Technika dobrego samopoczucia

Piec akumulacyjny z roz³adowaniem statycznym
ETC 170 A, ETC 250 A, ETC 340 A
ETC 85 M, ETC 170 M, ETC 250 M, ETC 340 M
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Instalacja elektryczna, monta¿, pierwsze uruchomienie oraz konserwacja i naprawy mog¹ byæ wykonywane
jedynie przez uprawnionego Instalatora lub Serwisanta, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.
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1. Instrukcja obs³ugi

(dla U¿ytkownika i Instalatora)

1.1 Opis urz¹dzenia
Energia cieplna wytworzona elektrycznie
podczas trwania drugiej, tañszej taryfy
energetycznej akumulowana jest w rdzeniu pieca akumulacyjnego i nastêpnie w
zale¿noci od ¿¹danej temperatury pomieszczenia oddawana w postaci ciep³ego powietrza.

1.2 Obs³uga urz¹dzenia
£adowanie i roz³adowanie pieca akumulacyjnego nastawiane jest przy pomocy
pokrête³ regulatora znajduj¹cych siê na
przedniej cianie urz¹dzenia (nie dotyczy
modelu ETC 85 M).

Wa¿ne wskazówki w skrócie
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11 (F1)

Akumulowanie ciep³a
(³adowanie)
pokrêt³o nastawiane bezstopniowo
(11)
Oddawanie ciep³a
(roz³adowanie)
pokrêt³o nastawiane stopniowo,
s³u¿¹ce do regulowania oddawania
ciep³a (10)
Przy piecu ETC 85 M ³adowanie i roz³adowanie odbywa siê po jego uruchomieniu,
bez regulowania.
W celu umo¿liwienia ca³kowitego wy³¹czenia z eksploatacji w lecie w piecach ETC
nale¿y przewidzieæ oddzielny wy³¹cznik.
1.2.1 Akumulowanie ciep³a
(nie dotyczy ETC 85 M)
Stopieñ akumulowania ciep³a (³adowania)
nastawiany jest pokrêt³em 11.
Prawid³owe ³adowanie zapewniaj¹ nastêpuj¹ce nastawy pokrêt³a:
1-2 okres przejciowy (wiosna/jesieñ)
3-4 ³agodne dni zimowe
5-6 dni zimowe o niskich temperaturach
(pe³ne na³adowanie pieca)
Je¿eli oka¿e siê po jednym dniu, ¿e do
dyspozycji mamy zbyt du¿o lub te¿ zbyt
ma³o ciep³a, nale¿y dokonaæ odpowiedniej
korekty przy pomocy pokrêt³a regulacyjnego (11).
Po krótkim okresie przyzwyczajenia siê
nabierzecie Pañstwo wprawy w dokonywaniu dok³adnych i prawid³owych nastaw.
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1.2.2 Oddawanie ciep³a
(nie dotyczy ETC 85 M)
Zakumulowane w piecu ciep³o jest oddawane przez obudowê zewnêtrzn¹ oraz
kratkê wyp³ywu powietrza.
Przy pomocy pokrêt³a roz³adowania (10)
nastawiana jest ¿¹dana temperatura pomieszczenia (pozycja 6 odpowiada maksymalnemu oddawaniu ciep³a).
Podczas nieobecnoci przez kilka dni zalecane jest nastawienie obu pokrête³ (10 i
11) w pozycji 1.
W lecie piec nale¿y od³¹czyæ od sieci elektrycznej przy pomocy w³¹cznika zamontowanego przez Instalatora.

1.3 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa u¿ytkowania
Niedozwolone jest aby urz¹dzenie:
Ø by³o eksploatowane w pomieszczeniach, które nara¿one s¹ przez chemikalia, kurz lub gazy na niebezpieczeñstwo po¿aru lub eksplozji
Ø w pobli¿u przewodów lub zbiorników przewodz¹cych lub zawieraj¹cych materia³y ³atwopalne lub zagro¿one eksplozj¹
Ø by³o eksploatowane jeli nie zosta³y zachowane minimalne odleg³oci
od s¹siaduj¹cych przedmiotów
Ø monta¿ (instalacja elektryczna) jak
równie¿ pierwsze uruchomienie, konserwacja i ewentualne naprawy mog¹
byæ przeprowadzone wy³¹cznie przez
uprawnionego Instalatora lub Serwisanta, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹;
Ø w ¿adnym wypadku urz¹dzenie nie
mo¿e byæ eksploatowane w chwili prowadzenia w pomieszczeniu prac wymagaj¹cych u¿ywania rozpuszczalników,
benzyny, sprayu, czy wosku do pod³óg.
Po ich zakoñczeniu nale¿y przed rozpoczêciem ³adowania pieca pomieszczenie skutecznie przewietrzyæ;
Ø obudowa pieca oraz kratki wylotu powietrza mog¹ rozgrzewaæ siê do temperatury 70OC. W zwi¹zku z powy¿szym
w bezporedniej bliskoci urz¹dzenia,
ani na urz¹dzeniu nie mog¹ znajdowaæ
siê przedmioty ³atwopalne, ani izoluj¹ce ciep³o jak: pociel, bielizna, koce,
gazety, pojemniki z benzyn¹, pojemniki z woskiem do pod³ogi, spraye i tym
podobne. Z uwagi na niebezpieczeñstwo po¿aru niedozwolone jest równie¿
suszenie na piecu akumulacyjnym bielizny lub pocieli;
Ø ciep³e powietrze musi bezwzglêdnie
bez ograniczeñ wyp³ywaæ z urz¹dzenia. Meble, zas³ony, firanki i inne ³atwo palne przedmioty nie mog¹ znajdowaæ siê w odleg³ociach mniejszych
od urz¹dzenia, ni¿ (rys. A, str. 3):
Ø od kratki wylotu powietrza, we
wszystkich kierunkach - 500 mm
Ø wszelkiego rodzaju tekstylia nie
mog¹ znajdowaæ siê bli¿ej ni¿ 150
mm od pieca (nie mog¹ byæ nara¿one na bezporedni strumieñ ciep³ego powietrza)

Ø od ka¿dej ciany - 75 mm
Ø od parapetów okiennych i wnêk 250mm
Ø pomiêdzy dwoma piecami - 200 mm
Ø niedopuszczalne jest ograniczanie wolnego dop³ywu zimnego powietrza do
otworów wlotowych pieca w dolnej jego
czêci (z ty³u i z przodu, z lewej i prawej strony) poprzez ustawianie w tym
obszarze jakichkolwiek przedmiotów;
Ø nie nale¿y na piecu lub w jego bezporedniej bliskoci umieszczaæ zwierz¹t;
Ø w przypadku pomieszczeñ u¿ytecznoci publicznej np. w hotelach, szko³ach,
pensjonatach nale¿y na pokrywie urz¹dzenia nakleiæ napis nie stawiaæ, ani
nie opieraæ ¿adnych przedmiotów.

1.4 Czyszczenie i konserwacja
W przypadku ewentualnego wyst¹pienia
lekkich br¹zowych przebarwieñ na obudowie urz¹dzenia, nale¿y je mo¿liwie niezw³ocznie usun¹æ przy pomocy wilgotnej
ciereczki. Piec nale¿y czyciæ w stanie zimnym, przy u¿yciu dostêpnych w handlu
rodków czyszcz¹cych. Nie u¿ywaæ do tego
celu rodków szoruj¹cych lub rozpuszczaj¹cych. Do otworów powietrza nie wtryskiwaæ ¿adnych sprayów czyszcz¹cych.
1.4.1 Konserwacja (wykonywana przez
Instalatora lub Serwisanta)
Zalecane jest, aby przed ka¿dym sezonem
grzewczym, lecz nie rzadziej ni¿ co 2 lata
dokonywana by³a przez Instalatora lub
Serwisanta kontrola i ewentualne czyszczenie urz¹dzenia.

1.5 Wyszukiwanie usterek
Je¿eli powierzchnia pieca jest zimna nale¿y sprawdziæ:
Ø czy pokrêt³o regulatora (11) nastawione jest na maksymaln¹ pozycjê i ewentualnie wyregulowaæ (nastawiæ na wy¿sz¹ pozycjê);
Ø czy do urz¹dzenia dop³ywa napiêcie z
sieci (wy³¹cznik zamontowany przez
Instalatora musi byæ w³¹czony);
Ø czy nie zadzia³a³ bezpiecznik i ewentualnie w³¹czyæ lub wymieniæ;
Ø czy nie zadzia³a³ zabezpieczaj¹cy ogranicznik temperatury i ewentualnie zresetowaæ go.
Je¿eli powierzchnia pieca jest przy ³agodnej pogodzie zbyt ciep³a nale¿y:
Ø sprawdziæ, czy pokrêt³o regulatora roz³adowania (10) jest nastawione na minimum i ewentualnie wyregulowaæ
(ustawiæ ni¿sz¹ wartoæ).
Je¿eli po kilku dniach nie nast¹pi odczuwalna zmiana ³adowania pieca nale¿y niezw³ocznie zleciæ Serwisowi kontrolê urz¹dzenia. Je¿eli wy³¹cznik zabezpieczaj¹cy
zadzia³a³ wiêcej ni¿ jeden raz i powoduje
ponowne zadzia³anie bezpieczników nale¿y bezwzglêdnie, niezw³ocznie zawiadomiæ
Zak³ad Serwisowy.

1.6 Wa¿na wskazówka
Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y starannie przechowywaæ i przekazaæ nabywcy w przypadku sprzeda¿y urz¹dzenia. Przy pracach
konserwacyjnych lub ewentualnych naprawach udostêpniæ do wgl¹du Serwisantowi.

2. Instrukcja monta¿u
(dla Instalatorów)
Instalacja elektryczna, monta¿, pierwsze
uruchomienie oraz konserwacja i naprawy mog¹ byæ wykonywane jedynie przez
uprawnionego Instalatora lub Serwisanta,
zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.

2.1 Opis urz¹dzenia (rys. B ÷ O)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
F1
F2
F3

pokrywa
cianka przednia
wewnêtrzna cianka przednia z izolacj¹ ciepln¹
ceg³y
grza³ki
nó¿ki
klapa powietrza
bimetal
zabezpieczenie przed wyrwaniem przewodów
pokrêt³o regulatora roz³adowania
pokrêt³o regulatora ³adowania
naro¿niki ze styropianu
przek³adki styropianowe zabezpieczaj¹ce
listwa zaciskowa pod³¹czenia do sieci
regulator ³adowania
zabezpieczaj¹cy regulator temperatury
ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa

2.1.1 Zasada dzia³ania
Czas rozpoczêcia i okres trwania tañszej
taryfy, a tym samym ³adowania pieca akumulacyjnego jest okrelany przez Zak³ad
Energetyczny.
ETC 170-340 A/M
Stopieñ na³adowania pieca akumulacyjnego nastawiany jest przy pomocy regulatora ³adowania (F1). Piec chroniony jest
przed przegrzaniem poprzez zabezpieczaj¹cy regulator temperatury (F2). Po ewentualnym zadzia³aniu zabezpieczaj¹cego
regulatora temperatury, po ostygniêciu
piec w³¹cza siê ponownie. W przypadku
nie zadzia³ania zabezpieczaj¹cego regulatora temperatury, piec zostanie od³¹czony od sieci przez ogranicznik temperatury
bezpieczeñstwa (F3).
ETC 85 M
W przypadku tego modelu pieca stopieñ
jego na³adowania jest trwale nastawiony
przez regulator ³adowania (F1), który jednoczenie zabezpiecza piec przed przegrzaniem. W przypadku nie zadzia³ania
regulatora ³adowania, piec zostanie od³¹czony od sieci przez ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa (F3).
Roz³adowanie (nie dotyczy modelu ETC
85 M)
Zakumulowane w piecu ciep³o oddawane
jest do pomieszczenia poprzez powierzchniê pieca oraz kratki wyp³ywu powietrza.
Zmiana strumienia przep³ywu gor¹cego
powietrza dokonywana jest za pomoc¹
klapy powietrza (7) znajduj¹cej siê nad
rdzeniem akumulacyjnym pieca. Tama
bimetalowa kontroluje stale temperaturê
wyp³ywaj¹cego powietrza. Je¿eli tempera-

tura powietrza wyp³ywaj¹cego przez kratkê wylotu powietrza jest zbyt wysoka, tama bimetalowa ustawia klapê powietrza
w pozycji zamkniêtej, co powoduje obni¿enie siê temperatury.

2.2 Przepisy i zalecenia
Ø przy instalowaniu i u¿ytkowaniu urz¹dzenia nale¿y przestrzegaæ Polskich
Norm, przepisów Prawa Budowlanego i zaleceñ lokalnego Zak³adu Energetycznego;
Ø pod³o¿e w miejscu ustawienia pieca musi
posiadaæ odpowiedni¹ nonoæ. W przypadku braku pewnoci nale¿y dokonaæ
sprawdzenia (ciê¿ary pieców akumulacyjnych patrz dane techniczne);
Ø zachowaæ bezwzglêdnie minimalnie odleg³oci od s¹siaduj¹cych przedmiotów;
Ø wszelkie prace dotycz¹ce instalacji
elektrycznej i pod³¹czenia urz¹dzenia
mog¹ byæ wykonane wy³¹cznie przez
Instalatora lub Serwisanta posiadaj¹cego stosowne uprawnienia;
Ø nale¿y przewidzieæ mo¿liwoæ od³¹czenia urz¹dzenia od sieci na wszystkich
biegunach na odleg³oæ minimum 3
mm, za pomoc¹ bezpieczników lub
przekaników;
Ø elektryczne przewody pod³¹czeniowe
urz¹dzenia nale¿y dobraæ do nominalnej mocy przy³¹czeniowej;
Ø napiêcie w sieci elektrycznej musi byæ
zgodne z danymi na tabliczce znamionowej urz¹dzenia;
Ø dla zabezpieczenia przed wywróceniem urz¹dzenie nale¿y przymocowaæ;
Ø nale¿y skontrolowaæ odpornoæ na wysok¹ temperaturê ciany do której piec
ma byæ mocowany oraz pod³ogi.
Pod piecem akumulacyjnym nie
mog¹ przebiegaæ ¿adne listwy
pod³ogowe, ani kana³y kablowe.
Istniej¹ce listwy nale¿y usun¹æ.
Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na skuteczne uziemienie urz¹dzenia!

2.3 Miejsce monta¿u
Urz¹dzenie nie mo¿e byæ u¿ytkowane:
Ø w pomieszczeniach, które nara¿one s¹
przez chemikalia, kurz lub gazy na niebezpieczeñstwo po¿aru lub eksplozji;
Ø w pobli¿u przewodów lub zbiorników przewodz¹cych lub zawieraj¹cych materia³y
³atwopalne lub zagro¿one eksplozj¹;
Ø eksploatowane jeli nie zosta³y zachowane minimalne odleg³oci od przedmiotów s¹siaduj¹cych;
W warsztatach czy innych pomieszczeniach w których wystêpuj¹ spaliny, opary
oleju, benzyny itp. lub prowadzone s¹ prace przy u¿yciu chemikaliów i rozpuszczalników oraz mo¿e dochodziæ do utrzymuj¹cych siê przez d³u¿szy czas zapachów.
Nale¿y zwróciæ uwagê, aby:
Ø pod³oga w miejscu ustawienia pieca
mia³a wystarczaj¹c¹ wytrzyma³oæ.
Ewentualnie zasiêgn¹æ porady rzeczoznawcy;

Ø pod³o¿e musi byæ równe, aby mo¿liwe
by³o bezproblemowe zamkniêcie pieca po u³o¿eniu cegie³ oraz nie wystêpowa³y odg³osy podczas pracy urz¹dzenia.
Piec nie jest konstrukcyjnie przewidziany
do przenoszenia dodatkowego obci¹¿enia
pionowego.

2.4 Mocowanie urz¹dzenia
Dla zapewnienia bezpieczeñstwa u¿ytkowania piec musi byæ zabezpieczony poprzez mocowanie przy pomocy odpowiednich ko³ków rozporowych i rub do ciany
lub pod³o¿a. Nale¿y sprawdziæ, czy ciana lub pod³oga nadaj¹ siê do zamocowania pieca.
2.4.1 Ustawienie
Przy demonta¿u poszczególnych elementów pieca zwróciæ uwagê na po³¹czenia
rubowe i podk³adki zêbate. Przy monta¿u urz¹dzenia czêci te musz¹ byæ bezwzglêdnie ponownie u¿yte.
Ø rozpakowaæ piec (C)
Dolne naro¿niki ze styroporu (12) wykorzystaæ jako podstawki przy wykonywaniu
nastêpuj¹cych czynnoci:
Ø usun¹æ wkrêty z tylnej krawêdzi pokrywy (1) oraz cianki przedniej (2), z lewej i prawej strony urz¹dzenia (C);
Ø poci¹gn¹æ pokrywê (1) lekko do przodu, do góry i zdj¹æ (D);
Uwa¿aæ na zespó³ regulacyjny!
Ø zdemontowaæ ciankê przedni¹ (2).
Urz¹dzenie wyj¹æ ze styropianowych naro¿ników (12) i po³o¿yæ na tylnej cianie,
na paskach styropianowych. Usun¹æ wkrêty z dolnej krawêdzi cianki przedniej (E).
ciankê przedni¹ wygi¹æ za dolne krawêdzie lekko na zewn¹trz i ci¹gn¹æ do przodu (nale¿y lekko pokonaæ wyczuwalny
opór!) (F).
Ø po usuniêciu wkrêtów zdemontowaæ
wewnêtrzn¹ ciankê przedni¹ (3) (G);
Ø kartonowe podpórki grza³ek usun¹æ wraz
ze znajduj¹cymi siê w nich nó¿kami;
Ø zamocowaæ nó¿ki (6) do urz¹dzenia (H).
W tym celu nale¿y wsun¹æ nó¿ki zaczepami w otwory znajduj¹ce siê w pod³odze
urz¹dzenia (otwart¹ stron¹ do przodu),
przesun¹æ do ty³u i zatrzasn¹æ z przodu.
Tylko modele ETC 170/250/340 A
Ostro¿nie wyci¹gn¹æ z pozycji transportowej w pozycjê pracy przymocowan¹ z
ty³u p³ytê czujników.
Piec ustawiæ w miejscu do tego przeznaczonym (w taki sposób, aby nó¿ki ca³kowicie przylega³y do pod³o¿a) i przymocowaæ do ciany w miejscach do tego przewidzianych w tylnej ciance (otwory) (I).
Poniewa¿ po w³o¿eniu cegie³
piec nieco osi¹dzie, nie nale¿y
umieszczaæ rub pod górn¹ krawêdzi¹ otworów, ani mocno dokrêcaæ!
Przy mocowaniu urz¹dzenia pokrêt³o regulatora roz³adowania (10) przekrêciæ do
oporu w lewo (pozycja transportowa).
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2.4.2 U³o¿enie cegie³
Ceg³y dostarczane s¹ w osobnym opakowaniu.
Ceg³y lekko uszkodzone w transporcie
mog¹ byæ wykorzystane poniewa¿ nie bêdzie to mia³o wp³ywu na dzia³anie urz¹dzeni.
Ø wnêtrze pieca musi byæ ca³kowicie
wolne od zanieczyszczeñ (pozosta³oci transportowe);
Ø grza³ki (5) wyci¹gn¹æ do przodu i lekko pochyliæ, w³o¿yæ tylne ceg³y (4).
Pierwsz¹ ceg³ê wyrównaæ do prawej i
tylnej izolacji (J);
Ø grza³ki ustawiæ pionowo i wsun¹æ w zag³êbienie tylnych cegie³;
Ø ceg³y przednie u³o¿yæ podobnie jak tylne (wg³êbieniami na grza³ki do rodka), przestrzeñ wewnêtrzna musi byæ
ca³kowicie wype³niona ceg³ami (K). Nale¿y zwróciæ uwagê, aby ceg³y przednie nie wystawa³y poza dolne p³yty izolacji cieplnej;
Ø za³o¿yæ wewnêtrzn¹ ciankê przedni¹
(3) (L). Wsun¹æ j¹ najpierw w z ty³u
dolnej krawêdzi wnêtrza obudowy (pochylon¹ lekko do przodu), nasun¹æ u
góry i wkrêciæ wkrêty.

2.6 Pierwsze uruchomienie

2.4.3 Zamkniêcie urz¹dzenia

Przy ponownym ustawieniu urz¹dzenia
demontowanego z powodu koniecznoci
naprawy lub przestawienia w inne miejsce, nale¿y postêpowaæ tak jak w przypadku pierwszego ustawienia. Uszkodzone czêci i podzespo³y mog¹ byæ wymienione wy³¹cznie na oryginalne produkcji
Stiebel Eltron. Przed ponownym uruchomieniem pieca dokonaæ sprawdzenia izolacji przewodów elektrycznych i pomiaru
poboru pr¹du, zgodnie z pkt. 2.6.1 niniejszej instrukcji.

Zwróciæ uwagê na po³¹czenia rubowe z podk³adkami zêbatymi!
Ø dokrêciæ ruby mocuj¹ce do ciany;
Ø oki regulatorów ³adowania i roz³adowania przekrêciæ do oporu w lewa;
Ø zamontowaæ ciankê przedni¹ (2) (M).
ciankê przedni¹ za³o¿yæ lew¹ krawêdzi¹ na wnêtrze obudowy, nastêpnie
równie¿ praw¹ czêæ cianki przedniej
nasun¹æ na wnêtrze obudowy i zamocowaæ wkrêtami (górne boczne wkrêty z podk³adkami zêbatymi);
Ø pokrêt³a regulatorów (10, 11) zdj¹æ z pokrywy poprzez ciniêcie zaczepów (N);
Ø ponownie zamontowaæ pokrywê (1) (O)
(wkrêty w lewej strony u góry / z prawej
strony, z podk³adkami zêbatymi), wcisn¹æ pokrêt³a na osie regulatorów (P).

2.5 Pod³¹czenie elektryczne
Do grza³ek mo¿e byæ pod³¹czone jedynie
napiêcie 230V, 50 Hz. Elektryczne przewody przy³¹czeniowe zabezpieczyæ przed
mo¿liwoci¹ wyrwania z urz¹dzenia i pod³¹czyæ zgodnie ze schematem pod³¹czenia elektrycznego umieszczonym w urz¹dzeniu oraz niniejszej instrukcji.
Urz¹dzenie musi byæ do sieci
elektrycznej pod³¹czone na
sta³e!
2.5.1 Przewody przy³¹czeniowe
Pole przekroju przewodów przy³¹czeniowych zale¿y od mocy przy³¹czeniowej pieca akumulacyjnego.
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2.6.1 Kontrola bezpieczeñstwa
Instalator musi wykonaæ nastêpuj¹ce
czynnoci kontrolne:
Ø sprawdzenie izolacji przy u¿yciu napiêcia conajmniej 500V. Opornoæ izolacji conajmniej 0,5 MW;
Ø pomiaru nominalnego poboru pr¹du
(alternatywnie mo¿liwe jest wykonanie
pomiaru zimnego opornika).
2.6.2 Pierwsze ³adowanie
Po zakoñczeniu kontroli dzia³ania urz¹dzenie mo¿e zostaæ niezw³ocznie uruchomione. Przy pierwszym ³adowaniu oba pokrêt³a regulatorów nale¿y ustawiæ na pozycjê
6. Nastawê tê nale¿y pozostawiæ na 48
godzin.
Przy pierwszych ³adowaniach mog¹ wystêpowaæ zapachy i dlatego nale¿y zadbaæ
o odpowiednie, wystarczaj¹ce przewietrzanie pomieszczenia (1,5 krotna wymiana
np. poprzez uchylenie okna). Pierwsze ³adowanie pieca w sypialni nie powinno byæ
dokonywane podczas snu.

2.7 Naprawa i ponowne ustawienie
urz¹dzenia

2.8 Wskazówka serwisowa
Brak ³adowania mo¿e oznaczaæ zadzia³anie ogranicznika temperatury bezpieczeñstwa (F3).
W takim przypadku Instalator lub Serwisant powinien po od³¹czeniu napiêcia usun¹æ przyczynê usterki. Na zakoñczenie
nale¿y wcisn¹æ bolec ogranicznika temperatury bezpieczeñstwa.

2.9 Przekazanie urz¹dzenia U¿ytkownikowi
Przy przekazaniu nale¿y wyjaniæ U¿ytkownikowi zasady dzia³ania urz¹dzenia,
zwracaj¹c w szczególnoci uwagê na bezpieczeñstwo u¿ytkowania i przekazaæ do
starannego przechowania niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi.

3. Dane techniczne

miejsce wprowadzenia przewodu
zasilania do pieca akumulacyjnego

4.5cm
12cm

Typ

ETC 85 M

ETC 170 A
ETC 170 M

ETC 250 A
ETC 250 M

ETC 340 A
ETC 340 M

kg

45

82

121

165

D³ugoæ L

mm

355

585

815

1045

Odleg³oæ A

mm

195

425

565

795

Odleg³oæ B

mm

74

74

119

119

Ciê¿ar (z ceg³ami)

1/N/PE ~230V, 50 Hz

Napiêcie zasilania
Moc grzewcza
Nominalne na³adowanie (7 godzin)

kW

0,85

1,7

2,55

3,4

kW/h

6

11,9

17,9

23,8

szt

1

2

3

4

2

4

6

8

32

64

96

128

Grza³ki
Iloæ
Ceg³y
Iloæ opakowañ szt
Ciê¿ar cegie³

kg
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4. Ochrona rodowiska

5. Gwarancja

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),
za tamy mocuj¹ce z polipropylenu
(PP).
Ø Spieniony polistyrol (EPS) lub styropol u¿ywane jako pianka izolacyjna
sk³adaj¹ siê w 98% z powietrza i w 2%
z polistyrolu (PS).
Ø Wszystkie materia³y mog¹ s³u¿yæ jako
surowce wtórne.

Gwarancja obejmuje tylko obszar Kraju w
którym urz¹dzenie zosta³o zakupione.
Naprawy gwarancyjne zg³aszaæ do Zak³adu Serwisowego wymienionego w karcie
gwarancyjnej.
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne oraz konserwacja i ewentualne naprawy urz¹dzenia mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie
przez uprawnionego Instalatora pod rygorem utraty gwarancji.
Producent nie bierze odpowiedzialnoci za
uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u
i/lub u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¹
instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.

Interex Katowice, ul. Strzelcow Bytomskich 8, 40-310 Katowice, tel 32 2039241, fax 32 7900782, tel kom 6025515555
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