Elektronicznie sterowany
przep³ywowy ogrzewacz wody
DDLE 18, 21, 24, 27 LCD electronic
oraz
DDLE 18, 21, 24, 27 basis
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

DDLE ... LCD

Monta¿ (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie,
konserwacja 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 i Instalatora)
1.1 Wskazówki ogólne
Przy doborze temperatur wody za pomoc¹ armatury mog¹ wyst¹piæ wartoci przekraczaj¹ce 60OC.
Ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo poparzenia nale¿y zwróciæ szczególn¹
uwagê na dzieci!
W przypadku wyst¹pienia przerwy w dop³ywie wody spowodowanej np. zabezpieczeniem przed zamarzaniem lub pracami przy instalacji wodnej, przed ponownym
uruchomieniem ogrzewacza nale¿y bezwzglêdnie dokonaæ jego odpowietrzenia.
W tym celu konieczne jest wykonanie nastêpuj¹cych czynnoci:
1. wy³¹czyæ lub wykrêciæ bezpieczniki,
2. pod³¹czony do urz¹dzenia zawór ciep³ej wody otwieraæ i zamykaæ tak d³ugo, a¿ ogrzewacz oraz instalacja zimnej wody zostan¹ odpowietrzone,
3. ponownie w³¹czyæ lub wkrêciæ bezpieczniki.
Nie dokonanie odpowietrzenia ogrzewacza grozi przepaleniem elementu
grzejnego.

1.2 Obs³uga urz¹dzenia
Przep³ywowe ogrzewacze wody typoszeregu DDLE...LCD oraz DDLE...basis podgrzewaj¹ wodê u¿ytkow¹ podczas jej przep³ywu przez urz¹dzenie. Przy otwarciu armatury
ciep³ej wody ogrzewacz w³¹cza siê po osi¹gniêciu przep³ywu wynosz¹cego ok. 3 l/min.
Wy³¹cza siê natomiast przy zamkniêciu armatury lub zredukowaniu przep³ywu poni¿ej
2,5 l/min. Ogrzewacze przeznaczone s¹ do u¿ytku domowego i mog¹ byæ stosowane
tylko do ogrzewania wody u¿ytkowej. Mog¹ zasilaæ jeden lub kilka punktów poboru wody.

1.3 Wybór temperatury c.w.u.
Uk³ad elektroniczny ogrzewacza zapewnia bezstopniowy dobór temperatury ciep³ej wody
u¿ytkowej, w zakresie od 30OC do 60OC.
Zalecenia temperaturowe dla eksploatacji energooszczêdnej:
DDLE ... LCD
Ø 40OC dla umywalki, prysznica i k¹pieli w wannie (pokrêt³o doboru temperatury "zaskakuje" wyczuwalnie).
Ø 55OC dla zlewozmywaka. Jeli temperatura ta nie
jest niezbêdna, nale¿y powróciæ ponownie do oszczêdzaj¹cej energiê temperatury 40OC.
DDLE ... basis
35OC dla umywalki.
40OC dla prysznica.
45OC dla k¹pieli w wannie.
55OC dla zlewozmywaka.
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Wskazówka! Przy eksploatacji z wykorzystaniem wody podgrzanej (np. przez system
solarny) temperatura wody wyp³ywaj¹cej mo¿e byæ wy¿sza ni¿ nastawiona i wskazywana na wywietlaczu ciek³okrystalicznym.
Przy eksploatacji z armatur¹ termostatyczn¹ nastawa temperatury w ogrzewaczu musi
byæ o ok. 8OC wy¿sza, ni¿ w armaturze termostatycznej.

1.4 Wydajnoæ ciep³ej wody u¿ytkowej
Do osi¹gniêcia granicy maksymalnej mocy ogrzewacz utrzymuje nastawion¹ temperaturê wody wyp³ywaj¹cej, niezale¿nie od wielkoci przep³ywu.
Je¿eli przy w pe³ni otwartej armaturze temperatura wody u¿ytkowej nie jest
osi¹gana, oznacza to, ¿e przez urz¹dzenie przep³ywa wiêksza iloæ wody,
ni¿ mo¿e byæ ogrzana przy wykorzystaniu jego mocy. W takim przypadku
nale¿y zmniejszyæ nieco przep³yw przymykaj¹c armaturê.
Wbudowany regulator przep³ywu ogranicza przep³yw w taki sposób, ¿e nawet przy armaturze otwartej w pe³ni i niskiej temperaturze zimnej wody zasilaj¹cej zagwarantowana jest wynosz¹ca ok. 40OC temperatura wody wyp³ywaj¹cej.
Wydajnoæ ciep³ej wody u¿ytkowej zmienia siê w zale¿noci od pory roku i zwi¹zanych z
tym ró¿nic temperatur zimnej wody zasilaj¹cej urz¹dzenie.
Przy temperaturach wody zasilaj¹cej wynosz¹cych 6OC, 10OC i 14OC osi¹gane s¹ nastêpuj¹ce przep³ywy wody do k¹pieli (o temperaturze 40OC) lub wody do zmywania (o
temperaturze 55OC):
J1 = temperatura zimnej wody zasilaj¹cej
J2 = temperatura uzyskana ciep³ej wody
J2 = 40OC (temperatura wody do k¹pieli)
Moc urz¹dzenia

18 kW

21 kW

24 kW

27 kW

l/min *

J1
6OC

7,6

8,8

10,1*

11,3*

10OC

8,8*

10,0*

11,5*

12,8*

14OC

9,3 (8,0*)

11,6 (9,0*)

13,2 (10,0*)

14,7 (10,0*)

J2 = 55OC (temperatura wody do zmywania)
Moc urz¹dzenia

18 kW

21 kW

*

4

24 kW

27 kW

l/min *

J1
6OC

5,3

6,1

7,0

7,8

10OC

5,7

6,7

7,6

8,5

14OC

6,3

7,3

8,4

9,4

uzyskany przep³yw ograniczony jest przez wbudowany ogranicznik przep³ywu do tej
wartoci.

1.5 Konserwacja i czyszczenie urz¹dzenia
Do utrzymania obudowy ogrzewacza w czystoci wystarczy wilgotna ciereczka, zamoczona w roztworze myd³a. Nie nale¿y stosowaæ ¿adnych szoruj¹cych lub rozpuszczaj¹cych rodków czystoci!
Ogrzewacz nie wymaga w zasadzie konserwacji. Regularna kontrola urz¹dzenia pod
k¹tem prawid³owoci dzia³ania oraz bezpieczeñstwa elektrycznego (wykonywana jedynie przez Instalatora lub Serwisanta) zapewnia bezpieczn¹ eksploatacjê i zwiêksza ¿ywotnoæ ogrzewacza.
Osad wapienny zbieraj¹cy siê w wyp³ywie armatur ogranicza przep³yw wody i dlatego nale¿y
od czasu do czasu wykonaæ czyszczenie perlatorów i otworów g³owic prysznicowych.

2. Instrukcja monta¿u (dla Instalatora)
Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y starannie przechowaæ i przekazaæ nabywcy w przypadku
sprzeda¿y urz¹dzenia. Przy pracach konserwacyjnych lub ewentualnych naprawach
udostêpniæ do wgl¹du Serwisantowi.

2.1 Wskazówki ogólne
Powietrze w przewodach zimnej wody mo¿e zniszczyæ system grzejny urz¹dzenia!
W przypadku odciêcia dop³ywu wody do DDLE - np. z powodu mrozu lub prac przy
instalacji wodnej, przed ponownym uruchomieniem ogrzewacza nale¿y bezwzglêdnie
wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoci:
1. Wykrêciæ lub wy³¹czyæ bezpieczniki.
2. Pod³¹czony do urz¹dzenia zawór ciep³ej wody otwieraæ i zamykaæ tak d³ugo, a¿ ogrzewacz oraz instalacja zimnej wody zostan¹ odpowietrzone.
3. Ponownie wkrêciæ lub w³¹czyæ bezpieczniki.
Nale¿y dok³adnie przestrzegaæ wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji.
Zawieraj¹ one wa¿ne wskazówki odnonie bezpieczeñstwa, obs³ugi, instalowania oraz
konserwacji urz¹dzenia. System grzejny odkrytej grza³ki nadaje siê szczególnie do wody
zawapnionej, lecz równie¿ do wody o ma³ej zawartoci wapnia. Przy instalowaniu urz¹dzenia nale¿y przestrzegaæ Polskich Norm, danych znajduj¹cych siê na tabliczce znamionowej oraz zaleceñ lokalnego Zak³adu Energetycznego.
Opornoæ w³aciwa wody w miejscu monta¿u urz¹dzenia nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 1100 Wcm.
Przepisy i zalecenia
Ø Monta¿ (instalacja wodna i instalacja elektryczna) oraz pierwsze uruchomienie
i konserwacja opisywanego urz¹dzenia powinny byæ wykonane jedynie zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹, przez Instalatora posiadaj¹cego odpowiednie uprawnienia.
Ø Niezawodna praca i bezpieczeñstwo pracy urz¹dzenia zapewnione s¹ tylko przy
zastosowaniu przeznaczonych dla tego urz¹dzenia oryginalnych czêci zamiennych i osprzêtu dodatkowego.
Ø Nale¿y przestrzegaæ Polskich Norm oraz wymagañ i zaleceñ lokalnego Zak³adu
Energetycznego.
Ø Zwróciæ U¿ytkownikowi uwagê na mo¿liwe zagro¿enia (poparzenie).
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2.2 Budowa urz¹dzenia
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
6.
6a.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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cianka tylna
Czujnik temperatury S 2
Czujnik temperatury S 1
Uchwyt szybkiego monta¿u ogrzewacza
Górna prowadnica przewodu elektrycznego
Dolna prowadnica przewodu elektrycznego
Górna listwa zaciskowa (montowana fabrycznie)
Przy³¹cze sieci elektrycznej (przenieæ listwê zaciskow¹)
Czujnik przep³ywu
Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
Modu³ elektroniki
Pokrêt³o doboru temperatury
Ogranicznik przep³ywu
Sitko, przy³¹cze armatury poboru bezporedniego
Przy³¹cze zimnej wody
Przy³¹cze ciep³ej wody u¿ytkowej
Blok grzejny
Pokrêt³o termostatu
Wskanik temperatury zaprogramowanej (tylko DDLE...LCD)

2.3 Dane techniczne
Typ

DDLE 18 DDLE 21
DDLE 24
DDLE 27
LCD/basis LCD/basis LCD/basis LCD/basis

Moc nominalna

kW

18

21

24

27

Ogranicznik przep³ywu

l/min

8

9

10

10

Pojemnoæ nominalna

l

0,4

Konstrukcja
Nadcinienie nominalne
Ciê¿ar

cinieniowa
bar

10

kg

3,5

Klasa ochrony zgodnie z VDE

1

Rodzaj zabezpieczenia

IP 25 (ochrona strugoszczelna)

Certyfikaty

patrz tabliczka znamionowa urz¹dzenia

Przy³¹cze wody

R 1/2 zewn.

Przy³¹cze elektryczne

3/PE ~ 400 V

System grzejny

odkryta grza³ka

Zastosowanie

zarówno do wody zawapnionej jak i
nie zawieraj¹cej wapnia

Specyficzna opornoæ
w³aciwa wody
Cinienie w³¹czeniowe*
Przep³yw w³¹czeniowy

>1100 Wcm
bar

0,35

0,3
³ 3,0 l/min

Tabela
* do cinieñ w³¹czeniowych ogrzewacza musz¹ byæ dodatkowo uwzglêdnione straty
cinienia w instalacji.

2.4 Funkcje urz¹dzenia
Elektronicznie sterowany ogrzewacz przep³ywowy DDLE...LCD oraz DDLE...basis jest urz¹dzeniem cinieniowym s³u¿¹cym do zaopatrywania w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹ jednego lub kilku
punktów poboru wody. Woda ogrzewana jest podczas przep³ywu przez urz¹dzenie. Czujnik
przep³ywu w³¹cza system grzejny ogrzewacza przy przep³ywie wynosz¹cym ok. 3 l/min i wy³¹cza go przy spadku przep³ywu poni¿ej ok. 2,5 l/min. Sterowana mikroprocesorem elektronika
ogrzewacza dopasowuje automatycznie moc urz¹dzenia, uwzglêdniaj¹c temperaturê wody
zasilaj¹cej, strumieñ przep³ywu wody i nastawion¹ pokrêt³em ¿¹dan¹ temperaturê wody wyp³ywaj¹cej. W ten sposób U¿ytkownik otrzymuje do dyspozycji nieograniczon¹ czasowo iloæ
ciep³ej wody ogrzanej w optymalny sposób do nastawionej temperatury. Cinienie robocze
ogrzewacza wynosi 10 bar. Jeli jest ono w sieci wodoci¹gowej przekraczane, nale¿y zainstalowaæ reduktor cinienia. Stosowanie zaworu bezpieczeñstwa nie jest potrzebne. System grzejny
odkrytej grza³ki charakteryzuje siê wysok¹ sprawnoci¹ i odpornoci¹ na zakamienianie.
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2.5 Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
W przypadku wyst¹pienia usterki wbudowany w urz¹dzenie ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa i ogranicznik
cinienia powoduj¹ od³¹czenie ogrzewacza od sieci elektrycznej na wszystkich biegunach. Przed ponownym w³¹czeniem urz¹dzenia konieczne jest sprawdzenie i usuniêcie
przyczyny usterki przez uprawnionego Serwisanta (patrz
strona 17). Przed ka¿dym otwarciem urz¹dzenia nale¿y
od³¹czyæ napiêcie elektryczne. Nastêpnie przy u¿yciu rubokrêta nacisn¹æ ostro¿nie kotwicê wy³¹cznika, a¿ do jej
s³yszalnego zatrzaniêcia.
Uwaga! W ¿adnym przypadku nie wolno blokowaæ kotwicy.
Miejsce nacisku rubokrêta.
Uwaga! Niedozwolone s¹ ¿adne zmiany , ani przeróbki
ogranicznika temperatury bezpieczeñstwa

2.6 Monta¿ urz¹dzenia
Urz¹dzenie mo¿e byæ eksploatowane wzglêdnie przechowywane wy³¹cznie w temperaturach dodatnich.

2.7 Wymiary monta¿owe
wymiary
w mm

1
2
3
3a
8

uchwyt do szybkiego monta¿u urz¹dzenia
ko³ki rozporowe
przepust kablowy górny
alternatywny przepust kablowy dolny

4
4a
5
6

listwa zaciskowa (po³o¿enie fabryczne)
alternatywne po³o¿enie listwy zaciskowej
przy³¹cze zimnej wody z sitkiem)
przy³¹cze c.w.u.

2.8 Instalacja urz¹dzenia
Rozpakowaæ ostro¿nie ogrzewacz i wyj¹æ woreczek z akcesoriami.

2.9 Demonta¿ pokrywy urz¹dzenia
Wcisn¹æ rubokrêtem zapadkê (od góry lub
z przodu) i zdj¹æ pokrywê. Od³¹czyæ wtyczkê przewodu nadajnika wartoci zadanej.
Zakres obrotu pokrêt³a wyboru temperatury mo¿na ograniczyæ (patrz strona 15).

2.10 Mocowanie urz¹dzenia do ciany
Przy pomocy za³¹czonego szablonu monta¿owego zaznaczyæ miejsca pod ko³ki rozporowe. Osadziæ ko³ki i przymocowaæ szynê mocuj¹c¹ (1). Wyj¹æ z opakowania (2) i
wkrêciæ w szynê ko³ek gwintowany. Przygotowaæ przy³¹cza wody. Za³o¿yæ ogrzewacz
na ko³ek gwintowany i szynê mocuj¹c¹. i
zamocowaæ przez 1/4 obrotu uchwytu szybkiego mocowania (3).
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3. Pod³¹czenie wody
Temperatura wody zasilaj¹cej nie mo¿e przekroczyæ 70OC. Przy temperaturze wody
zasilaj¹cej wy¿szej od 45OC ogrzewacz nie w³¹czy systemu grzejnego.
W przypadku zastosowania rur z tworzywa sztucznego nale¿y przestrzegaæ zaleceñ producenta dotycz¹cych ich odpornoci na temperaturê i cinienie.
W dolnej czêci tylnej cianki ogrzewacza przewidziane s¹ dodatkowe otwory
mocuj¹ce do rur z tworzywa sztucznego.

3.1 Instalacja podtynkowa
Króciec z zaworem odcinaj¹cym (1) wkrêciæ do przy³¹cza zimnej wody, za króciec bez zaworu (2) do
odp³ywu wody ciep³ej. Zawór odcinaj¹cy musi byæ
skierowany w dó³, a naciêcie po rubokrêt powinno
byæ ustawione w kierunku przep³ywu wody. Zawór
odcinaj¹cy nie mo¿e w ¿adnym przypadku s³u¿yæ
do d³awienia przep³ywu.

Ogrzewacz DDLE mo¿e pracowaæ z ka¿d¹ armatur¹ cinieniow¹, przeznaczon¹ do ogrzewaczy przep³ywowych.
Polecamy nastêpuj¹ce armatury z programu AEG:
ADEw 70 D
- jednouchwytowa armatura cienna do prysznica
ADEw 70 WD - jednouchwytowa armatura cienna z prze³¹czaniem wanna/prysznic
ADEu 70 WT - jednouchwytowa armatura z wylewk¹ do umywalki
ADEu 70 S
- jednouchwytowa armatura z wylewk¹ do zlewozmywaka
ADEu 70 SB
- jednouchwytowa armatura do zlewozmywaka z wyci¹gan¹ g³owic¹
prysznicow¹

3.2 Warianty instalacji
Przy armaturach mocowanych bezporednio do urz¹dzenia nale¿y wyci¹æ zaznaczone
przelotowe otwory przeznaczone dla rurek przed³u¿aj¹cych. Wspornik blaszany (1) za³¹czony do armatury AEG ustala po³o¿enie rurek przed³u¿aj¹cych i uszczelnia otwory w
obudowie. Dla zapewnienia ochrony przed wilgoci¹ nale¿y bezwzglêdnie zamontowaæ
wspornik blaszany.
Armatura musi byæ umieszczona pionowo, porodku. urz¹dzenia. O ile jest to konieczne króæce ogrzewacza skierowane do ciany nale¿y zamkn¹æ przy pomocy zalepek R 1/2
zewn. (2) - osprzêt do armatury.
Je¿eli woda doprowadzona jest do urz¹dzenia króciec z zaworem odcinaj¹cym (3) nale¿y zast¹piæ wk³adk¹ z wkrêtem
do drewna (4).
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Nastêpuj¹ce armatury s¹ przeznaczone do monta¿u bezporednio do urz¹dzenia:
ADEo 70
- AEG jednouchwytowa nadumywalkowa z wylewk¹ uchyln¹ i rurkami
przed³u¿aj¹cymi 300 mm
ADEo 70 WD - AEG jednouchwytowa nadumywalkowa z prze³¹czaniem wanna/prysznic, g³owic¹ prysznicow¹, uchwytem ciennym i rurkami przed³u¿aj¹cymi 300 mm
Dodatkowe rurki przed³u¿aj¹ce (12 mm R 1/2)
AZ 504 d³ugoæ 500 mm
AZ 507 d³ugoæ 800 mm
AZ 509 d³ugoæ 1000 mm

3.3 Osprzêt monta¿owy
Zestaw do monta¿u podumywalkowego
UT 104 Nr katalogowy 612 899 104
Zestaw monta¿owy do pod³¹czenia do istniej¹cych zaworów
k¹towych. Wyci¹æ znajduj¹ce siê w górnej czêci pokrywy
zaznaczone otwory pod rurki. Jeli jest to konieczne mo¿liwe
jest dodatkowe zamocowanie pokrywy dwoma wkrêtami. Po³¹czenie realizowane jest za pomoc¹ sto¿kowego po³¹czenia
rubowego R 3/8 dla rurek o rednicy 10 mm.
Po zakoñczeniu instalacji wodnej ogrzewacz nale¿y dobrze przep³ukaæ zimn¹ wod¹ (otworzyæ zawór ciep³ej wody). Na zakoñczenie wyczyciæ
ewentualnie sitko.

3.4 Czyszczenie sitka
W przypadku zmniejszenia siê przep³ywu wody przez brud z przewodu zimnej wody
zasilaj¹cej sitko nale¿y oczyciæ w nastêpuj¹cy sposób:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

zaworem odcinaj¹cym (1) zamkn¹æ dop³yw wody
p³askim kluczem 24 odkrêciæ nakrêtkê (3)
wyj¹æ i oczyciæ sitko (2)
zmontowaæ ca³oæ w odwrotnej kolejnoci
zaworem odcinaj¹cym (1) otworzyæ dop³yw zimnej
wody
Ø sprawdziæ szczelnoæ
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3.5 Ograniczenie przep³ywu
Regulator przep³ywu (2) wbudowany w króciec przy³¹czeniowy
zimnej wody (1) ogranicza przep³yw w taki sposób (patrz tabela
5), ¿e zawsze zachowana jest temperatura wody wyp³ywaj¹cej
wynosz¹ca ok 40OC.

4. Pod³¹czenie elektryczne
Pod³¹czenie elektryczne mo¿e zostaæ wykonane dopiero po pod³¹czeniu wody!
Ogrzewacz przystosowany jest wy³¹cznie do sta³ego pod³¹czenia elektrycznego pr¹du
zmiennego 400 V 3 ~.
Ogrzewacz musi byæ bezwzglêdnie pod³¹czony do przewodu ochronnego.
Wa¿na wskazówka:
Instalacja musi byæ wykonana w taki sposób, aby mo¿liwe by³o ca³kowite od³¹czenie ogrzewacza na wszystkich biegunach, za pomoc¹ wyjêcia lub wy³¹czenia bezpieczników (minimalna przerwa powietrzna w obwodzie - 3 mm).
Pod³¹czenie do sieci elektrycznej
Wyprowadzenie przewodu zasilaj¹cego ze ciany powinno byæ
wykonane tak, aby izolacja przewodu os³ania³a izolacjê poszczególnych ¿y³ na odcinku co najmniej 20 mm.

Pod³¹czenie zasilania u góry (pod³¹czenie standardowe)
Kolejnoæ postêpowania:
Ø w podstawie wyci¹æ otwór pod przelot
kablowy (1),
Ø nasun¹æ na przewód os³onê gumow¹ (2)
i wsun¹æ j¹ przez otwór przepustu w
ciance tylnej,
Ø odkrêciæ zacisk listwy (3), zawiesiæ w zaczepach uchwyt os³onki gumowej i przykrêciæ go wraz z listw¹ zaciskow¹.
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Pod³¹czenie zasilania od do³u (alternatywnie)

Przy tym wariancie pod³¹czenia listwê zaciskow¹ (1) nale¿y przenieæ z góry na dó³.
Zwróciæ uwagê na oznaczenie zacisków na tylnej ciance. Nie zamieniæ przewodów ³¹cz¹cych ogranicznika temperatury bezpieczeñstwa.
Wed³ug opisu umieszczonego powy¿ej wykonaæ otwór pod przelot kablowy (2), nasun¹æ
os³onê gumow¹ (3) i przykrêciæ uchwyt pod listw¹ zaciskow¹.
Odpowiednie zabezpieczenie przed wilgoci¹ zapewnione jest tylko przy zamontowaniu os³onki gumowej.

4.1 Schemat elektryczny

(tylko model
DDLE...LCD)
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4.2 Priorytet c.w.u.
Pr¹d dro¿szej taryfy

Napiêcie
sterowania

Pr¹d tañszej taryfy

W przypadku eksploatacji ogrzewacza
przep³ywowego w po³¹czeniu np. z piecami akumulacyjnymi, ogrzewacz przep³ywowy otrzymuje priorytet dzia³ania.
W tym celu nale¿y zainstalowaæ przekanik priorytetu, zgodnie ze znajduj¹cym siê obok schematem. Przeznaczony do tego celu przewód L2 jest zaznaczony na zacisku.
Przekanik
priorytetu
Zabezpieczenie
ogrzewania
Ogrzewacz
przep³ywowy

Piec akumulacyjny

Jako przekanik priorytetu zalecamy:
typ 46537 firmy Eberle lub te¿ typ IK 8715/003 firmy Dold & Söhne.
W przypadku starych instalacji zalecamy ich kontrolê i ewentualne dostosowanie.

4.3 Ograniczenie zakresu temperatur
Temperatura maksymalna mo¿e zostaæ ograniczona do
40OC lub 45OC.
Przed zdemontowaniem nastawiæ pokrêt³o na
temperaturê minimaln¹ 30OC.
Nadajnik wartoci zadanej (3) od³¹czyæ od pokrywy urz¹dzenia. Kr¹¿ek regulacyjny (4) przestawiæ w taki sposób, aby wydrukowana wartoæ zadana pokrywa³a siê
ze znaczkiem na pokrywie (2).
Przy sk³adaniu nie przestawiæ oki i p³ytki drukowanej nadajnika wartoci zadanej!
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4.4 Monta¿ pokrywy
Przewód ³¹cz¹cy nadajnika wartoci zadanej nasun¹æ na p³ytkê elektroniczn¹. Pokrywê urz¹dzenia zawiesiæ na górnej krawêdzi cianki tylnej i
opuciæ do do³u, a¿ do wyranego jej zatrzaniêcia. Za³o¿yæ pokrêt³o.

5. Pierwsze uruchomienie i kontrola
Monta¿ i uruchomienie powinno byæ dokonane przez uprawnionego Instalatora
lub Serwisanta, gdy¿ przejmuj¹ oni odpowiedzialnoæ za bezpieczne i prawid³owe
uruchomienie urz¹dzenia.
Wskazówka: Przed za³¹czeniem napiêcia zasilania urz¹dzenie nale¿y starannie przep³ukaæ wod¹ i sprawdziæ szczelnoæ po³¹czeñ hydraulicznych. Po za³¹czeniu napiêcia
sprawdziæ funkcjonowanie ogrzewacza.
Dla zabezpieczenia systemu grzejnego, przy pierwszym uruchomieniu ogrzewacza i d³u¿szych wy³¹czeniach pr¹du nastêpuje opónienia w³¹czenia wynosz¹ce od 5 do 25 sek.
Po pracach przy instalacji wodnej, przed uruchomieniem nale¿y ogrzewacz starannie odpowietrzyæ. Dopiero po tym mo¿na ponownie za³¹czyæ
zasilanie elektryczne.
Po dokonaniu uruchomienia nale¿y zapoznaæ U¿ytkownika z zasadami bezpiecznej eksploatacji i przekazaæ instrukcjê monta¿u i obs³ugi do starannego przechowania.
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6. Przyczyny usterek i sposoby ich usuwania przez Serwisanta
Pomoc w usuwaniu usterek (wskazówki dla Instalatora lub Serwisanta)
W przypadku wyst¹pienia usterek nale¿y przede wszystkim skontrolowaæ, czy nie
zadzia³a³ bezpiecznik lub wy³¹cznik ró¿nicowo - pr¹dowy.
Usterka

Przyczyna

Usuwanie

nie w³¹cza siê grzanie / brak napiêcia
brak ciep³ej wody

skontrolowaæ bezpieczniki
(w instalacji domowej)

zbyt ma³y przep³yw

zabrudzone sitko

wyczyciæ sitko (patrz str. 12)

g³owica prysznicowa / perlatory zakamienione

odkamieniæ g³owicê ew.
wyczyciæ lub wymieniæ
perlatory

uszkodzony system grzejny

sprawdzenie i naprawa
systemu grzejnego tylko
przez Serwisanta

zadzia³a³ ogranicznik tem- niedopuszczalnie wysoka
temperatura wody zasilaj¹peratury bezpieczeñstwa
cej (powy¿ej 70OC)

urz¹dzenie nie mo¿e byæ
zasilane wod¹ podgrzan¹
powy¿ej 70OC

niedopuszczalnie wysoka
temperatura wody wyp³ywaj¹cej (powy¿ej 70OC)

sprawdzenie i naprawa tylko przez Serwisanta

b³¹d systemu, patrz tabela na
str. 17

sprawdzenie i naprawa tylko przez Serwisanta

aktywne wskaniki LED
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7. Wskazania usterek
Usterka

Mo¿liwe usterki

Wskanik
LED 2

LED 1
1

czujnik przep³ywu nie jest
wetkniêty lub jest uszkodzony

bez wskazania
brak mocy

brak fazy L1 lub L2
bez wskazania
nie jest osi¹gana temperatura zadana

*

brak fazy L 3

2

miga d³ugo
miga zmiennie
brak mocy

miga krótko
miga zmiennie
brak mocy

czujnik 1 nie jest wetkniêty
lub jest uszkodzony

3

miga d³ugo
miga zmiennie
brak mocy

miga krótko
miga zmiennie
brak mocy

czujnik 2 nie jest wetkniêty
lub jest uszkodzony

4

miga d³ugo
miga zmiennie
brak mocy
miga zmiennie
temp. wody
wyp³ywaj¹cej stale
ok. 37OC

miga d³ugo
miga zmiennie
brak mocy
miga zmiennie
temp. wody
wyp³ywaj¹cej stale
ok. 37OC

czujniki 1 + 2 nie s¹ wetkniêty, zosta³y zamienione
lub s¹ uszkodzone
nadajnik wartoci zadanej
i czujnik przep³ywu zosta³y
zamienione
nie jest wetkniêty lub jest
uszkodzony nadajnik wartoci zadanej

5

miga

wy³.

temp. wody wyp³ywaj¹cej
> 80OC
uszkodzona elektronika

6

miga

w³.

temperatura wody zasilaj¹cej > 45OC

7

miga

w³.

wyst¹pi³o kilka usterek*

usterki pojedyncze s¹ pokazywane co 5 sek. Co 40 sek. wskazanie zaczyna siê od
nowa. Je¿eli usterka zosta³a usuniêta nastêpuje automatyczne zresetowanie pamiêci usterek (czêciowo przez fazê zimnego przep³ukania trwaj¹c¹ 15 sek.
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7.1 Wskazówka wa¿na dla Serwisanta
Elektronika urz¹dzenia nadzoruje bezpieczeñstwo dzia³ania ogrzewacza. W przypadku
rozpoznania usterki zapala siê dioda LED i zostaje wy³¹czony element grzejny. Po usuniêciu usterki pamiêæ usterek zostaje wykasowana.
Wskazówki pomagaj¹ce w znalezieniu usterek znajduj¹ siê na stronie 17 niniejszej instrukcji.

Wskazanie usterki
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8. 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 konserwacja urz¹dzenia mog¹ byæ wykonane
wy³¹cznie przez uprawnionego Instalatora.
Producent nie bierze odpowiedzialnoci za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u i /
lub u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¹ instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.

9. Ochrona rodowiska naturalnego
Prosimy o wspó³pracê w zakresie przestrzegania zasad ochrony rodowiska naturalnego. W tym celu nale¿y usun¹æ opakowanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o
surowcach wtórnych.
Ø Wszystkie elementy kartonowe s¹ wykonane z makulatury i mog¹ byæ wykorzystane jako surowiec wtórny
Ø Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE), wk³adki z polistyrolu (PS), za klamry z polioxymetylenu (POM).
Ø Wszystkie materia³y mog¹ s³u¿yæ jako surowce wtórne.
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