji wodnej (D, E)
Króciec trójdro¿ny (6) nie mo¿e byæ wy-
korzystywany do ograniczania przep³ywu.
D monta¿ podtynkowy
E monta¿ natynkowy

Rodzaj zabezpieczenia IP 24 (ochro-
na przeciwbryzgowa) zapewniony jest
przy nastêpuj¹cych pod³¹czeniach.
1 za pomoc¹ ci�nieniowej armatury

natynkowej WKMD lub WBMD pro-
dukcji Stiebel Eltron (patrz "2.12
Osprzêt dodatkowy"):

1 U¿yæ za�lepek R 1/2 (23)
Za�lepki nale¿¹ do zakresu dosta-
wy armatur WKMD i WBMD pro-
dukcji Stiebel Eltron. Przy armatu-
rach innego producenta niezbêdny
jest zestaw 2 szt. za�lepek (patrz
"2.12 Osprzêt dodatkowy")

2 Przy instalacji natynkowej (patrz
"2.12  Osprzêt dodatkowy"):

1 U¿yæ za�lepek R 1/2 (24)
2 U¿yæ nakrêtki 1/2" z wk³adk¹ do po-

³¹czenia lutowanego Ø 12 mm (25).
Rurkê miedzian¹ 12 mm (25a) za-
pewnia Instalator.

2.9 Pod³¹czenie elektryczne F

Urz¹dzenie musi byæ pod³¹czo-
ne do przewodu uziemiaj¹cego.

Ø w przypadku pod³¹czenia podtynkowe-
go zaizolowany przewód pod³¹czenio-
wy musi wystawaæ ze �ciany na min.
30 mm (G).

Ø w celu zabezpieczenia przed  wnika-
niem wody do urz¹dzenia nale¿y u¿yæ
za³¹czonej tulei uszczelniaj¹cej (J, 26).

Ø przy³¹czyæ przewody zasilaj¹ce do li-
stwy zaciskowej.

Ø w³¹czanie priorytetowe H
W przypadku kombinacji z innymi
urz¹dzeniami elektrycznymi, np. z elek-
trycznymi piecami akumulacyjnymi
nale¿y zastosowaæ przeka�nik priory-
tetu.
a przeka�nik priorytetu (patrz "2.12

Osprzêt dodatkowy)
b przewód sterowniczy do stycznika

drugiego urz¹dzenia (np. elektrycz-
nego pieca akumulacyjnego).

c styk sterowniczy, otwiera siê przy
w³¹czaniu DHF...C compact con-
trol.
Zadzia³anie priorytetu ciep³ej
wody nastêpuje w trakcie dzia-
³ania DHF...C!
Przeka�nik priorytetu mo¿na
pod³¹czyæ jedynie do �rodkowej
fazy listwy zaciskowej.

2.10  Zakoñczenie monta¿u

1 Otworzyæ króciec trójdro¿ny (a).
2 Za³o¿yæ doln¹ czê�æ �cianki tylnej (b)
3 Zamocowaæ doln¹ �rubê mocuj¹c¹ (c)
4 Tylko przy �rubowym pod³¹czeniu na-

tynkowym:
Wy³amaæ dok³adnie  (rys. N) otwory
przelotowe (a), ewentualnie opi³owaæ
krawêdzie. Za³o¿yæ za³¹czone prowad-
nice

5 Tylko przy monta¿u pod umywalk¹ rys. C:
Za³o¿yæ od do³u nakrêtkê (a).
Wyj¹æ z pokrywy panel obs³ugowy (b).
W tym celu nale¿y wykrêciæ wkrêty z
pokrywy. Obróciæ pokrywê. Wsun¹æ
panel obs³ugowy i przykrêciæ wkrêta-
mi.

2.11  Pierwsze uruchomienie  K
(mo¿e wykonaæ jedynie uprawnio-
ny Instalator)

1 Ogrzewacz nape³niæ wod¹ i odpowie-
trzyæ
Uwaga! Niebezpieczeñstwo pracy
bez wody!
Przed wkrêceniem/ w³¹czeniem bez-
pieczników nale¿y tak d³ugo otwieraæ i
zamykaæ wszystkie zawory poboru cie-
p³ej wody, a¿ ogrzewacz oraz instala-
cj¹ zostan¹ dok³adnie odpowietrzone.
Patrz "1.3 Wa¿ne wskazówki"

2 Za³o¿yæ pokrywê ogrzewacza i zamo-
cowaæ wkrêtem.  Wetkn¹æ za�lepkê i
zabezpieczyæ przekrêcaj¹c w prawo

3 Pokrêt³o doboru mocy przekrêciæ w
lewo i w prawo do oporu w celu usta-
lenia jego pozycji

4 W³¹czyæ napiêcie!
5 Sprawdziæ dzia³anie ogrzewacza!
6 Zerwaæ foliê zabezpieczaj¹c¹ z pane-

lu obs³ugowego.

Przekazanie urz¹dzenia
Wyja�niæ U¿ytkownikowi przeznaczenie
urz¹dzenia oraz zapoznaæ z jego obs³ug¹.

Wa¿ne wskazówki:
Zwróciæ U¿ytkownikowi uwagê na mo¿li-
we zagro¿enia (poparzenie).
Przekazaæ niniejsz¹ instrukcjê do staran-
nego przechowywania.  Nale¿y przestrze-
gaæ wszystkich zawartych w niniejszej in-
strukcji wskazówek dotycz¹cych bezpie-
czeñstwa, obs³ugi, instalacji i konserwacji
urz¹dzenia.

2.12  Osprzêt dodatkowy

Dwuzaworowa armatura ci�nieniowa
Ø Armatura kuchenna WKMD

Numer katalogowy 07 09 17
Ø Armatura ³azienkowa WBMD

Numer katalogowy 07 09 18

G³owica prysznicowa Grohe Relaxa
chromowana, o szczególnie niskich stra-
tach ci�nienia (0,2 bar przy 10 l/min).
Numer katalogowy 06 85 21
Zastosowanie: przy szczególnie niskim
ci�nieniu wody zasilaj¹cej osi¹gniêty zo-
staje wysoki przep³yw

Zestaw za�lepek (2 szt.)
Numer katalogowy 074326
Niezbêdny przy zastosowaniu armatur ci-
�nieniowych innego producenta ( E, 23)

Zestaw monta¿owy do monta¿u natyn-
kowego
Numer katalogowy 074019
Ø 2 szt. za�lepki R 1/2  (E, 24)
Ø 2 szt. nakrêtki 1/2" z wk³adkami do po-

³¹czenia lutowanego Ø 12 mm (E, 25).
Zbêdne przy armaturach WKMD i WBMD
produkcji Stiebel Eltron

Przeka�nik priorytetu  LR 1-A
Numer katalogowy 00 17 86
Prze³¹czanie priorytetowe DHF...C  przy
równoczesnym dzia³aniu np. elektrycznych
pieców akumulacyjnych.
Pod³¹czenie LR 1-A patrz H.
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3. Usuwanie usterek przez U¿ytkownika

Usterka

brak ciep³ej wody.

system grzejny DHF...C compact control
nie w³¹cza siê pomimo w pe³ni otwartego
kurka cieplej wody

Przyczyna

- brak napiêcia

- nie zosta³ osi¹gniêty przep³yw w³¹czenio-
wy niezbêdny do za³¹czenia mocy grzew-
czej.

- zabrudzenie lub zakamienienie perlato-
rów  w armaturach lub g³owicach prysz-
nicowych

Usuwanie

- skontrolowaæ bezpieczniki (w instalacji
domowej)

- wyczy�ciæ lub odkamieniæ

Tabela 4

4. UsuwaUsterka

Usterka

ogrzewacz nie w³¹cz siê

wy³¹cznik ró¿nicowo-ci�nieniowy MRC
(10) z regulatorem przep³ywu nie w³¹cza
siê pomimo otwartego kurka ciep³ej wody

urz¹dzenie  nie ogrzewa wody pomimo
s³yszalnego d�wiêku w³¹czania siê wy³¹cz-
nika ró¿nicowo-ci�nieniowego

system grzejny nie ogrzewa wody
nie usterek przez Fachowca

Przyczyna

- zbyt ma³e ci�nienie wody w przewodzie
zimnej wody

- zabrudzone sitko w króæcu 3 dro¿nym (6)

- nie jest osi¹gany przep³yw w³¹czeniowy
w³¹czaj¹cy system grzejny

- zadzia³a³ ogranicznik temperatury bez-
pieczeñstwa (12)

- zakamieniony system grzejny

- nieprawid³owy styk zaworu kontrolnego
MRC

- brak napiêcia

- uszkodzony system grzejny

Usuwanie

- odkamieniæ ew. wymieniæ perlatory / g³o-
wicê prysznicow¹

- wyczy�ciæ sitko (D, 22)

- wyczy�ciæ sitko (D, 22)

- sprawdziæ ci�nienie wody

- sprawdziæ czy system grzejny nie jest za-
kamieniony, ewentualnie wymieniæ. Wci-
sn¹æ przycisk odblokowania ograniczni-
ka temperatury bezpieczeñstwa (13).

- sprawdziæ dzia³anie zaworu kontrolnego
MRC, ewentualnie wymieniæ. Wcisn¹æ
przycisk odblokowania ogranicznika
temperatury bezpieczeñstwa (13).

- skontrolowaæ bezpieczniki (w instalacji
domowej)

- wymieniæ system grzejny

Tabela 5

5. 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 kon-
serwacja urz¹dzenia mog¹ byæ wykona-
ne wy³¹cznie przez uprawnionego Insta-
latora.
Producent nie bierze odpowiedzialno�ci za
uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u
i / lub u¿ytkowania niezgodnego z niniej-
sz¹ instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.

6. Ochrona �rodowiska na-
turalnego

Prosimy o wspó³pracê w zakresie prze-
strzegania zasad ochrony �rodowiska na-
turalnego. W tym celu nale¿y usun¹æ opa-
kowanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami o surowcach wtórnych.
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Notatki:
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Notatki:
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Przygotowanie
ciep³ej wody

Ogrzewanie
pomieszczeñ

· 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

Gazowe kot³y
kondensacyjne

Kot³y
grzewcze

· 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)

Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o., ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, fax: 0-22 / 846-67-03.
Stan na 02.2002. Zmiany techniczne zastrze¿one.

Wentylacja

· Wentylacja miejscowa
z odzyskiem ciep³a

Automatyka
regulacyjna

Ogrzewacze i zasobniki
wody u¿ytkowej

· 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
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