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GWARANCJA

OCHRONA "RODOWISKA NATURALNEGO I#RECYCLING

WSKaZóWKi 
SPECJalNE
 - Dzieci w wieku powy$ej 3 lat, osoby o obni-
$onej sprawno'ci ruchowej, sensorycznej lub 
umys&owej, lub te$ osoby bez do'wiadcze-
nia i odpowiedniej wiedzy mog! obs&ugiwa( 
urz!dzenie pod nadzorem lub samodzielnie 
o ile zosta&y poinstruowane o zasadach bez-
piecznego u$ytkowania urz!dzenia i rozu-
miej! ewentualne zagro$enia. Urz!dzenie nie 
mo$e by( u$ywane przez dzieci do zabawy. 
Czyszczenia oraz konserwacji ze strony u$yt-
kownika nie wolno powierza( dzieciom bez 
nadzoru.

 - Temperatura armatury mo$e osi!gn!( do 
60#°C. W przypadku temperatur wy$szych ni$ 
43 °C istnieje niebezpiecze"stwo poparzenia.

 - Urz!dzenie nadaje si% do zasilania prysznica 
(tryb prysznicowy). Je'li urz!dzenie b%dzie 
równie$ lub wy&!cznie wykorzystywane w#try-
bie prysznicowym, wyspecjalizowany instala-
tor musi za pomoc! ogranicznika temperatury 
nastawi( zakres temperatury w#urz!dzeniu na 
(Tred = 55#°C) lub mniej. W#przypadku korzy-
stania z#wody wst%pnie podgrzanej tempera-
tura na wlocie nie mo$e przekracza( 55#°C.

 - Urz!dzenie musi mie( mo$liwo'( od&!czania 
od sieci elektrycznej za pomoc! wielobiegu-
nowego wy&!cznika z rozwarciem styków wy-
nosz!cym min. 3#mm.

 - Podane napi%cie musi by( zgodne z#napi%ciem 
zasilania.

 - Urz!dzenie musi by( pod&!czone do przewodu 
ochronnego.

 - Urz!dzenie musi by( trwale pod&!czone do 
sta&ego okablowania.

 - Zamocowa( urz!dzenie w#sposób opisany 
w#rozdziale „Instalacja#/ Monta$”.
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 - Nie wolno przekracza( maksymalnego do-
puszczalnego ci'nienia (patrz rozdzia& „Insta-
lacja#/ Dane techniczne#/ Tabela danych”).

 - Oporno'( w&a'ciwa wody z#sieci wodoci!go-
wej nie mo$e by( ni$sza ni$ podana w tabeli 
(patrz rozdzia& „Instalacja / Dane techniczne / 
Tabela danych”).

 - Urz!dzenie opró$nia( w sposób opisany w 
rozdziale „Instalacja#/ Konserwacja#/ Opró$-
nianie urz!dzenia”.

OBSŁUGA

1. Wskazówki ogólne
Rozdzia&y „Wskazówki specjalne” i „Obs&uga” s! przeznaczone 
dla u$ytkowników urz!dzenia i wyspecjalizowanych instalatorów.

Rozdzia& „Instalacja” przeznaczony jest dla wyspecjalizowanego 
instalatora.

 Wskazówka
Przed przyst!pieniem do u$ytkowania nale$y dok&adnie 
zapozna( si% z#niniejsz! instrukcj! i zachowa( j! do pó)-
niejszego wykorzystania.
W#przypadku przekazania produktu innemu u$ytkowni-
kowi niniejsz! instrukcj% nale$y równie$ do&!czy(.

1.1 Wskazówki dotycz$ce bezpiecze%stwa

1.1.1 Struktura wskazówek dotycz$cych bezpiecze%stwa

!  HAS%O OSTRZEGAWCZE – rodzaj zagro#enia
W tym miejscu okre&lone s" potencjalne skutki nieprze-
strzegania wskazówki dotycz"cej bezpiecze!stwa.
	f W tym miejscu s" okre&lone &rodki zapobiegaj"ce 
zagro#eniu.

1.1.2 Symbole i#rodzaje zagro&enia

Symbol o za  zagro enia
 
 

Obra$enia cia&a 
 

 
 

Pora$enie pr!dem elektrycznym 
 

 
 

Poparzenie
(Poparzenie) 

1.1.3 Has'a ostrzegawcze

ASŁO OST E-
GaWCZE

Znaczenie

ZAGRO*ENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do ci%$-
kich obra$e" cia&a lub 'mierci.

OSTRZE*ENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie mo$e prowadzi( do 
ci%$kich obra$e" cia&a lub 'mierci.

OSTRO*NIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie mo$e prowadzi( do 
'rednich lub lekkich obra$e" cia&a.

!
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1.2 Inne oznaczenia stosowane w#niniejszej 
dokumentacji

 Wskazówka
Wskazówki ogólne s! oznaczone symbolem umieszczo-
nym obok.
	f Nale$y dok&adnie zapozna( si% z#tre'ci! wskazówek.

Symbol Znaczenie
 
 

Szkody materialne
(uszkodzenia urz!dzenia, szkody wtórne, szkody dla 'rodo-
wiska naturalnego)

 
 

Utylizacja urz!dzenia 
 

	f Ten symbol informuje o konieczno'ci wykonania jakiej' czyn-
no'ci. Wymagane czynno'ci opisane s! krok po kroku.

1.3 Jednostki miar

 Wskazówka
Je'li nie okre'lono innych jednostek, wszystkie wymiary 
podane s! w milimetrach.

2. Bezpiecze%stwo

2.1 U&ytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urz!dzenie przeznaczone jest do u$ytku w budownictwie miesz-
kaniowym. Mo$e by( bezpiecznie u$ytkowane przez nieprzeszko-
lone osoby. Urz!dzenie mo$e by( u$ytkowane równie$ poza bu-
downictwem mieszkaniowym, np. w budynkach gospodarczych i 
przemys&owych, pod warunkiem u$ytkowania zgodnego z prze-
znaczeniem.

Urz!dzenie ci'nieniowe jest przeznaczone do nagrzewania wody 
u$ytkowej lub wst%pnie podgrzanej. Urz!dzenie mo$e s&u$y( do 
zasilania co najmniej jednego punktu poboru wody.

Inne lub wykraczaj!ce poza obowi!zuj!ce ustalenia u$ytkowanie 
traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Do u$ytkowania 
zgodnego z przeznaczeniem nale$y równie$ przestrzeganie niniej-
szej instrukcji obs&ugi oraz instrukcji obs&ugi u$ytego osprz%tu.

2.2 Ogólne wskazówki dotycz$ce bezpiecze%stwa

 OSTRO'NIE - poparzenie
Temperatura armatury mo#e osi"gn"( do 60)°C. W przy-
padku temperatur wy#szych ni# 43 °C istnieje niebezpie-
cze!stwo poparzenia.

 OSTRO'NIE - poparzenie
Temperatura ciep$ej wody przy zasilaniu wod" wst*pnie 
podgrzan", np. przez instalacj* solarn", mo#e ró#ni( si* 
od nastawionej temperatury zadanej.

!  OSTRZE'ENIE - obra#enia cia$a
Dzieci w wieku powy#ej 3 lat, osoby o obni#onej spraw-
no&ci ruchowej, sensorycznej lub umys$owej, lub te# 
osoby bez do&wiadczenia i odpowiedniej wiedzy mog" 
obs$ugiwa( urz"dzenie pod nadzorem lub samodzielnie 
o ile zosta$y poinstruowane o zasadach bezpiecznego 
u#ytkowania urz"dzenia i rozumiej" ewentualne zagro-
#enia. Urz"dzenie nie mo#e by( u#ywane przez dzieci do 
zabawy. Czyszczenia oraz konserwacji ze strony u#yt-
kownika nie wolno powierza( dzieciom bez nadzoru.

Je$eli urz!dzenie b%dzie obs&ugiwane przez dzieci lub osoby z 
ograniczonymi zdolno'ciami ruchowymi, sensorycznymi lub umy-
s&owymi zaleca si% zastosowanie funkcji sta&ego ograniczenia tem-
peratury. Ograniczenie mo$e nastawi( specjalista.

!  Szkody materialne
Obowi!zkiem u$ytkownika jest zabezpieczenie urz!dze-
nia i armatury przed zamro$eniem.

2.3 Znak kontroli
Patrz tabliczka znamionowa na urz!dzeniu.

3. Opis urz$dzenia
Elektronicznie regulowany przep&ywowy ogrzewacz wody z au-
tomatycznym dopasowaniem mocy utrzymuje sta&! temperatur% 
wody na wylocie, a$ do granicy wydajno'ci. Nast%pnie tempera-
tura jest dobierana poprzez armatur% do pobierania.

System grzejny

System grzejny z#odkryt! grza&k! wyposa$ony jest w#p&aszcz z 
tworzywa sztucznego odporny na ci'nienie. W#systemie grzejnym 
mo$na podgrzewa( wod% o#niskiej i#wysokiej zawarto'ci wapnia, 
poniewa$ jest on w#du$ym stopniu odporny na zwapnienie. System 
grzejny zapewnia szybkie i#wydajne przygotowanie ciep&ej wody.

 Wskazówka
Urz!dzenie jest wyposa$one w#funkcj% wykrywania p%-
cherzyków powietrza, która w#znacznym stopniu zapo-
biega uszkodzeniom systemu grzejnego. Je$eli podczas 
pracy do urz!dzenia dostanie si% powietrze, urz!dzenie 
wy&!cza moc grzejn! na jedn! minut%, chroni!c tym 
samym system grzejny.

!
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4. Nastawy
Temperatur% ciep&ej wody u$ytkowej na wylocie mo$na nasta-
wia( bezstopniowo. Wy'wietlana jest wybrana temperatura. Przy 
temperaturach powy$ej 43#°C, kolor wskazania zmienia si% z nie-
bieskiego na czerwony, aby zasygnalizowa( niebezpiecze"stwo 
poparzenia.
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	f Obróci( pokr%t&o regulacyjne w po&o$enie temperatury 
zadanej.

 Wskazówka
Je$eli przy ca&kowicie otwartym zaworze poboru wody 
i#maksymalnym nastawieniu temperatury na wylocie 
nie jest osi!gana wymagana temperatura, oznacza to, 
$e przez urz!dzenie przep&ywa wi%ksza ilo'( wody ni$ 
mo$e zosta( podgrzana przez grza&k% (granica wydaj-
no'ci urz!dzenia).
	f Nale$y zredukowa( przep&yw na zaworze poboru 
wody.

4.1 Zalecane nastawy

Armatura termostatyczna

Ogrzewacz przep&ywowy zapewnia maks. dok&adno'( i#maks. 
komfort przygotowania ciep&ej wody. Je'li urz!dzenie mimo to 
b%dzie eksploatowane z#armatur! termostatyczn!, nasze zalecenia 
s! nast%puj!ce:
	f Nastawi( temperatur% zadan! w#urz!dzeniu na wi%cej ni$ 
50#°C. *!dan! temperatur% zadan! nale$y nast%pnie nasta-
wi( na armaturze termostatycznej.

Po przerwie w zaopatrzeniu w wod(

!  Szkody materialne
Aby nie uszkodzi( systemu grzejnego z#odkryt! grza&k!, 
po przerwie w dop&ywie wody nale$y ponownie urucho-
mi( urz!dzenie, wykonuj!c poni$sze czynno'ci.
	f Od&!czy( urz!dzenie od )ród&a zasilania, wy&!czaj!c 
bezpieczniki.
	f Otworzy( armatur% i odczeka( oko&o minuty, a$ 
urz!dzenie i rurka doprowadzaj!ca zimn! wod% do 
urz!dzenia zostan! odpowietrzone.
	f W&!czy( ponownie napi%cie sieciowe.

5. Czyszczenie i konserwacja
	f Nie wolno u$ywa( szoruj!cych, ani rozpuszczaj!cych 'rod-
ków czyszcz!cych. Do konserwacji i#czyszczenia urz!dzenia 
wystarczy wilgotna 'ciereczka.
	f Nale$y regularnie sprawdza( stan armatur. Osad z wylotu 
armatur nale$y usuwa( przy u$yciu dost%pnych w handlu 
'rodków do odkamieniania.

6. Usuwanie problemów
Problem Przyczyna Usuwanie
Urz!dzenie nie w&!cza 
si%, mimo ca&kowicie 
otwartej armatury.

Brak napi%cia. 
 

Sprawdzi( bezpieczniki 
w#instalacji domowej. 

 
 
 
 
 

Przep&yw jest zbyt ma&y. 
Regulator strumienia 
w#armaturze lub g&owica 
natryskowa jest pokryta 
kamieniem lub zanie-
czyszczona.

Oczy'ci( i/lub usun!( 
kamie" z regulatora 
strumienia lub g&owicy 
natryskowej. 
 

*!dana temperatura > 
45#°C nie jest osi!gana. 
 

Przerwa w zaopatrzeniu 
w wod%. 
 

Odpowietrzy( urz!dzenie 
i przewód doprowadza-
j!cy wody zimnej (patrz 
rozdzia& „Nastawy”).

 Temperatura zimnej 
wody na wej'ciu >#45#°C.

Zmniejszy( temperatur% 
zasilania zimnej wody.

Je'li nie mo$na usun!( przyczyny usterki, nale$y wezwa( wyspe-
cjalizowanego instalatora. W#celu usprawnienia i#przyspieszenia 
pomocy nale$y poda( numer urz!dzenia z#tabliczki znamionowej 
(000000-0000-00000):

Nr.: 000000-0000-00000
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iNSTalaCJa

7. Bezpiecze%stwo
Instalacja, uruchomienie, jak równie$ konserwacja i#naprawa 
urz!dzenia mog! by( wykonane wy&!cznie przez wyspecjalizo-
wanego instalatora.

7.1 Ogólne wskazówki dotycz$ce bezpiecze%stwa
Producent zapewnia prawid&owe dzia&anie i bezpiecze"stwo eks-
ploatacji tylko w przypadku stosowania oryginalnego osprz%tu, 
przeznaczonego do tego urz!dzenia, oraz oryginalnych cz%'ci 
zamiennych.

Ci)nienie hydrauliczne

Je'li przep&yw wody nie jest wystarczaj!cy do w&!czenia urz!-
dzenia, równie$ przy otwartej armaturze, nale$y zdemontowa( 
d&awik przep&ywu i zast!pi( go dostarczonym kr!$kiem z two-
rzywa sztucznego.

O ile to mo$liwe zwi%kszy( ci'nienie w instalacji wodnej.

 Wskazówka
Aby armatura termostatyczna dzia&a&a prawid&owo, nie 
wolno zast%powa( d&awika przep&ywu w tej armaturze 
kr!$kiem z tworzywa sztucznego.

!  Szkody materialne
Nie wolno przekracza( maksymalnej temperatury na 
zasilaniu urz!dzenia. Przy wy$szych temperaturach 
mo$e nast!pi( uszkodzenie urz!dzenia. Poprzez monta$ 
centralnej armatury termostatycznej mo$na ograniczy( 
maksymaln! temperatur% wody na zasilaniu urz!dzenia.

 OSTRZE'ENIE - pora#enie pr"dem elektrycznym
Urz"dzenie zawiera kondensatory, które roz$adowuj" si* 
po od$"czeniu od sieci elektrycznej. Napi*cie roz$ado-
wania kondensatora mo#e wynosi( chwilowo >)60)V)DC.

7.2 Tryb prysznicowy

 OSTRO'NIE - poparzenie
	f Przy zasilaniu prysznica ustawi( wewn*trzny ogra-
nicznik temperatury na „Tred”, patrz rozdzia$ „Inne 
sposoby monta#u / ogranicznik temperatury”.

 OSTRO'NIE - poparzenie
W)przypadku zasilania urz"dzenia wod" wst*pnie pod-
grzan" przestrzega( nast*puj"cej zasady:
Mo#e nast"pi( przekroczenie maksymalnej temperatury 
mo#liwej do ustawienia na ograniczniku.
	f Ograniczy( temperatur* za pomoc" centralnej ar-
matury termostatycznej (ZTA 3/4) pod$"czonej przed 
urz"dzeniem.

7.3 Przepisy, normy i wymogi

 Wskazówka
Nale$y przestrzega( krajowych i lokalnych przepisów 
oraz wymogów.

 - Stopie" ochrony IP 25 (ochrona strugoszczelna) jest za-
pewniony tylko przy prawid&owo zamontowanej os&onie 
przewodu.

 - W&a'ciwa oporno'( elektryczna wody nie mo$e by( mniejsza 
ni$ podana na tabliczce znamionowej. W przypadku sieci wo-
doci!gowej nale$y uwzgl%dni( najni$sz! oporno'( elektrycz-
n! wody (patrz rozdzia& „Dane techniczne#/ Zakres pracy#/ 
Tabela przeliczeniowa”). Informacje#o w&a'ciwej oporno'ci 
elektrycznej lub elektrycznej przewodno'ci wody mo$na uzy-
ska( w miejscowym zak&adzie wodoci!gów.

8. Opis urz$dzenia

8.1 Zakres dostawy
Z urz!dzeniem dostarczane s!:
 - Uchwyt 'cienny
 - Sworze" gwintowany do zawieszenia na 'cianie
 - Szablon monta$owy
 - 2 z&!czki podwójne (woda zimna z#zaworem odcinaj!cym)
 - Uszczelki p&askie
 - Os&ona przewodu (do górnego/dolnego elektrycznego prze-

wodu zasilaj!cego)
 - +ruby/ko&ki do mocowania 'ciany tylnej w#przypadku natynko-

wego pod&!czenia wody

Do wymiany urz!dzenia:
 - 2 przed&u$enia z zaworami

9. Przygotowania

9.1 Miejsce monta&u

!  Szkody materialne
Urz!dzenie nale$y zainstalowa( w#pomieszczeniu, w#któ-
rym nie istnieje ryzyko zamarzni%cia.

	f Urz!dzenie nale$y zamontowa( pionowo, w pobli$u punktu 
poboru wody.

Urz!dzenie jest dostosowane do instalacji poni$ej lub powy$ej 
punktu poboru wody.
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Monta& poni&ej punktu poboru wody
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1 Zimna woda, zasilanie
2 Ciep&a woda, wyj'cie

Monta& powy&ej punktu poboru wody

12

26
_0
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34

4

1 Zimna woda, zasilanie
2 Ciep&a woda, wyj'cie

 Wskazówka
	f Zamontowa( urz!dzenie na 'cianie. +ciana musi po-
siada( odpowiedni! no'no'(.

9.2 Instalacja wodna
 - Zawór bezpiecze"stwa nie jest wymagany.
 - W przewodzie ciep&ej wody stosowanie zaworów bezpiecze"-

stwa jest niedopuszczalne.
	f Przep&uka( dok&adnie instalacj% wodn!.
	f Upewni( si%, $e osi!gni%ty zosta& strumie" przep&ywu (patrz 
rozdzia& „Dane techniczne / Tabela danych”, Za&.) niezb%dny 
do za&!czenia si% urz!dzenia. Je$eli nie jest osi!gany wyma-
gany przep&yw, nale$y zdemontowa( ogranicznik nat%$enia 
przep&ywu (patrz rozdzia& „Monta$ / demonta$ ogranicznika 
nat%$enia przep&ywu”.
	f Zwi%kszy( ci'nienie w instalacji wodnej, je'li nie mo$na 
uzyska( wymaganego strumienia przep&ywu przy ca&kowicie 
otwartym zaworze poboru. 

Armatury

Nale$y stosowa( odpowiednie armatury ci'nieniowe. Nie wolno 
stosowa( armatur bezci'nieniowych.

 Wskazówka
Nie u$ywa( zaworu odcinaj!cego na zasileniu zimnej do 
urz!dzenia do t&umienia przep&ywu. Zadaniem tego za-
woru jest odcinanie urz!dzenia.

Dopuszczalne materia'y rur wodoci$gowych
 - Przewód dop&ywu zimnej wody: 

rurka stalowa ocynkowana ogniowo, rurka ze stali nierdzew-
nej, rurka miedziana lub rurka z tworzywa sztucznego

 - Rurka wyj'cia ciep&ej wody: 
Rurka ze stali nierdzewnej, rurka miedziana lub rurka z#two-
rzywa sztucznego

!  Szkody materialne
Przy stosowaniu rur z#tworzywa sztucznego nale$y prze-
strzega( maksymalnej temperatury zasilania i#maksy-
malnego dopuszczalnego ci'nienia (patrz rozdzia& „Dane 
techniczne#/ Tabela danych”).

Elastyczne przewody przy'$czeniowe wody
	f Nie dopuszcza( do przekr%cania kolanek rurowych przy in-
stalacji w urz!dzeniu z#elastycznymi przewodami przy&!cze-
niowymi wody &!czonymi zatrzaskowo.
	f Przymocowa( tyln! 'ciank% na dole przy u$yciu dodatkowych 
'rub.

10. Monta&

10.1 Monta& standardowy
 - Przy&!cze elektryczne u#góry, instalacja podtynkowa
 - Przy&!cze wody, instalacja podtynkowa
 - PEO 18/21/24: Wst%pnie zosta&a nastawiona 'rednia moc 

przy&!czeniowa

Opis innych sposobów monta$u zawiera rozdzia& „Inne sposoby 
monta$u”:
 - Podtynkowe przy&!cze elektryczne na dole
 - Przy&!cze elektryczne natynkowe
 - Pod&!czenie przeka)nika priorytetu
 - Natynkowa instalacja wodna
 - Podtynkowe przy&!cze wody przy wymianie urz!dzenia
 - Eksploatacja ze wst%pnie podgrzan! wod!
 - Ograniczenie temperatury
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Otwieranie urz$dzenia
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	f Otworzy( urz!dzenie, odblokowuj!c blokad% zatrzaskow!.
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	f Zdj!( 'cian% tyln!, naciskaj!c oba haczyki blokuj!ce i#poci!-
gaj!c doln! cz%'( 'cianki tylnej do przodu.

Przygotowanie sieciowego przewodu przy'$czeniowego
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Mocowanie uchwytu )ciennego
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	f Za pomoc! szablonu monta$owego zaznaczy( otwory do wy-
wiercenia. W#przypadku monta$u urz!dzenia z#przy&!czami 
wody umieszczonymi na tynku nale$y dodatkowo oznaczy( 
otwory mocuj!ce w#dolnej cz%'ci szablonu.

	f Wywierci( otwory i#zamocowa( listw% do zawieszenia na 
'cianie za pomoc! 2#wkr%tów i#2#ko&ków rozporowych (wkr%-
ty i#ko&ki rozporowe nie s! obj%te zakresem dostawy).
	f Zamontowa( do&!czony sworze" gwintowany.
	f Zamontowa( uchwyt 'cienny na 'cianie.

Monta& os'ony przewodu
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	f Zamontowa( os&on% przewodu. Przy przekroju >#6#mm, po-
wi%kszy( otwór w#os&onie przewodu.

Wykona* pod'$czenie wodne

!  Szkody materialne
Wszystkie prace w zakresie pod&!czania wody i#prace in-
stalacyjne nale$y wykonywa( zgodnie z przepisami.
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	f Uszczelni( i#wkr%ci( z&!czk% podwójn!.

!  Szkody materialne
Nie u$ywa( zaworu odcinaj!cego na zasileniu zimnej do 
urz!dzenia do t&umienia przep&ywu.
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Przygotowanie do monta&u tylnej )cianki

!  Szkody materialne
W# razie przygotowania nieodpowiedniego otworu w 
'ciance tylnej, nale$y u$y( nowej 'cianki tylnej!
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	f W#odpowiednich miejscach tylnej 'cianki przygotowa( otwór 
dla os&ony przewodu. W razie potrzeby wyg&adzi( ostre kra-
w%dzie pilnikiem.

Monta& urz$dzenia
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	f Za&o$y( tyln! 'ciank% na sworze" gwintowany i#os&on% prze-
wodu. Przy u$yciu szczypiec poci!gn!( os&on% przewodu za 
haczyki blokuj!ce do tylnej 'cianki, a$ haczyki zostan! zablo-
kowane w#s&yszalny sposób.
	f Usun!( zabezpieczaj!ce zatyczki transportowe z#przy&!czy 
wody.
	f Docisn!( mocno tyln! 'ciank% i#zablokowa( przetyczk% mocu-
j!c!, obracaj!c j! w#prawo o#90°.

D
00

00
04

19
25

	f Przykr%ci( rurki przy&!czeniowe wody z#uszczelkami p&askimi 
do z&!czek podwójnych.

!  Szkody materialne
Przy eksploatacji urz!dzenia sitko musi by( zamontowa-
ne.
	f Przy wymianie urz!dzenia sprawdza(, obecno'( 
sitka (patrz rozdzia& „Konserwacja”).

Wyjmowanie ogranicznika nat(&enia przep'ywu

!  Szkody materialne
W przypadku stosowania armatury termostatycznej, nie 
wolno wyjmowa( ogranicznika nat%$enia przep&ywu. 
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1 Kr!$ek kszta&towy z#tworzywa sztucznego
2 Ogranicznik nat%$enia przep&ywu
	f Wyj!( ogranicznik nat%$enia przep&ywu i za&o$y( z powrotem 
kszta&tk% z tworzywa sztucznego.
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Wykonanie przy'$cza elektrycznego

 OSTRZE'ENIE - pora#enie pr"dem elektrycznym
Wszystkie elektryczne prace przy$"czeniowe i instalacyj-
ne nale#y wykonywa( zgodnie z przepisami.

 OSTRZE'ENIE - pora#enie pr"dem elektrycznym
Pod$"czenie do sieci elektrycznej jest dopuszczalne tylko 
w postaci przy$"cza sta$ego, w po$"czeniu z wyjmowa-
n" os$on" przewodu. Urz"dzenie musi mie( mo#liwo&( 
od$"czania od sieci elektrycznej za pomoc" wielobiegu-
nowego wy$"cznika z rozwarciem styków wynosz"cym 
min. 3)mm.

 OSTRZE'ENIE - pora#enie pr"dem elektrycznym
Zwróci( uwag*, aby urz"dzenie zosta$o pod$"czone do 
przewodu ochronnego.

!  Szkody materialne
Zwróci( uwag% na tre'( tabliczki znamionowej. Podane 
napi%cie musi by( zgodne z#napi%ciem sieciowym.

	f Pod&!czy( elektryczny przewód przy&!czeniowy do zacisku 
sieciowego (patrz rozdzia& „Dane techniczne / Schemat 
po&!cze"”).

PEO 18/21/24: Prze'$czenie wtyczki koduj$cej moc

Urz!dzenie dostarczane jest z nastaw! fabryczn! na moc 21#kW. 
W#celu prze&!czenia na inn! moc przy&!czeniow! nale$y wykona( 
poni$sze czynno'ci:
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	f Prze&!czy( wtyczk% koduj!c! zgodnie z#wybran! moc! 
przy&!czeniow! (moc przy&!czeniowa i zabezpieczenie urz!-
dzenia do wyboru – patrz rozdzia& „Dane techniczne/Tabela 
danych”).
	f Zaznaczy( wybran! moc przy&!czeniow! na tabliczce zna-
mionowej. Do tego celu u$y( d&ugopisu.

Monta& dolnej cz()ci tylnej )cianki
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	f Zamontowa( doln! cz%'( do 'ciany tylnej i zaczepi( j!.
	f Wyrówna( zamontowane urz!dzenie, zwalniaj!c przetyczk% 
mocuj!c!, wyrównuj!c przy&!cze elektryczne i#tyln! 'ciank%, 
a#nast%pnie z#powrotem dokr%caj!c przetyczk% mocuj!c!. Je-
$eli tylna 'cianka urz!dzenia nie przylega równo, zamocowa( 
urz!dzenie przy u$yciu dwóch dodatkowych wkr%tów.

10.2 Inne sposoby monta&u

10.2.1 Podtynkowe przy'$cze elektryczne na dole

1

L1í

2

L L L

X
11

26
_0

2_
02

_0
76

7

	f Zamontowa( os&on% przewodu.

!  Szkody materialne
W# razie przygotowania nieodpowiedniego otworu w 
'ciance tylnej, nale$y u$y( nowej 'cianki tylnej!
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	f W#odpowiednich miejscach tylnej 'cianki przygotowa( otwór 
dla os&ony przewodu. W razie potrzeby wyg&adzi( ostre kra-
w%dzie pilnikiem.
	f Prze&o$y( zacisk sieciowy w#urz!dzeniu z#góry do do&u.
	f Za&o$y( tyln! 'ciank% na sworze" gwintowany i#os&on% prze-
wodu. Przy u$yciu szczypiec poci!gn!( os&on% przewodu za 
haczyki blokuj!ce do tylnej 'cianki, a$ haczyki zostan! zablo-
kowane w#s&yszalny sposób.
	f Docisn!( mocno tyln! 'ciank% i#zablokowa( przetyczk% mocu-
j!c!, obracaj!c j! w#prawo o#90°.

10.2.2 Przy'$cze elektryczne natynkowe

 Wskazówka
Przy takim sposobie pod&!czenia zmienia si% stopie" 
ochrony urz!dzenia.
	f Zmieni( zapis na tabliczce znamionowej. Skre'li( 
„IP 25” i#zaznaczy( pole „IP 24”. Do tego celu u$y( 
d&ugopisu.

!  Szkody materialne
W# razie przygotowania nieodpowiedniego otworu w 
'ciance tylnej, nale$y u$y( nowej 'cianki tylnej!

	f Wyci!( lub równo wy&ama( niezb%dny przepust w tylnej 
'ciance (pozycje patrz rozdzia& „Dane techniczne / Wymiary 
i przy&!cza”). W razie potrzeby wyg&adzi( ostre kraw%dzie 
pilnikiem.
	f Przeci!gn!( elektryczny przewód przy&!czeniowy przez os&o-
n% przewodu i#pod&!czy( go do zacisku sieciowego.

10.2.3 Pod'$czenie przeka+nika priorytetu

W przypadku stosowania innych urz!dze" elektrycznych du$ej 
mocy mo$e zaistnie( potrzeba zainstalowania przeka)nika prio-
rytetu montowanego w rozdzielni elektrycznej. W tym przypad-
ku praca innych urz!dze" pod&!czonych do przeka)nika b%dzie 
wstrzymywana na czas pracy ogrzewacza.

!  Szkody materialne
Faz% w&!czaj!c! przeka)nik priorytetu nale$y pod&!-
czy( do odpowiednio oznaczonego zacisku sieciowego 
w#urz!dzeniu (patrz rozdzia& „Dane techniczne / Schemat 
po&!cze"”).

10.2.4 Natynkowa instalacja wodna

 Wskazówka
Przy takim sposobie pod&!czenia zmienia si% stopie" 
ochrony urz!dzenia.
	f Zmieni( zapis na tabliczce znamionowej. Skre'li( 
„IP 25” i#zaznaczy( pole „IP 24”. Do tego celu u$y( 
d&ugopisu.
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	f Zamontowa( korki z#uszczelkami, aby zamkn!( przy&!cze 
podtynkowe.
	f Zamontowa( odpowiedni! armatur% ci'nieniow!.
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	f Zablokowa( doln! cz%'( 'cianki tylnej w#górnej cz%'ci.
	f Przykr%ci( rurki przy&!czeniowe do urz!dzenia.
	f Przymocowa( tyln! 'ciank% na dole przy u$yciu dodatkowych 
'rub.

!  Szkody materialne
W# razie przygotowania nieodpowiedniego otworu w 
'ciance tylnej, nale$y u$y( nowej 'cianki tylnej!

	f Dok&adnie wy&ama( otwory przelotowe w#pokrywie urz!dze-
nia. W razie potrzeby wyg&adzi( ostre kraw%dzie pilnikiem.
	f Wsun!( doln! cz%'( tylnej 'cianki pod rurki przy&!czeniowe 
armatury i#zaczepi( j!.
	f Przykr%ci( rurki przy&!czeniowe do urz!dzenia.
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10.2.5 Podtynkowe przy'$cze wody przy wymianie urz$dzenia

Je$eli z&!czki podwójne pozosta&e po poprzednim urz!dzeniu wy-
staj! tylko ok. 16 mm ze 'ciany, nie mo$na u$y( dostarczonej 
z&!czki podwójnej.

 Wskazówka
W przypadku tego przy&!cza, odci%cie dop&ywu zimnej 
wody jest mo$liwe tylko w instalacji domowej.
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	f Uszczelni( i#wkr%ci( dostarczone przed&u$enia armatury.
	f Pod&!czy( urz!dzenie.

10.2.6 Eksploatacja ze wst(pnie podgrzan$ wod$

Poprzez monta$ centralnej armatury termostatycznej mo$na ogra-
niczy( maksymaln! temperatur% na zasilaniu.

10.2.7 Ograniczenie temperatury

Tmax
Tred

Tmax
Tred
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1 Pozycja „Tred” (55#°C): Ograniczenie temperatury
2 Pozycja „Tmax”: brak ogranicznika temperatury, zakres na-

staw temperatur, patrz rozdzia& „Dane techniczne / Tabela 
danych”.
	f Zdj!( pokryw% urz!dzenia.
	f Przesun!( prze&!cznik na $!dan! pozycj%.
	f Zamontowa( pokryw% urz!dzenia.

 OSTRO'NIE - poparzenie
Przy zasilaniu wod" wst*pnie podgrzan" nastawione 
ograniczenie temperatury mo#e by( nieskuteczne.
	f W takim przypadku temperatur* nale#y ograniczy( 
na centralnej armaturze termostatycznej umieszczo-
nej przed urz"dzeniem. 

10.3 Zako%czenie monta&u
	f Otworzy( zawór odcinaj!cy w z&!czce podwójnej lub przewo-
dzie doprowadzaj!cym zimn! wod%.

11. Uruchomienie

 OSTRZE'ENIE - pora#enie pr"dem elektrycznym
Uruchomienie mo#e zosta( przeprowadzone wy$"cznie 
przez wyspecjalizowanego Instalatora lub Serwisanta, 
z zachowaniem przepisów bezpiecze!stwa.

11.1 Pierwsze uruchomienie
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	f Kilkakrotnie otworzy( i zamkn!( wszystkie pod&!czone arma-
tury poboru wody, a$ do usuni%cia ca&ego powietrza z urz!-
dzenia i instalacji.
	f Przeprowadzi( kontrol% szczelno'ci.
	f Uaktywni( ogranicznik ci'nienia bezpiecze"stwa, wciskaj!c 
na sta&e przycisk resetowania (urz!dzenie dostarczane jest 
z#nieaktywnym ogranicznikiem ci'nienia bezpiecze"stwa).
	f Pod&!czy( wtyczk% przewodu nadajnika warto'ci zadanej 
temperatury do elektroniki.
	f Zamontowa( pokryw% urz!dzenia, a$ zatrza'nie si% w spo-
sób s&yszalny. Sprawdzi( prawid&owe osadzenie pokrywy 
urz!dzenia.
	f W&!czy( napi%cie sieci.
	f Sprawdzi( prawid&owo'( pracy urz!dzenia.
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Przekazanie urz$dzenia
	f Obja'ni( u$ytkownikowi sposób dzia&ania urz!dzenia i zapo-
zna( go ze sposobem u$ytkowania.
	f Poinformowa( u$ytkownika o potencjalnych zagro$eniach, 
zw&aszcza o niebezpiecze"stwie poparzenia.
	f Przekaza( niniejsz! instrukcj%.

11.2 Ponowne uruchomienie
Odpowietrzy( urz!dzenie i przewód doprowadzaj!cy wody zimnej 
(patrz rozdzia& „Nastawy”).

Patrz rozdzia& „Pierwsze uruchomienie”.

12. Wy'$czenie z eksploatacji
	f Od&!czy( urz!dzenie na wszystkich biegunach od przy&!cza 
sieciowego.
	f Opró$ni( urz!dzenie (patrz rozdzia& „Konserwacja”).

13. Usuwanie usterek

 OSTRZE'ENIE - pora#enie pr"dem elektrycznym
Aby umo#liwi( sprawdzenie urz"dzenia, nale#y dopro-
wadzi( do niego napi*cie sieciowe.

Mo&liwe wskazania diagnostycznego wska+nika (LED)

Czerwony 'wieci si% w#razie usterek
*ó&ty 'wieci si% w#trybie grzania
Zielony miga: urz!dzenie pod&!czone do sieci
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1 Wska)nik diagnostyczny

13.1 Eksploatacja ze wst(pnie podgrzan$ wod$
Poprzez monta$ centralnej armatury termostatycznej mo$na ogra-
niczy( maksymaln! temperatur% na zasilaniu.

Usterka / Wskazanie 
w ka nika iagno-
stycznego

Przyczyna 
 

Usuwanie 
 

Zbyt ma&y przep&yw. Zanieczyszczone sitko 
w#urz!dzeniu.

Wyczy'ci( sitko. 

Zadana temperatura nie 
jest osi!gana.

Brak fazy. Sprawdzi( bezpiecznik 
w#instalacji domowej.

Ogrzewanie nie w&!cza 
si%. 
 

Funkcja wykrywania po-
wietrza, wykrywa powie-
trze w wodzie i wy&!cza 
moc grzewcza.

Urz!dzenie powraca do 
pracy po minucie. 
 

Brak ciep&ej wody i#brak 
wskazania na wska)niku.

Zadzia&a& bezpiecznik. Sprawdzi( bezpiecznik 
w#instalacji domowej.

 
 
 

Ogranicznik ci'nienia 
bezpiecze"stwa AP 3 
spowodowa& wy&!czenie. 

Usun!( przyczyn% b&%du 
(na przyk&ad uszkodzona 
turbinka kontroli ci'nie-
nia).

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zabezpieczy( system 
grzejny przed przegrza-
niem, otwieraj!c na 
minut% armatur% poboru 
znajduj!c! si% za urz!-
dzeniem. Powoduje to 
zredukowanie ci'nienia 
i#sch&odzenie systemu 
grzejnego.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aktywowa( ogranicznik 
ci'nienia bezpiecze"stwa 
przy ci'nieniu przep&y-
wu, naciskaj!c przycisk 
odblokowania (patrz 
rozdzia& „Pierwsze uru-
chomienie”).

  Elektronika uszkodzona. Sprawdzi( elektronik%, w 
razie potrzeby wymieni(.

Wskazanie kontrolki: 
kolor zielony, miga lub 
'wieci ci!g&e

Elektronika uszkodzona. 
 

Sprawdzi( elektronik%, w 
razie potrzeby wymieni(. 

Brak ciep&ej wody przy 
przep&ywie >#2,5#l/min. 

Kontrola przep&ywu DFE 
nie jest pod&!czona. 

Z#powrotem pod&!czy( 
wtyczk% kontroli prze-
p&ywu.

 
 

Kontrola przep&ywu DFE 
jest uszkodzona. 

Sprawdzi( kontrol% prze-
p&ywu i w razie potrzeby 
wymieni( j!.

Wskazanie kontrolki: 
kolor $ó&ty – 'wiat&o ci!-
g&e, kolor zielony miga 

Ogranicznik temperatury 
bezpiecze"stwa zadzia&a& 
lub jest przerwany. 

Sprawdzi( ogranicznik 
temperatury bezpiecze"-
stwa i w razie potrzeby 
wymieni( go.

Brak ciep&ej wody przy 
przep&ywie >#3#l/min. 

System grzejny jest 
uszkodzony. 

Zmierzy( oporno'( 
systemu grzejnego, ew. 
wymieni(.

  Elektronika uszkodzona. Sprawdzi( elektronik%, w 
razie potrzeby wymieni(.

Wskazanie kontrolki: 
kolor $ó&ty – 'wiat&o ci!-
g&e, kolor zielony miga

Wyci!gni%ty czujnik wy-
lotowy lub uszkodzenie 
przewodu.

Wetkn!( czujnik wylo-
towy, a#w#razie potrzeby 
wymieni(.

Wskazanie kontrolki: 
kolor czerwony – 'wiat&o 
ci!g&e, kolor zielony miga

Uszkodzony czujnik zim-
nej wody. 

Sprawdzi( elektronik%, w 
razie potrzeby wymieni(. 

Brak ciep&ej wody 
Nie jest osi!gana tempe-
ratura zadana > 45#°C.

Temperatura zimnej 
wody na wej'ciu jest 
wy$sza ni$ 45#°C.

Zmniejszy( temperatur% 
zimnej wody doprowa-
dzanej do urz!dzenia.

Wskazanie kontrolki: 
kolor czerwony – 'wiat&o 
ci!g&e, kolor zielony miga

Czujnik wylotowy jest 
uszkodzony (zwarcie). 

Sprawdzi( czujnik wylo-
towy, a#w#razie potrzeby 
wymieni( go.
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14. Konserwacja

 OSTRZE'ENIE - pora#enie pr"dem elektrycznym
Przed przyst"pieniem do wszelkich prac nale#y od$"czy( 
urz"dzenie na wszystkich biegunach od sieci.

Opró&nianie urz$dzenia

Urz!dzenie mo$na opró$ni( do celów konserwacyjnych.

 OSTRZE'ENIE - poparzenie
Podczas opró#niania urz"dzenia mo#e wyp$yn"( gor"ca 
woda.

	f Zamkn!( zawór odcinaj!cy w z&!czce podwójnej lub przewo-
dzie doprowadzaj!cym zimn! wod%.
	f Otworzy( wszystkie armatury poboru wody.
	f Odkr%ci( przy&!cza wody od urz!dzenia.
	f Zdemontowane urz!dzenie przechowywa( w#miejscu zabez-
pieczonym przed mrozem, poniewa$ resztki wody pozosta&e 
w#urz!dzeniu mog! doprowadzi( do jego zamarzni%cia 
i#uszkodzenia.

Czyszczenie sitka
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W razie zabrudzenia, oczy'ci( sitko w przy&!czu zimnej wody. 
Pod&!czy( zawór odcinaj!cy przewodu doprowadzaj!cego wody 
zimnej przez wymontowaniem, oczyszczeniem i ponownym za-
montowaniem sitka.

15. Dane techniczne

15.1 Wymiary i przy'$cza
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b02 Przepust na przewody elektryczne I   
c01 Zimna woda, zasilanie Gwint zewn%trzny G 1/2 A
c06 Ciep&a woda, wyj'cie Gwint zewn%trzny G 1/2 A

Inne mo&liwo)ci pod'$czenia
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b02 Przepust na przewody elektryczne I
b03 Przepust na przewody elektryczne II
b04 Przepust na przewody elektryczne III
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15.2 Schemat po'$cze% elektrycznych

3/PE ~ 380-415 V
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1 Grza&ki
2 Ogranicznik temperatury bezpiecze"stwa
3 Ogranicznik ci'nienia bezpiecze"stwa

Prze'$czanie priorytetowe za pomoc$ LR 1-A
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1 Przewód steruj!cy do stycznika drugiego urz!dzenia (np. 
elektrycznego pieca akumulacyjnego).

2 Zestyk steruj!cy otwiera si% po w&!czeniu przep&ywowego 
ogrzewacza wody.

15.3 Wydajno)* CWU
Wydajno'( ciep&ej wody zale$y od doprowadzonego napi%cia sie-
ciowego, mocy przy&!czeniowej urz!dzenia i temperatury zimnej 
wody na zasilaniu urz!dzenia. Napi%cie znamionowe oraz moc 
znamionowa nale$y odczyta( z tabliczki znamionowej (patrz roz-
dzia& „Usuwanie problemów”).

oc przył czeniowa w k  C  wy a no  ciepłe  wo y w  
l/min.

Napi%cie znamionowe Temperatura zimnej wody na zasilaniu
380 V C C C C

16,2    7,0 8,3 10,1 12,9
 18,0  7,8 9,2 11,2 14,3

19,0   8,2 9,7 11,8 15,1
  19,4 8,4 9,9 12,0 15,4
 21,0  9,1 10,7 13,0 16,7

21,7   9,4 11,1 13,5 17,2
  22,6 9,8 11,5 14,0 17,9
 24,0  10,4 12,2 14,9 19,0

24,4    10,6 12,4 15,2 19,4
  25,8 11,2 13,2 16,0 20,5
 27,0  11,7 13,8 16,8 21,4

oc przył czeniowa w k  C  wy a no  ciepłe  wo y w  
l/min.

Napi%cie znamionowe Temperatura zimnej wody na zasilaniu
380 V C C C C

16,2    5,1 5,8 6,6 7,7
 18,0  5,7 6,4 7,3 8,6

19,0   6,0 6,8 7,8 9,0
  19,4 6,2 6,9 7,9 9,2
 21,0  6,7 7,5 8,6 10,0

21,7   6,9 7,8 8,9 10,3
  22,6 7,2 8,1 9,2 10,8
 24,0  7,6 8,6 9,8 11,4

24,4    7,7 8,7 10,0 11,6
  25,8 8,2 9,2 10,5 12,3
 27,0  8,6 9,6 11,0 12,9

15.4 Zakres pracy / tabela przeliczeniowa
Oporno'( elektryczna w&a'ciwy i#przewodno'( elektryczna w&a-
'ciwa, patrz rozdzia& „Tabela danych”.

arto  znamionowa 
przy C

 
C

 
C

Opor-
no'( 
- .

Przewodno'( 
σ / 

Opor-
no'( 
- .

Przewodno'( 
σ / 

Opor-
no'( 
- .

Przewodno'( σ / 
 

0cm mS/m µS/cm 0cm mS/m µS/cm 0cm mS/m µS/cm
900 111 1111 800 125 1250 735 136 1361

1000 100 1000 890 112 1124 815 123 1227
1200 83 833 1070 93 935 985 102 1015
1300 77 769 1175 85 851 1072 93 933

15.5 Straty ci)nienia

Armatury

Strata ci nienia w armaturze  przy przepływie l min
Jednouchwytowa armatura mieszaj!ca, ok. MPa 0,04 - 0,08
Armatura termostatyczna, ok. MPa 0,03 - 0,05
Natrysk r%czny, ok. MPa 0,03 - 0,15 

Wymiarowanie sieci rur

Do zaprojektowania sieci rur zaleca si% uwzgl%dnienie dla urz!-
dzenia straty ci'nienia wynosz!cej 0,1#MPa.

15.6 Warunki awaryjne
W#razie awarii w#instalacji mog! chwilowo wyst%powa( obci!$enia 
maks.#95#°C przy ci'nieniu#1,2#MPa.
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15.7 Dane dotycz$ce zu&ycia energii

Karta danych produktu: Konwencjonalny podgrzewacz ciep&ej wody u$ytkowej zgodnie z#rozporz!dzeniem (UE) nr 812/2013 | 814/2013
  PEO 18/21/24 PEO 27
  233991 233992
Producent  STIEBEL ELTRON STIEBEL ELTRON
Profil obci!$e"  S S
Klasa efektywno'ci energetycznej  A A
Sprawno'( energetyczna % 39 39
Roczne zu$ycie pr!du kWh 477 481
Fabryczne ustawienie temperatury °C 60 60
Poziom mocy akustycznej dB(A) 15 15
Szczególne uwagi dotycz!ce pomiaru efektywno'ci  Dane w przypadku Pmaks. Pomiar przy DMB 8,5 l/min
Dzienne zu$ycie pr!du kWh 2,198 2,220

15.8 Tabela danych

  PEO 18/21/24 PEO 27
  233991 233992
Dane elektryczne
Napi%cie znamionowe V 380 400 415 380 400
Moc znamionowa kW 18/21/24 27
Moc znamionowa kW 16,2/19/21,7 18/21/24 19,4/22,6/25,8 24,4 27
Pr!d znamionowy A 27,6/29,5/33,3 29/31/35 30,1/32,2/36,3 37,1 39
Zabezpieczenie A 32/32/35 32/32/35 32/32/40 40 40
Cz%stotliwo'( Hz 50/60 50/60 50/- 50/60 50/60
Fazy  3/PE 3/PE
Oporno'( w&a'ciwa -15 . (przy ϑzimnej /25#°C) 0 cm 900 900 1000 900 900
Przewodno'( w&a'ciwa σ15 / (przy ϑzimnej /25#°C) µS/cm 1111 1111 1000 1111 1111
Oporno'( w&a'ciwa -15 . (przy ϑzimnej /45#°C) 0 cm 1200 1200 1300 1200 1200
Przewodno'( w&a'ciwa σ15 / (przy ϑzimnej /45#°C) µS/cm 833 833 770 833 833
Maks. impedancja sieci przy 50#Hz 0 0,284 0,270 0,260 0,254 0,241
Wykonania
Wytwornica ciep&a systemu grzejnego  Z odkryt! grza&k! Z odkryt! grza&k!
Blok izolacyjny  Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne
Regulacja temperatury °C 30-60 30-60
Klasa ochrony  1 1
Pokrywa i 'cianka tylna  Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne
Stopie" ochrony (IP)  IP25 IP25
Kolor  Bia&y Bia&y
Przy&!cza
Przy&!cze wody  G 1/2 A G 1/2 A
Granice stosowania
Maks. dopuszczalne ci'nienie MPa 1 1
Maks. temp. podgrzanej wody na zasilaniu °C 45 45
Parametry
Maks. dopuszczalna temperatura wody na zasilaniu °C 60 60
W&!czone l/min >2,5 >2,5
Wydajno'( CWU l/min 9,4/11,0/12,6 14,2
1ϑ przy wydajno'ci K 26 26
Dane hydrauliczne
Pojemno'( znamionowa l 0,4 0,4
Wymiary
Wysoko'( mm 485 485
Szeroko'( mm 226 226
G&%boko'( mm 93 93
Masy
Masa kg 3,6 3,6

 Wskazówka
Urz!dzenie jest zgodne z#IEC 61000-3-12. 
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G A ANCJA  OC ONA O O IS A NATU ALNEGO I EC CLING  

GWaraNCJaGWaraNCJa
OC ONA O O IS A NATU ALNEGO I EC CLINGOC ONA O O IS A NATU ALNEGO I EC CLING

Gwarancja
Urz!dze" zakupionych poza granicami Niemiec nie obejmu-
j! warunki gwarancji naszych niemieckich spó#ek. Ponadto w 
krajach, w których jedna z naszych spó#ek córek jest dystrybu-
torem naszych produktów, gwarancji mo$e udzieli% wy#!cznie 
ta spó#ka. Taka gwarancja obowi!zuje tylko wówczas, gdy spó#-
ka-córka sformu#owa#a w#asne warunki gwarancji. W innych 
przypadkach gwarancja nie jest udzielana.

Nie udzielamy gwarancji na urz!dzenia zakupione w krajach, w 
których $adna z naszych spó#ek córek nie jest dystrybutorem 
naszych produktów. Ewentualne gwarancje udzielone przez 
importera zachowuj! wa$no&%.

Ochrona !rodowiska i"recycling
Pomó$ chroni% &rodowisko naturalne. Materia#y po wykorzy-
staniu nale$y utylizowa% zgodnie z'krajowymi przepisami.


