Technika dobrego samopoczucia

Ogrzewacz wnêtrzowy akumulacyjny
p³aski, z dynamicznym roz³adowaniem
ETW 120, ETW 180, ETW 240, ETW 300,
ETW 360, ETW 420, ETW 480 electronic
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Instalacja elektryczna, monta¿, pierwsze uruchomienie oraz 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 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, przy pomocy
dmuchawy elektrycznej oraz w niewielkiej
czêci przez zewnêtrzn¹ powierzchniê
(obudowê) pieca.

1.2 Obs³uga
Dla uzyskania dostêpu do elementów obs³ugowych urz¹dzenia nale¿y otworzyæ
umieszczon¹ w przedniej cianie pieca
pokrywkê (1).

Wa¿ne wskazówki w skrócie

W przypadku jeli nie zosta³o zastosowane sterowanie ³adowania, pokrêt³o R1 nale¿y nastawiaæ w nastêpuj¹cy sposób:
I = Okres przejciowy (wiosna / jesieñ)
- odpowiada ok. 1/3 pe³nego ³adowania
II = £agodne dni zimowe - odpowiada
ok. 2/3 pe³nego ³adowania
III = Dni zimowe - odpowiada pe³nemu
³adowaniu
· = £adowanie wy³¹czone
Po krótkim okresie przyzwyczajenia siê
nabierzecie Pañstwo wprawy w dokonywaniu dok³adnych i prawid³owych nastaw.
1.2.2 Oddawanie ciep³a
Oddawanie ciep³a (roz³adowanie) regulowane jest za pomoc¹ zamontowanego na
cianie lub wbudowanego w urz¹dzenie
(jako osprzêt dodatkowy) regulatora temperatury pomieszczenia, produkcji Stiebel
Eltron. ¯¹dan¹ temperaturê pomieszczenia nale¿y nastawiæ na regulatorze, który
reguluje automatycznie oddawanie ciep³a
przy pomocy wbudowanej w piec dmuchawy, w taki sposób, ¿e ca³y czas temperatura pomieszczenia utrzymywana jest na
sta³ym poziomie.
W okresie bardzo zimnych dni zalecane
jest w przypadku kilkudniowej nieobecnoci pozostawienie regulatora temperatury pomieszczenia w³¹czonego i nastawionego na temperaturê pomieszczenia wynosz¹c¹ np. 10OC, aby zabezpieczyæ pomieszczenie lub budynek przed nadmiernym wych³odzeniem (zabezpieczenie przeciwmrozowe).

1.3 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa u¿ytkowania

Akumulowanie ciep³a (³adowanie)
- pokrêt³o nastawiane bezstopniowo
Oddawanie ciep³a (roz³adowanie)
- pokrêt³o s³u¿¹ce do bezstopniowego nastawiania temperatury pomieszczenia, (osprzêt dodatkowy)
Prze³¹cznik W³. / Wy³. s³u¿¹cy do oddawania ciep³a (osprzêt dodatkowy)
Grza³ka dodatkowa - prze³¹cznik
W³. / Wy³. do dodatkowego ogrzewania (osprzêt dodatkowy)
1.2.1 Akumulowanie ciep³a
Stopieñ akumulowania ciep³a (³adowania)
nastawiany jest pokrêt³em R1. Przy zastosowanym sterowaniu ³adowania pokrêt³o
nale¿y ustawiæ w pozycji 3. Prawid³owe
³adowanie zapewnia w tym przypadku sterowanie ³adowania zale¿ne od temperatury zewnêtrznej. W celu rêcznego obni¿enia temperatury mo¿liwe jest nastawienie
pokrêt³em ni¿szej akumulacji ciep³a, pomimo sterowania ³adowaniem.
W tym celu nale¿y zastosowaæ siê do
wskazówek zawartych w instrukcji monta¿u i obs³ugi sterowania ³adowania lub
urz¹dzenia sterowania grupowego.
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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
Z tego powodu nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ podanych w niniejszej instrukcji
minimalnych odleg³oci urz¹dzenia.
Ø monta¿ (instalacja elektryczna) jak
równie¿ pierwsze uruchomienie i 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 80OC. W zwi¹zku z powy¿szym
w bezporedniej bliskoci urz¹dzenia,
ani na urz¹dzeniu nie mog¹ znajdowaæ
siê przedmioty ³atwopalne, ani izoluj¹-

ce ciep³o jak materia³y, 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 meble, zas³ony, firanki i inne ³atwo zapalne przedmioty nie mog¹ znajdowaæ
siê w odleg³ociach mniejszych od
urz¹dzenia, a szczególnie od jego kratek wylotu powietrza ni¿:
od kratki
wylotu powietrza
Þ 500 mm
od prawej cianki
urz¹dzenia
materia³y ³atwopalne Þ 100 mm
materia³y niepalne
Þ 70 mm
od lewej cianki
urz¹dzenia
Þ 70 mm
od pokrywy
Þ 40 mm
Ciep³e powietrze musi bezwzglêdnie bez ograniczeñ wyp³ywaæ z urz¹dzenia !
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. Z uwagi na mo¿liwoæ odk³adania
siê kurzu w umieszczonym za kratk¹ wyp³ywu powietrza (5) kanale dmuchawy
nale¿y zleciæ Serwisowi co dwa lata jego
kontrolê i czyszczenie.
1.4.1 Czyszczenie sitka przeciwpy³owego T
Sitko przeciwpy³owego (7) znajduj¹ce siê
w kratkach wyp³ywu powietrza (6) nale¿y
regularnie czyciæ, w celu zapewnienia
nieograniczonego roz³adowywania pieca.
W przypadku zanieczyszczonego sitka
przeciwpy³owego nast¹pi wy³¹czenie
dmuchawy.
Czyszczenie nale¿y wykonaæ w nastêpuj¹cy sposób:
Ø kratkê wyp³ywu powietrza poci¹gn¹æ
za doln¹ krawêd do przodu i zdj¹æ
Ø sitko przeciwpy³owego wyj¹æ z kratki
przy pomocy np. rubokrêta i wyczyciæ przy pomocy szczoteczki i odkurzacza
Ø sitko ponownie umieciæ i zatrzasn¹æ
w kratce wylotu powietrza
Ø kratkê wylotu powietrza nasadziæ ukonie od do³u na wystêpy w pod³odze
pieca i zatrzasn¹æ

1.5 Co robiæ gdy?
dla U¿ytkownika

dla Instalatora lub Serwisanta

Sprawdziæ czy:
- pokrêt³o ³adowania nastawione jest na
pozycjê 3
- skontrolowaæ bezpieczniki domowej instalacji elektrycznej
Usun¹æ przyczynê!
Je¿eli do nastêpnego dnia piec w dalszym
ci¹gu nie bêdzie siê nagrzewa³, nale¿y zawiadomiæ Serwis

Sprawdziæ czy:
- czy sprawna jest ochrona grza³ek
- na zaciskach L1/L2/L3 jest napiêcie
- nie zadzia³a³ ogranicznik temperatury
bezpieczeñstwa (F1)

obudowa pieca jest mocno rozgrzana, po- Sprawdziæ czy:
mimo ³agodnych zewnêtrznych warunków - dmuchawa pozwala w³¹czyæ siê przy
atmosferycznych
pomocy regulatora temperatury pomieszczenia
Je¿eli nie, nale¿y zawiadomiæ Serwis
- sitko przeciwkurzowe jest zatkane
Usun¹æ przyczynê wed³ug punktu
1.4.1!

Sprawdziæ czy:
- w³¹czy³ regulator temperatury pomieszczenia i na zacisku LE znajduje siê napiêcie
- wy³¹czy³o zabezpieczenie regulatora
temperatury (NS, patrz str 3) w wylocie
powietrza
- na zacisku A1/Z1 w piecu znajduje siê sygna³ steruj¹cy Z1 sterowania ³adowania

piec nie nagrzewa siê ?

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

T
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2. Instrukcja monta¿u dla Instalatora
2.1 Dane techniczne

a (mocowanie do pod³ogi)
b (mocowanie do ciany)

ETW 120

ETW 180

ETW 240

ETW 300

ETW 360

ETW 420

ETW 480

mm

578

739

900

1061

1222

1383

1544

kg

73,5

106

137,5

169

201

232,5

264,5

Odleg³oæ "a"

mm

405

566

727

888

1049

1210

1371

Odleg³oæ "b"

mm

337,5

498,5

659,5

820,5

981,5

1142,5

1303,5

Odleg³oæ "c"
+ ¿¹dany przewit

mm

Szerokoæ "B"
Ciê¿ar (z ceg³ami)

166
mo¿liwy przewit z wspornikami

Napiêcie zasilania

166
tylko z konsol¹
lub wspornikiem

3/NPE ~ 400 V 50 Hz + 1/N/PE ~ 230 V 50Hz
kW

1,2

1,8

2,4

3,0

3,6

4,2

4,8

Max pojem. ³adowania PH kWh

10,8

16,2

20,7

25,9

31,3

38,8

43,8

szt.

6 (12)

9 (18)

12 (24)

15 (30)

18 (36)

21(42)

24 (48)

kg

50

76

101

126

151

176

202

182103

182104

182105

182106

182107

182108

182109

0,35

0,5

0,8

1,0

1,2

1,5

1,7

Moc przy³¹czeniowa
Ceg³y
Iloæ opakowañ (cegie³)
Ciê¿ar cegie³

Grza³ka dodatkowa (osprzêt dodatkowy)
Nr katalogowy
Moc grzewcza
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kW

Ustawienie urz¹dzenia i pod³¹czenie elektryczne musi byæ wykonane przez uprawnionego Instalatora zgodnie z niniejsz¹
instrukcj¹.

2.2 Opis urz¹dzenia A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
A1
F1
M1
V4
X16

panel obs³ugowy
pokrywa
cianka boczna prawa
cianka przednia
kratka wyp³ywu powietrza
kratka wlotu powietrza
sitko przeciwkurzowe
wewnêtrzna cianka przednia
ceg³y magnetyzytowe
grza³ki
blacha pokrywaj¹ca
izolacja cieplna
dmuchawa
izolacja cieplna pod³ogi pieca
klapa mieszania powietrza I
kana³ powietrzny M
prowadzenie przewodu J
uchwyt cienny
szuflada dmuchawy
elektroniczny regulator ³adowania
ogranicznik temp. bezpieczeñstwa
dmuchawa
wskanik pracy i usterek
dopasowanie sygna³u steruj¹cego,
4 stopniowe
X17 reduktor mocy, 4 stopniowy

Warianty pod³¹czenia

2.2.1 Zasada dzia³ania
Ceg³y akumuluj¹ce ciep³o nagrzewane s¹
przez grza³ki le¿¹ce pomiêdzy ich warstwami. £adowanie nastawiane jest bezstopniowo przy pomocy regulatora ³adowania
R 1. Czas rozpoczêcia i czas trwania tañszej taryfy energetycznej okrelane s¹

przez Zak³ad energetyczny. Dwa wbudowane zabezpieczaj¹ce regulatory temperatury (N 4 i N 5) oraz ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa (F 1) zabezpieczaj¹ piec przed przegrzaniem. Zabezpieczaj¹ce regulatory temperatury w³¹czaj¹ siê
samoczynnie, natomiast ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa musi byæ aktywowany przez Instalatora lub Serwisanta
poprzez wciniêcie znajduj¹cego siê w
rodku ogranicznika przycisku.
Zakumulowane w ten sposób ciep³o oddawane jest przy pomocy dmuchawy i czêciowo przez powierzchniê obudowy pieca. Powietrze z pomieszczenia zasysane
przez dmuchawê (M 1) poprzez kratki wlotu powietrza (6) jest przedmuchiwane
przez kana³y powietrzne w ceg³ach (9),
gdzie jest ogrzewane. Przed wyp³yniêciem
z kratek wylotu (5) ogrzane powietrze jest
mieszane z zimniejszym powietrzem z
pomieszczenia, poprzez dwie klapy mieszaj¹ce, aby jego temperatura nie przekroczy³a wartoci dopuszczalnych. Po³o¿enie klap mieszaj¹cych, a tym samym
iloæ wymieszanego powietrza regulowane s¹ regulatorem bimetalowym.
2.2.2 Redukcja mocy przy³¹czeniowej
Moc przy³¹czeniowa (fabrycznie ustawiona na 100 %) mo¿e zostaæ zredukowana
w trzech stopniach, poprzez za³o¿enie lub
usuniêcie mostków na listwie zaciskowej
pieca, w po³¹czeniu z redukcj¹ stopnia ³adowania na regulatorze ³adowania (patrz
poni¿ej). Pole przekroju elektrycznych
przewodów przy³¹czeniowych i wielkoæ
bezpieczników musz¹ byæ dobrane do
maksymalnej mo¿liwej mocy przy³¹czeniowej danego pieca.

Elektryczne pod³¹czenie 1 fazowe mo¿liwe jest wy³¹cznie dla mocy przy³¹czeniowej do 2 kW (tylko ETW 180).
Redukcja stopnia ³adowania
Na elektronicznym regulatorze ³adowania
(A 1) znajduje siê mostek wtykowy X 17
przy pomocy którego mo¿liwy jest, w po³¹czeniu z 4. stopniowo wybieraln¹ moc¹
przy³¹czeniow¹ (pozycje I, II, III lub IV)
dobór stopnia ³adowania. Fabrycznie nastawiony jest stopieñ ³adowania odpowiadaj¹cym 100 % (pozycja I).
Poprzez wetkniêcie mostka wtykowego w
inny rz¹d bolców wtykowych uzyskujemy
zredukowany stopieñ ³adowania (temperatura wy³¹czania siê elektronicznego regulatora ³adowania zostanie obni¿ona).
2.2.3 Elektroniczny regulator ³adowania
Pozytywna reakcja na usterkê
Regulator ³adowania w urz¹dzeniu nastawiony jest fabrycznie na "pozytywn¹" reakcjê na usterkê (80% PS) oznacza to, ¿e
w przypadku uszkodzenia sterowania ³adowania (np. brak sygna³u steruj¹cego)
piec zachowuje pe³ne ³adowanie.
Regulator ³adowania mo¿na nastawiæ na
"negatywn¹" reakcjê na usterkê (brak ³adowania), poprzez prze³o¿enie mostka
wtykowego X 16 na pozycjê 80% NS, o ile
piec pod³¹czony jest do cyfrowego sterowania ³adowania.
Eksploatacja ze sterowaniem ³adowania
Nale¿y zastosowaæ siê do odpowiednich
wskazówek zawartych w instrukcji monta¿u i obs³ugi sterowania ³adowania.

Warianty
pod³¹czenia


100%
Warianty mocy

Typ

Grza³ki dla taryfy 8 godz. (fabrycznie)


91,6%


83,3%


75%

100%

ETW 120

1,2

1,1

1,0

0,9

1,2

ETW 180

1,8

1,65

1,5

1,35

1,8

ETW 240

2,4

2,2

2,0

1,8

-

ETW 300

3,0

2,75

2,5

2,25

-

ETW 360

3,6

3,3

3,0

2,7

-

ETW 420

4,2

3,85

3,5

3,15

-

ETW 480

4,8

4,4

4,0

3,6
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Sygna³ steruj¹cy
Elektroniczny regulator ³adowania mo¿e
byæ pod³¹czony do ró¿nych rodzajów sygna³ów steruj¹cych (ED), a tym samym
nadaje siê równie¿ do istniej¹cych systemów pieców akumulacyjnych. Fabrycznie
jest on nastawiony na sygna³ steruj¹cy AC
(sygna³ napiêcia zmiennego na zaciskach
A 1 + A 2) z 80 % ED.
Poprzez prze³o¿enie mostka wtykowego X
16 mo¿liwy jest wybór innego sygna³u ED
(68/72, 37/40%). Jest to konieczne w przypadku gdy piec jest instalowany do istniej¹cego systemu, który sterowany jest jednym z powy¿szych sygna³ów ED.
Pod³¹czenie do sygna³u steruj¹cego
DC (X 3)
Je¿eli w systemie zainstalowane zosta³o
sterowanie ³adowania z sygna³em steruj¹cym DC (napiêcie pr¹du sta³ego 0,91 V
- 1,43 V) to sygna³ steruj¹cy, który doprowadzony jest do fabrycznie zas³oniêtych
zacisków steruj¹cych DC - biegun ujemny i DC - biegun dodatni nale¿y zamieniæ
(zwróciæ uwagê na biegunowoæ).
Do zacisków DC "+" i DC "-" nie
wolno w ¿adnym wypadku pod³¹czaæ sygna³u steruj¹cego 230
V, gdy¿ doprowadzi to do zniszczenia regulatora ³adowania!
Wskanik pracy i usterek (V 4) w elektronicznym regulatorze ³adowania.
Dioda LED wieci kolorem zielonym Þ
brak usterek, regulator ³adowania pracuje
prawid³wo
Dioda LED wieci kolorem czerwonym Þ
usterka
a) pokrêt³o ³adowania (R 1) i / lub czujnik
rdzenia pieca (B 1) s¹ uszkodzone lub
nie s¹ pod³¹czone
b) brak mostka wtykowego X 17redukcji
³adowania.
£adowanie nie odbêdzie siê.
Dioda LED wieci kolorem pomarañczowym Þ usterka
(tylko przy wbudowanym regulatorze roz³adowania
a) uszkodzony jest wbudowany regulator
roz³adowania (A 2)
b) czujnik temperatury pomieszczenia
(B 2) jest uszkodzony lub nie jest
pod³¹czony
£adowanie nie odbêdzie siê.
c) pokrêt³o roz³adowania (R 2) jest uszkodzone lub nie jest pod³¹czone.
Temperatura pomieszczenia bêdzie regulowana na ok. 22OC

2.3 Przepisy i zalecenia
Ø przy instalowaniu i u¿ytkowaniu urz¹dzenia nale¿y przestrzegaæ Polskich
Norm, przepisów Prawa Budowlanego i zaleceñ lokalnego Zak³adu Energetycznego
Ø zwróciæ uwagê na za³¹czone do pieca
opakowanie zawieraj¹ce elementy
osprzêtu
Ø pod³o¿e w miejscu ustawienia pieca musi
posiadaæ odpowiedni¹ nonoæ. W przypadku braku pewnoci nale¿y dokonaæ
sprawdzenia (ciê¿ary pieców akumula10

cyjnych patrz dane techniczne).
Ø zachowaæ bezwzglêdnie minimalne odleg³oci od s¹siaduj¹cych przedmiotów (B)
Ø wszelkie prace dotycz¹ce instalacji
elektrycznej i pod³¹czenia urz¹dzenia
mog¹ byc 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

2.4 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
Z tego powodu nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ podanych w niniejszej instrukcji
minimalnych odleg³oci urz¹dzenia.
W warsztatach czy innych pomieszczeniach w których wystêpuj¹ spaliny, opary
oleju, benzyny itp. lub prowadzone s¹ prace przy u¿yciu chemikaliów i rozpuszczalników mo¿e dochodziæ do otrzymuj¹cych
siê przez d³u¿szy czas zapachów.
ciana w miejscu ustawienia
Je¿eli urz¹dzenie bêdzie mocowane przy
pomocy za³¹czonego mocowania ciennego ciana musi mieæ odpowiedni¹ nonoæ.
Przy niewystarczaj¹cej nonoci ciany
mocowanie cienne nale¿y po³¹czyæ z konsol¹ podpieraj¹c¹ (osprzêt dodatkowy).
Je¿eli dysponujemy cian¹ nie zapewniaj¹c¹ nonoci, urz¹dzenie musi zostaæ
dodatkowo zamocowane do pod³ogi (przykrêcenie bezporednio do pod³ogi lub na
konsoli stoj¹cej (osprzêt dodatkowy).
Pod³oga w miejscu ustawienia
Musi byæ równa i posiadaæ wystarczaj¹c¹
nonoæ zapewniaj¹c¹ stabilne ustawienie urz¹dzenia i umo¿liwiaæ zamkniêcie
pieca po u³o¿eniu cegie³.
ciana na której mocowany jest piec akumulacyjny musi byæ odporna na temperaturê co najmniej 85OC, a pod³oga na temperaturê 80OC.

2.5 Monta¿ urz¹dzenia
Dla zapewnienia bezpieczeñstwa u¿ytkowania piec musi byæ zabezpieczony poprzez mocowanie do ciany lub do pod³o¿a (rys. C - D).

ruby i ko³ki rozporowe niezbêdne do zamocowania urz¹dzenia nie nale¿¹ do zakresu dostawy poniewa¿ musz¹ byæ dobrane w zale¿noci od rodzaju ciany/pod³ogi oraz materia³u z jakiego jest wykonana. W zwi¹zku z powy¿szym dobiera i
dostarcza je Instalator.
Mocowanie do ciany
Z urz¹dzeniem dostarczane s¹ dwa
uchwyty cienne wraz z wyposa¿eniem.
Nale¿y je przymocowaæ do ciany w odstêpach okrelonych w punkcie "dane
techniczne" na str. 8.
Przed zamocowaniem urz¹dzenia zwróciæ
szczególn¹ uwagê na zachowanie minimalnych odstêpów od s¹siaduj¹cych
przedmiotów.
Mocowanie do pod³ogi
Mocowanie do pod³ogi odbywa siê poprzez
przykrêcenie z wykorzystaniem 4 otworów
f 9 mm. Jest to mo¿liwe po wyjêciu kratek
wlotu i kratek wylotu powietrza oraz szuflady dmuchawy.
2.5.1 Ustawienie urz¹dzenia (rys. E - J)
Ø odkrêciæ i zdj¹æ kratkê wylotu powietrza
(5) oraz zdj¹æ kratkê wlotu powietrza (6)
Ø odkrêciæ przy dolnej krawêdzi przedni¹ ciankê (4). Odchyliæ do przodu i
poprzez lekkie uniesienie zdj¹æ z górnej krawêdzi.
Ø wewnêtrzn¹ ciankê przedni¹ (8) odkrêciæ z boku, górny koniec nachyliæ
do przodu i wyci¹gn¹æ do góry
Ø lekko podnieæ i zdj¹æ praw¹ ciankê
boczn¹ (3)
Ø przewód zasilania elektrycznego oraz
przewody regulatorów ³adowania i roz³adowania wprowadziæ do urz¹dzenia
przez otwór w ciance tylnej (17) i pod³¹czyæ wed³ug wskazówek w punkcie
2.5.2 niniejszej instrukcji (przewód
przy³¹czeniowy ok. 260 mm d³ugoci)
Ø urz¹dzenie zawiesiæ na zamontowanych uchwytach ciennych lub przymocowaæ do pod³ogi
Ø usun¹æ z wnêtrza urz¹dzenia blachê
przykrywaj¹c¹ (11) i wk³adkê. Usun¹æ z
niej wszelkie pozosta³oci opakowania
Sprawdziæ czy izolacja cieplna w
urz¹dzeniu nie zosta³a uszkodzona podczas transportu. W przypadku uszkodzenia wymieniæ.
U³o¿enie cegie³ (rys. K - L)
Ceg³y dostarczane s¹ w osobnym opakowaniu. Ceg³y lekko uszkodzone w transporcie mog¹ byæ wykorzystane poniewa¿ nie
bêdzie to mia³o wp³ywu na dzia³anie urz¹dzenia. Do u³o¿enia cegie³ (9) konieczne jest
lekkie uniesienie grza³ek (E10). Pierwsz¹
ceg³ê nale¿y u³o¿yæ pod grza³k¹, wg³êbieniem na grza³kê do góry, z zachowaniem
odleg³oci od prawej izolacji cieplnej i wsun¹æ pod praw¹ i tyln¹ izolacjê. Otwory
wzd³u¿ne stanowi¹ kana³y grzewcze.
Przy podnoszeniu grza³ek nale¿y zwróciæ
uwagê, aby otwory w bocznej izolacji cieplnej nie zosta³y rozci¹gniête przez grza³ki.
Na zakoñczenie nasun¹æ na górne ceg³y
blachê przykrywaj¹c¹ (11) wyjêt¹ uprzednio z wnêtrza urz¹dzenia.

2.5.2 Pod³¹czenie elektryczne
Do grza³ek mo¿e byæ pod³¹czone napiêcie 380 V (Y) lub 230 V 50 Hz. Mo¿liwe
jest pod³¹czenie NYM. Iloæ ¿y³ i pole przekroju zale¿ne s¹ od mocy przy³¹czeniowej
urz¹dzenia i rodzaju pod³¹czenia do sieci.
Nale¿y zwróciæ uwagê na odpowiednie
schematy pod³¹czenia elektrycznego.
Przy pod³¹czeniu urz¹dzenia do
automatycznego sterowania ³adowania pomimo wy³¹czenia
bezpieczników na zaciskach A1/
Z1 i A2/Z2 mo¿e wyst¹piæ napiêcie.
Pod³¹czenie
Przewody zasilania elektrycznego nale¿y
zabezpieczyæ przed mo¿liwoci¹ wyci¹gniêcia z urz¹dzenia i pod³¹czyæ zgodnie
ze schematem znajduj¹cym siê na prawej
wewnêtrznej ciance urz¹dzenia oraz w
niniejszej instrukcji. Jeli dostêp do k¹townika blaszanego, przeznaczonego do mocowania zacisków, a znajduj¹cego siê w
przestrzeni przy³¹czeniowej pieca jest
utrudniony przez zbyt ma³y odstêp boczny mo¿liwe jest wysuniêcie go do przodu
poprzez poluzowanie (nie wykrêcenie)
wkrêtu znajduj¹cego siê w tylnej ciance
urz¹dzenia.
Podczas ³adowania pieca do zacisku "L"
listwy zaciskowej X 2 musi dop³ywaæ napiecie 230 V. Je¿eli nie posiadamy osobnego zasilania do tego celu, mo¿liwe jest
zmostkowanie zacisku "L 1" z "L" . W takim przypadku nale¿y równie¿ zmostkowaæ zacisk "N" listwy zaciskowej X 2 z
zaciskiem "N" listwy zaciskowej X 1 (mo¿liwe tylko w przypadku regulatorów temperatury pokojowej montowanych na cianie).
Nale¿y bezwzglêdnie zwróciæ
szczególn¹ uwagê na prawid³owe pod³¹czenie przewodu
ochronnego!

Schemat pod³¹czenia
przy wbudowanym regulatorze temperatury pomieszczenia RTI - E 3 / RTI - EP 2

system sterowania
niskim napiêciem

* przy sterowaniu bez zabezpieczenia ogrzewania
usun¹æ mostki (L) - (LH) i
(N) - (N)

system sterowania 230 V

sterowanie ³adowania
1/N ~230V
L1/L2/L3 ew. poprzez
zabezpieczenie
ogrzewania

przy montowanym na cianie regulatorze temperatury pomieszczenia
RTA-S / RTNZ-S

system sterowania
niskim napiêciem

* przy sterowaniu bez zabezpieczenia ogrzewania
usun¹æ mostki (L) - (LH) i
(N) - (N)
system sterowania 230 V

sterowanie ³adowania
A1/A2
1/N ~230V

RTA-S (RTNZ-S)
z wy³¹cznikiem
grza³ki dodatkowej
L1/L2/L3 ew. poprzez
zabezpieczenie
ogrzewania

przy pod³¹czeniu jednofazowym (maks. 2 kW)

Na przewód doprowadzenia sygna³u steruj¹cego DC nale¿y przed pod³¹czeniem
wewn¹trz urz¹dzenia za³o¿yæ rurkê izolacyjn¹ pomiêdzy listw¹ zaciskow¹ i zabezpieczeniem przed wyrwaniem przewodu.
Sterowanie bez zabezpieczenia ogrzewania?
Je¿eli nie zostanie zainstalowane zabezpieczenie ogrzewania, mo¿liwe jest wykorzystanie do tego celu przekanika cieplnego wbudowanego w piec. W tym celu
nale¿y sygna³y "LF +N" lub "SH + N" sterowania ³adowania pod³¹czyæ bezporednio do zacisków "L-SH + N" pieca akumulacyjnego.
Nale¿y zwróciæ uwagê na wskazówkê
oznaczon¹ "*" na znajduj¹cym siê obok
schemacie pod³aczenia.
Grza³ki w piecu bêd¹ w³¹czane jeli nast¹pi uwolnienie sygna³u LF przez Zak³ad
Energetyczny i elektroniczny regulator ³adowania w³¹czy ³adowanie.
Dla eksploatacji ze sterowaniem
jednoprzewodowym ** nale¿y
za³o¿yæ mostek pomiêdzy "N" i
Z 2!

przy wymianie starego pieca akumulacyjnego na nowy, zamontowanym na cianie regulatorze temperatury pomieszczenia i braku taryfy dziennej

** sterowanie
jednoprzewodowe

sterowanie ³adowania
regulator temperatury
pomieszczenia

L1/L2/L3 ew. poprzez
zabezpieczenie
ogrzewania

11

Dopasowanie mocy przy³¹czeniowej
urz¹dzenia do czasu trwania ³adowania U
Poprzez prze³o¿enie lub usuniêcie mostków na listwie zaciskowej mo¿liwe jest
dopasowanie mocy przy³¹czeniowej do
ustalonego przez Zak³ad Energetyczny
czasu trwania ³adowania.
Oznaczenie na tabliczce znamionowej
Po dokonaniu pod³aczenia elektrycznego
nale¿y zaznaczyæ d³ugopisem odpowiedni¹
kratkê mocy i czasu ³adowania na tabliczce znamionowej oraz schemacie pod³¹czenia elektrycznego w niniejszej instrukcji.
2.5.3 Przygotowanie urz¹dzenia do
eksploatacji
Czyszczenie urz¹dzenia M - N
Po ustawieniu urz¹dzenia i u³o¿eniu cegie³ otwarte urz¹dzenie nale¿y oczyciæ
odkurzaczem. W tym celu nale¿y wymontowaæ dmuchawê wraz z szuflad¹.
Ø odkrêciæ i wysun¹æ szufladê dmuchawy (19)
Ø dmuchawê (13) unieæ i wyj¹æ po poluzowaniu (nie wykrêceniu) wkrêtu
znajduj¹cego siê z przodu k¹townika
mocuj¹cego (zwróciæ uwagê na przewód). W niektórych urz¹dzeniach nale¿y w tym celu wymontowaæ regulator temperatury roz³adowania (N 5)
wraz z blach¹ mocuj¹c¹.
Przy odk³adaniu wymontowanych czêci nale¿y zwróciæ uwagê , aby nie zosta³y uszkodzone.
Ø wyczyciæ blachê pod³ogi urz¹dzenia i
dmuchawê (nie uszkodziæ ³opatek). Ponownie wmontowaæ dmuchawê, ogranicznik temperatury oraz szufladê
(zwróciæ uwagê na prawidlowe u³o¿enie przewodów)
Zamkniêcie urz¹dzenia O - S
Ø wewnêtrzn¹ ciankê przedni¹ z izolacj¹ ciepln¹ pochylaj¹c skonie do przodu zawiesiæ na górnej krawêdzi i zamocowaæ na dole
Ø zawiesiæ na górze i na dole praw¹
ciankê boczn¹
Ø zawiesiæ na górze ciankê przedni¹ i
przymocowaæ przy pomocy 3 wkrêtów
(u¿ywaæ wewnêtrznych otworów gwintowych)
Ø przykrêciæ kratkê wylotu powietrza
Ø kratkê wlotu powietrza nasadziæ ukonie na wystêpy w pod³odze urz¹dzenia i zatrzasn¹æ

2.6.2 £adowanie
Po zakoñczeniu kontroli dzia³ania urz¹dzenie mo¿e zostaæ niezw³ocznie uruchomione. £adowanie mo¿na uruchomiæ rêcznie
pokrêt³em elektronicznego regulatora ³adowania lub te¿ automatycznie poprzez
sterowanie ³adowania elthermatic.
Podczas pierwszego ³adowania nale¿y
ustaliæ ³adowanie w kWh i porównaæ z
maksymalnym dopuszczalnym na³adowanie ze stanu zimnego podanym w danych
technicznych. Ustalone na³adowanie nie
mo¿e przekraczaæ maksymalnego na³adowania ze stanu zimnego.
Przy pierwszym ³adowaniu mog¹ wystepowaæ 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

ku pierwszego ustawienia. Nale¿y pamiêtaæ o skontrolowaniu elementow izolacji
cieplnej i ewentualnej ich wymianie na nowe
w przypadkach uszkodzeñ mog¹cych mieæ
wp³yw na eksploatacjê urz¹dzenia. Przed
ponownym uruchomieniem pieca dokonaæ
sprawdzenia izolacji przewodów elektrycznych i pomiaru poboru pr¹du.
2.7.1 Przebudowa urz¹dzenia
W przypadkach przebudowy, rozbudowy
urz¹dzenia lub wbudowywania osprzêtu
dodatkowego nale¿y stosowaæ siê do
wskazówek instrukcji monta¿u stosowanych elementów oraz niniejszej instrukcji.

2.8 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.

Przy ponownym ustawieniu urz¹dzenia
demontowanego z powodu koniecznoci
naprawy lub przestawienia w inne miejsce nale¿y postêpowaæ tak jak w przypad-

U
Czas ³adowania
Wariant pod³¹czenia

8 godz

9 godz 10 godz

1

2

3

ETW 120

1,2

1,1

1,0

ETW 180

1,8

1,65

1,5

ETW 240

2,4

2,2

2,0

ETW 300

3,0

2,75

2,5

ETW 360

3,6

3,3

3,0

ETW 420

4,2

3,85

3,5

ETW 480

4,8

4,4

4,0

Typ pieca

Znaczenie symboli
(przyk³ad ETW 480)
Ciê¿ar ca³kowity

2.6 Pierwsze uruchomienie

£adowanie

2.6.1 Kontrola dzia³ania
Poprzez w³¹czenie regulatora temperatury pomieszczenia sprawdziæ dzia³anie
dmuchawy.

Roz³adowanie
Grza³ka dodatkowa
Dmuchawa
Muster
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Wzór

Schemat po³¹czeñ elektrycznych
A1
elektroniczny regulator ³adowania
A4
elektronika panela obs³ugowego
B1
czujnik rdzenia (cegie³) - ³adowanie
E1-E6
grza³ki
F1
ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
K1
termoprzekanik
M1-M2
dmuchawa pieca
N4
regulator temperatury - ³adowanie
N5
regulator temperatury - roz³adowanie
R1
nastawa ³adowania (pokrêt³o)
V4
lampka kontrolna praca - praca awaryjna
X1
listwa zaciskowa pod³¹czenia do sieci
X2
listw zaciskowa
X3
zacisk DC (0,9 - 1,43 V)
X 16
dopasowanie sygna³u steruj¹cego, 4 stopniowe
X 17
reduktor mocy, 4 stopniowy

Osprzêt dodatkowy
(nie nale¿¹cy do zakresu dostawy, nale¿y zaznaczyæ przy ewentualnym zastosowaniu)
RTI-E 3
RTI-EP 2
A2
elektroniczny regulator roz³adowania
B2
czujnik temperatury pomieszczenia - roz³adowanie
R2
nastawa - roz³adowanie
S2
prze³¹cznik w³/wy³. regulatora temp. pomieszczenia
X 25

listwa po³¹czeniowa wewnêtrzna A 1 - A 2

Ogrzewanie dodatkowe
E8
grza³ka dodatkowa
N2
regulator temperatury ogrzewania dodatkowego
N3
regulator temperatury ogrzewania dodatkowego
S1
prze³¹cznik w³. / wy³. ogrzewania dodatkowego
Przy wbudowaniu ogrzewania dodatkowego (E 8) nale¿y zwróciæ uwagê na moc w³¹czeniow¹ regulatora temperatury pomieszczenia.
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3. 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),
za tamy mocuj¹ce z polipropylenu
(PP).
Ø Spieniony polistyrol (EPS) lub styropor 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.
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4. 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 i ewentualne naprawy urz¹dzenia mog¹ byæ wykonane 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.

