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Technika dobrego samopoczucia



Instrukcja obs³ugi

Budowa i zasada dzia³ania

Ogrzewacz szybkonagrzewaj¹cy jest
przeznaczony do monta¿u na�ciennego;
szczególnie nadaj¹ siê do ogrzewania
ma³ych pomieszczeñ roboczych, kuchni,
³azienki, pralni domowej itd. Moc ogrze-
wacza nale¿y dobraæ odpowiednio do
zapotrzebowania ciep³a ogrzewanego
pomieszczenia!
Zewnêtrzna obudowa jest wykonana z
blachy stalowej, lakierowanej piecowo.
Os³ony boczne stanowi¹ elementy z two-
rzywa sztucznego. Z prawej strony usytu-
owane s¹ elementy obs³ugowe. Cicho-
bie¿na dmuchawa zasysa powietrze z po-
mieszczenia, które jest nastêpnie ogrze-
wane przez spiralê grzejn¹, a nastêpnie
wydmuchiwane równomiernie, nie powo-
duj¹c przeci¹gów, przez kana³ ciep³ego
powietrza i umieszczon¹ na dole aparatu
kratkê wylotow¹. Zintegrowany regulator
temperatury kontroluje nagrzewanie po-
wietrza w pomieszczeniu i utrzymuje jego
sta³¹ temperaturê. Pokrêt³em regulatora
mo¿na ustawiæ p³ynnie po¿¹dan¹ tempe-
raturê powietrza w pomieszczeniu w za-
kresie do ok. +30OC albo te¿ wybraæ po-
zycjê zabezpieczenia przed mrozem lub
wy³¹czyæ ca³kowicie ogrzewanie.

Zasada bezpieczeñstwa

Podczas ogrzewania temperatura przed-
niej �cianki lub otworów wylotowych cie-
p³ego powietrza mo¿e przekraczaæ 85OC.

Uwaga!
Zas³oniêcie urz¹dzenia grozi po¿arem!
Na grzejniku nie wolno uk³adaæ ¿adnych
przedmiotów, nie wolno te¿ ich dosuwaæ
do grzejnika lub wsuwaæ miêdzy grzejnik
a �cianê. Otwór wylotu powietrza nie
mo¿e byæ zas³oniêty firank¹, bielizn¹ itp.
W pobli¿u strumienia powietrza nie mog¹
znajdowaæ siê przedmioty z drewna, pa-
pieru, tekstylia oraz materia³y ³atwopalne i
gro¿¹ce po¿arem, jak: wosk, benzyna,
spraye itp. Proszê zachowaæ minimalne
wymagane odleg³o�ci podane na str. 3.

Uwaga!
Ogrzewacza nie wolno w³¹czaæ w cza-
sie wykonywania prac, podczas któ-
rych ulatniaj¹ siê ³atwopalne opary,
np. przy uk³adaniu lub lakierowaniu
parkietów lub wyk³adzin z PCV albo
przy stosowaniu past woskowych do
pod³óg w sprayu, benzyny itp.
Podobnie jak w przypadku stosowania
innych urz¹dzeñ tego typu, strumieñ
wznosz¹cego siê powietrza mo¿e powo-
dowaæ przebarwienia na �cianie.

Uwaga!
Urz¹dzenie mo¿e otwieraæ tylko fa-
chowiec.

Pielêgnacja

Urz¹dzenie przetrzeæ wilgotn¹ �cierecz-
k¹ - ewentualnie z dodatkiem ³agodnego
detergentu i wytrzeæ do sucha.
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Obs³uga ogrzewacza CK 20 S (rys. 1)

W³¹czanie ogrzewania
Ustawiæ temperaturê obracaj¹c pokrê-
t³em regulatora temperatury N1. Urz¹-
dzenie ogrzewa pomieszczenie szybko i
równomiernie. Po¿¹dan¹ temperaturê
powietrza w pomieszczeniu mo¿na na-
stawiæ p³ynnie w zakresie od +5OC do
+30OC. Regulator temperatury wy³¹cza
ogrzewanie gdy tylko zostanie osi¹gniêta
ustawiona temperatura pomieszczenia.

Wy³¹czanie ogrzewania, zabezpiecze-
nie przed mrozem
Aby wy³¹czyæ ogrzewanie, obróciæ po-
krêt³o N1 do oporu w lewo. W tej pozycji
zapewnione jest zabezpieczenie przed
mrozem. Regulator temperatury w³¹cza
ogrzewanie automatycznie, gdy tempe-
ratura w pomieszczeniu spadnie do po-
ziomu nieco przekraczaj¹cego tempera-
turê zamarzania. Aby wy³¹czyæ urz¹dze-
nie ca³kowicie, nale¿y wyj¹æ wtyczkê
sznura sieciowego z gniazdka.

Obs³uga ogrzewacza CKZ 20 S (rys. 2)

Ustawiæ temperaturê obracaj¹c pokrê-
t³em regulatora temperatury N1. Prze-
³¹cznikiem W1 (wciskanym) mo¿na wy-
braæ jeden z dwóch rodzajów pracy:
1. Pozycja prze³¹cznika     .
2. Pozycja prze³¹cznika      (praca z pro-

gramatorem zegarowym).
Programator dobowy T1 jest wyposa¿o-
ny w 96 segmentów. Ka¿da godzina jest
podzielona na cztery segmenty 15-minu-
towe. Przy uruchamianiu oraz po ka¿dej
przerwie zasilania, programator T1 musi
byæ na nowo ustawiony przez obracanie
pokrêt³a z segmentami T1 w prawo do
chwili, gdy strza³ka pokryje siê z aktual-
nym czasem. Aby ustawiæ po¿¹dany
czas ogrzewania: wciskaæ znajduj¹ce siê
na obwodzie segmenty czasowe. Czer-
wone pole widoczne po wci�niêciu dane-
go segmentu wskazuje czas, w którym
urz¹dzenie bêdzie automatycznie w³¹-
czone. Je¿eli w czasie ogrzewania zosta-
nie osi¹gniêta po¿¹dana temperatura w
pomieszczeniu, urz¹dzenie bêdzie w³¹-
cza³o siê i wy³¹cza³o automatycznie, sto-
sownie do zmian temperatury, a¿ do
up³ywu ustawionego czasu ogrzewania.
Cykl ten bêdzie powtarzany codziennie.
Czas ogrzewania mo¿na zmieniæ w ka¿-
dej chwili, wciskaj¹c lub wyciskaj¹c seg-
menty czasowe.

Wy³¹czanie ogrzewania, zabezpiecze-
nie przeciwmrozowe
Aby wy³¹czyæ ogrzewanie, obróciæ po-
krêt³o doboru temperatury N1 do oporu
w lewo. W tej pozycji zabezpieczenie
przeciwmrozowe dzia³a tylko, gdy prze-
³¹cznik W1 jest ustawiony w pozycji     .
Regulator temperatury w³¹cza automa-
tycznie ogrzewanie, gdy temperatura
spadnie nieco powy¿ej temperatury za-
marzania. Aby ca³kowicie wy³¹czyæ urz¹-
dzenie, nale¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê sznu-
ra sieciowego z gniazdka.
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Obs³uga ogrzewacza CKR 20 S (rys. 3)

Ustawiæ temperaturê obracaj¹c pokrêt³em
regulacji temperatury N1. Pozycja skrajna
(w prawo do oporu) odpowiada tempera-
turze ok. +30OC. Prze³¹cznikiem stopnio-
wym W1 mo¿na wybraæ jeden z dwóch
stopni mocy ogrzewania z odpowiednio
dopasowanymi obrotami dmuchawy.
1. Ogrzewanie standardowe

Ustawiæ prze³¹cznik W1 na �I�. Je¿eli
urz¹dzenie zostanie w³¹czone pokrê-
t³em regulatora temperatury N1,
ogrzewa z moc¹ 1000 W przy wol-
nych obrotach dmuchawy.

2. Ogrzewanie szybkie
Ustawiæ prze³¹cznik W1 na �II�. Je¿eli
urz¹dzenie zostanie w³¹czone pokrê-
t³em regulacji temperatury N1, ogrze-
wa z moc¹ 2000 W przy szybkich ob-
rotach dmuchawy.

Aby szybko ogrzaæ do wybranej tempe-
ratury zimne pomieszczenie, nale¿y wy-
braæ ogrzewanie szybkie. Po osi¹gniêciu
wybranej temperatury regulator tempera-
tury wy³¹cza ogrzewanie i dmuchawê, a
nastêpnie utrzymuje ustawion¹ tempera-
turê przez cykliczne w³¹czanie i wy³¹cza-
nie. Wtedy mo¿na prze³¹czyæ ogrzewacz
rêcznie na ogrzewanie standardowe.

Wy³¹czanie ogrzewania, zabezpiecze-
nie przed mrozem
Aby wy³¹czyæ ogrzewanie, obróciæ pokrê-
t³o regulacji temperatury N1 do oporu w
lewo. W zale¿no�ci od ustawienia prze-
³¹cznika stopniowego W1, urz¹dzenie
grzeje z moc¹ 1 lub 2 kW. Regulator tem-
peratury w³¹cza ogrzewanie automatycz-
nie, gdy temperatura w pomieszczeniu
spadnie do poziomu nieco przekraczaj¹-
cego temperaturê zamarzania. Zabezpie-
czenie przeciwmrozowe wymaga wybra-
nia mocy grzewczej 2 kW. Aby wy³¹czyæ
urz¹dzenie ca³kowicie nale¿y wyj¹æ
wtyczkê sznura sieciowego z gniazdka.

Instrukcja monta¿u

Wskazówki dla u¿ytkownika

Monta¿ ogrzewacza szybkonagrzewaj¹-
cego Stiebel Eltron i pod³¹czenie do in-
stalacji elektrycznej musz¹ byæ wykona-
ne przez fachowca zgodnie z instrukcj¹
monta¿u. Instrukcja monta¿u nale¿y do
urz¹dzenia i powinna byæ starannie prze-
chowywana przez w³a�ciciela. W razie
zmiany w³a�ciciela instrukcjê nale¿y
przekazaæ nastêpcy. Ogrzewacz jest do-
starczany w stanie kompletnie zmonto-
wanym ze sznurem sieciowym wyposa-
¿onym we wtyczkê z uziemieniem. Pod-
czas rozpakowywania nale¿y zwróciæ
uwagê na to, aby w opakowaniu nie po-
zostawiæ akcesoriów urz¹dzenia.

Mocowanie

W celu zamocowania urz¹dzenia nale¿y
najpierw przykrêciæ do �cianki monta¿o-
wej listwê (1) - szczelinami do góry - z le-
wej i prawej strony, wkrêtami mocuj¹cymi

➊ listwa do zawieszenia
➋ przepust kablowy do sznura sieciowego
➌ k¹townik mocuj¹cy

Rys. 4

Rys. 5

(2 szt blachowkrêtów) w odleg³o�ci 200
mm* (rys. 4). Nale¿y przy tym u¿yæ od-
powiednich ko³ków rozporowych. Po-
d³u¿ny otwór pionowy i poziomy w listwie
do zawieszenia umo¿liwiaj¹ skompenso-
wanie niedok³adno�ci po³o¿enia wywier-
conych otworów. Ogrzewacz nale¿y za-
wiesiæ na listwie tak, aby oba wystêpy
na tylnej �ciance wesz³y w szczeliny w
listwie. W tym celu na tylnej �ciance na-
le¿y zaczepiæ od ty³u dostarczone luzem
k¹towniki mocuj¹ce (3). Utworzonego w
ten sposób 10 mm odstêpu od �ciany
nie wolno zmniejszaæ.

Uwaga!
Urz¹dzenie nale¿y umie�ciæ tak, aby
uniemo¿liwiæ zapalenie siê przedmio-
tów palnych. Z tego wzglêdu nale¿y
bezwzglêdnie przestrzegaæ podanych

ni¿ej minimalnych odleg³o�ci. Ogrze-
wacz mo¿na montowaæ wy³¹cznie na
�cianie pionowej, odpornej na tempe-
raturê co najmniej do 90OC.
Urz¹dzenie nale¿y instalowaæ tak, aby
nie by³o mo¿liwo�ci dotkniêcia go
przez osobê korzystaj¹c¹ z wanny lub
natrysku. Minimalna odleg³o�æ od na-
trysku, wanny itp. wynosi 60 cm.
Minimalne odleg³o�ci miêdzy ogrze-
waczem i �cianami oraz innymi przed-
miotami patrz rysunek 5.
W razie zastêpowania starych ogrzewa-
czy Stiebel Eltron nowymi, mo¿na wyko-
rzystaæ bez zmian dotychczasowy zespó³
mocowania do �ciany.
Stare modele: CK 20, CKZ 20
Nowe modele: CK 20 S, CKZ 20 S,

CKR 20 S.



Pod³¹czenie do instalacji elek-
trycznej

Uwaga!
Urz¹dzenie jest przystosowane do za-
silania pr¹dem zmiennym 230V.
Wszystkie prace elektroinstalacyjne, w
szczególno�ci �rodki ochronne, mog¹
byæ wykonywane wy³¹cznie zgodnie z
przepisami obowi¹zuj¹cymi w poszcze-
gólnych krajach i zarz¹dzeniami zak³adu
energetycznego przez kwalifikowanego
elektroinstalatora.

Ogólne zasady
W razie instalowania ogrzewacza w po-
mieszczeniach z wann¹ lub natryskiem,
nale¿y przestrzegaæ strefy ochronnej,
zgodnie z danymi na tabliczce znamio-
nowej urz¹dzenia. ¯y³y zielono-¿ó³te
mog¹ byæ wykorzystywane wy³¹cznie
jako przewody ochronne; nie wolno ich
w ¿adnym razie u¿ywaæ jako przewodów
fazowych.

Uwaga!
Na dane na tabliczce znamionowej!
Podane na niej napiêcie musi byæ
zgodne z napiêciem w sieci zasilaj¹-
cej. Do instalacji dobraæ przewód o
odpowiednim przekroju.
Do pod³¹czenia urz¹dzenia nale¿y zain-
stalowaæ z boku grzejnika, w odleg³o�ci
co najmniej 10 cm, gniazdo wtykowe z
bolcem uziemiaj¹cym lub puszkê do
pod³¹czenia na sta³e.

Uwaga!
Ogrzewacza nie wolno montowaæ bez-
po�rednio pod gniazdem na�ciennym
sieci elektrycznej.
W razie pod³¹czenia na sta³e musi byæ
przewidziana mo¿liwo�æ od³¹czenia od
sieci wszystkich trzech biegunów ogrze-
wacza roz³¹cznikiem o przerwie mini-
mum 3 mm.

Obja�nienia oznaczeñ (rys. 6, 7, 8)
A1 zespó³ grza³ki elektrycznej
F1 wy³¹cznik temperatury
M1 dmuchawa
N1 regulator temperatury
R1 oporowy element grzejny
R2 oporowy element grzejny
T1 programator zegarowy
W1 prze³¹cznik d�wigienkowy
X1 zacisk tulejkowy
X2 z³¹cze wtykowe

Urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce

CK 20 S, CKZ 20 S, CKR 20 S s¹ wypo-
sa¿one w wy³¹cznik temperaturowy, który
w razie niebezpieczeñstwa wy³¹cza grza³-
kê i dmuchawê. Po zadzia³aniu tego wy-
³¹cznika (np. wskutek zas³oniêcia otworu
wylotowego powietrza) nale¿y najpierw
usun¹æ przyczynê wy³¹czenia. Po osty-
gniêciu (kilka minut) urz¹dzenie w³¹czy
siê samoczynnie. Je¿eli po ponownym
w³¹czeniu nast¹pi ponowne zadzia³anie
wy³¹cznika temperaturowego, oznacza to,
¿e urz¹dzenie jest uszkodzone.

Przekazanie urz¹dzenia u¿ytkow-
nikowi

Instalator powinien obja�niæ u¿ytkowni-
kowi zasady dzia³ania urz¹dzenia, zwra-
caj¹c szczególn¹ uwagê na to, aby nie
zas³aniaæ otworów wlotu i wylotu powie-
trza. U¿ytkownikowi nale¿y przekazaæ
niniejsz¹ instrukcjê monta¿u i u¿ytkowa-
nia z zleceniem jej przechowywania.

CK 20 S

Rys. 6

CKZ 20 S

Rys. 7

CKR 20 S

Rys. 8

Dane techniczne

Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o., ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, fax: 0-22 / 846-67-03.
Stan na 02.2000. Zmiany techniczne zastrze¿one.
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Typ

Pobór mocy kW

Temp. strumienia wyp³ywaj¹cego powietrza OC

Napiêcie V

Wymiary wys./szer./g³êb. mm

Masa kg

Zakres regulacji temperatury OC

Zabezpieczenie przeciwmrozowe OC

Klasa ochronno�ci

Zabezpieczenie przeciwopryskowe

Znaki kontrolne

CK 20 S

2

101,4

CKZ 20 S

2

111,3

CKR 20 S

1/1

101,4

1/PN/230V~ 50 Hz

460 / 335 / 123

ok. 4,4

5 do 30

5
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