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Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody
DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C,
DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C

Instrukcja monta¿u i obs³ugi

Monta¿ (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie
oraz konserwacja i naprawy mog¹ byæ wykonane jedynie przez

uprawnionego Instalatora lub Serwisanta, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.
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L1 L2
DEM 30 / 50 / 150 C 260 mm 380 mm
DEM 80 / 100 / 120 C 240 mm 350 mm

AHo 50 AHo 50 WD AHo 70 D
945 168 140 945 168 150 945 168 190

AHo 70 WD AHEo 70 D AHEo 70 WD
945 168 170 945 168 195 945 168 180
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1. Instrukcja obs³ugi
(dla U¿ytkownika i Instalatora)

1.1 Opis urz¹dzenia
Pojemnoœciowe, wisz¹ce ogrzewacze wody
AEG s³u¿¹ do ogrzewania wody u¿ytkowej
do temperatury ok. 82OC i zaopatrywania w
zale¿noœci od rodzaju eksploatacji jednego
lub wiêkszej iloœci punktów poboru. Woda
ogrzewana jest elektrycznie.

Mo¿liwoœæ bezstopniowego nastawia-
nia temperatury w zakresie od ok. 35OC
do 82OC [1] (1).
Objêtoœæ wody ogrzewana jest do na-
stawionej wartoœci temperatury.
Czas nagrzewania zale¿ny jest od po-
jemnoœci zbiornika, temperatury dopro-
wadzanej wody zimnej oraz mocy
grzewczej grza³ki. Czasy nagrzewania
do 65OC oraz do 82OC pokazano na
wykresach [2].
Eksploatacja ciœnieniowa, dla zaopa-
trzenia w wodê kilku punktów poboru.
Eksploatacja bezciœnieniowa, dla za-
opatrzenia w wodê jednego punktu
poboru (patrz wskazówka na stronie 7).
Eksploatacja dwutaryfowa
przy takim rodzaju eksploatacji urz¹-
dzenie zapewnia automatyczne pod-
grzewanie wody tylko podczas trwania
drugiej (tañszej) taryfy elektrycznej.

W przypadku potrzeby mo¿liwe jest w³¹-
czenie szybkiego podgrzania wody po-
przez naciœniêcie przycisku szybkiego
ogrzewania (4). Po osi¹gniêciu tempera-
tury nastawionej funkcja szybkiego ogrze-
wania wy³¹cza siê automatycznie i mo¿e
byæ aktywowana dopiero poprzez ponow-
ne naciœniêcie przycisku.

Eksploatacja jednotaryfowa
podgrzewanie odbywa siê automatycz-
nie, w zale¿noœci od zasilania z sieci
elektrycznej
Eksploatacja jako bojler
przy takiej eksploatacji urz¹dzenie musi
zostaæ w³¹czone przyciskiem (4). Po
osi¹gniêciu nastawionej temperatury
urz¹dzenie wy³¹cza siê i nie w³¹czy siê
ponownie.

Ka¿de ponowne za³¹czenie ogrzewania od-
bywa siê poprzez naciœniêcie przycisku (4).

1.2 Najwa¿niejsze w skrócie
Pokrêt³o doboru temperatury (1)
Lampka kontrolna pracy urz¹dzenia (2)
Lampka sygnalizacyjna anody (3)
Przycisk szybkiego nagrzewania lub trybu
pracy bojlera (4)

Obs³uga
Pokrêt³o doboru temperatury (1)

= zimne (patrz wskazówka "Nie-
bezpieczeñstwo zamarzania")
E = ok. 40OC
e = (ok. 60OC) nastawa zalecana z
uwagi na optymalne zu¿ycie energii oraz
minimalne tworzenie siê kamienia
max. = ok. 82OC maksymalna mo¿liwa
nastawiona temperatura

W zale¿noœci od systemu uzyskane tem-
peratury mog¹ odbiegaæ od wartoœci za-
danej.
Lampka sygnalizacyjna (2) pali siê pod-
czas nagrzewania przy eksploatacji jedno-
taryfowej i jako bojler. Przy eksploatacji
dwutaryfowej, tylko w przypadku w³¹cze-
nia szybkiego nagrzewania.

1.3 Wa¿ne wskazówki
Armatura oraz lewy króciec urz¹dzenia
mog¹ podczas pracy urz¹dzenia nagrze-
waæ siê do  temperatury przekraczaj¹cej
60OC.

Ze wzglêdu  na niebezpieczeñ-
stwo poparzenia nale¿y zwróciæ
szczególn¹ uwagê na dzieci!

nale¿y zlecaæ Serwisantowi lub Insta-
latorowi regularne kontrolowanie
ogrzewacza wody i grupy bezpieczeñ-
stwa
nale¿y regularnie kontrolowaæ armatu-
ry. Osady wapienne z koñcówek arma-
tur usuwaæ przy pomocy œrodków od-
kamieniaj¹cych dostêpnych w handlu

Przy eksploatacji ciœnieniowej urz¹dzenia
znajduj¹ siê stale pod ciœnieniem instala-
cji wodnej. Podczas ogrzewania wody z
zaworu bezpieczeñstwa mo¿e kapaæ
woda. W przypadku, gdy  woda wyp³ywa z
zaworu po zakoñczeniu ogrzewania nale-
¿y skontaktowaæ siê z Serwisantem.
Niebezpieczeñstwo zamarzania
Przy eksploatacji dwutaryfowej ogrzewacz
chroniony jest przed zamarzaniem tylko w
czasie drugiej (tañszej) taryfy.
Przy eksploatacji jako bojler urz¹dzenie nie
jest chronione przed zamarzaniem.
Przy eksploatacji jednotaryfowej, przy na-
stawie temperatury  (= zimne) urz¹dze-
nie jest chronione przed zamarzaniem,
lecz nie jest chroniony system rurowy, ani
grupa bezpieczeñstwa.

1.4 Pierwsza pomoc w przypadku
usterek

Patrz pkt. 3 "Usuwanie usterek przez U¿yt-
kownika"

1.5 Konserwacja i czyszczenie
Prace konserwacyjne dotycz¹ce
np. sprawdzenia bezpieczeñ-
stwa elektrycznego mog¹ byæ
wykonane jedynie przez upraw-
nionego Instalatora lub Serwi-
santa!

Regularne przegl¹dy zwiêkszaj¹ bezpie-
czeñstwo eksploatacji urz¹dzenia. Wszel-
kie zaistnia³e usterki urz¹dzenia nale¿y
usuwaæ niezw³ocznie, niezale¿nie od co-
rocznych przegl¹dów.
Do utrzymania w czystoœci elementów
obudowy urz¹dzenia wystarczy wilgotna
œciereczka, zamoczona w roztworze my-
d³a. Nie nale¿y stosowaæ ¿adnych szoru-
j¹cych lub rozpuszczaj¹cych œrodków  czy-
stoœci !

1.6 Instrukcja obs³ugi i monta¿u
Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y starannie prze-
chowaæ i przekazaæ nabywcy w przypadku
sprzeda¿y urz¹dzenia. Przy pracach kon-
serwacyjnych lub ewentualnych napra-
wach udostêpniæ do wgl¹du Serwisanto-
wi.
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2. Instrukcja  monta¿u
(dla Instalatora)

2.1 Budowa urz¹dzenia  [1]
1 pokrêt³o doboru temperatury
2 lampka kontrolna pracy urz¹dzenia
3 lampka sygnalizacyjna "Serwis anody"
4 przycisk szybkiego nagrzewania lub

eksploatacji jako bojler
5 ko³nierz grzejny
6 anoda magnezowa
7 zespó³ regulatora i ogranicznika tem-

peratury
8 przycisk odblokowania ogranicznika

temperatury bezpieczeñstwa (dostêp-
ny od przodu)

9 przekaŸnik zabezpieczaj¹cy
10 pierœcieñ uszczelniaj¹cy
11 króciec spustowy z króæcem do pod³¹-

czenia wê¿a R 3/4”
12 króciec przy³¹czeniowy R 1/2”
13 prowadnica do pod³¹czenia zdalnego ste-

rowania szybkim nagrzewaniem, w po³¹-
czeniu z PG 11 (zapewnia Instalator)

14 prowadnica przewodu PG 21 do pod-
³¹czenia elektrycznego

15 wyp³yw zimnej wody do zbiornika
16 rurka odp³ywy ciep³ej wody ze zbiorni-

ka
17 górna listwa mocuj¹ca*
18 dolna listwa mocuj¹ca* (tylko DEM 120

C i DEM 150 C)
* œrednica œrub (dostarczanych przez In-

stalatora)

2.2 Armatury
eksploatacja ciœnieniowa
grupa bezpieczeñstwa AD 786 / AD
796  [5]
eksploatacja bezciœnieniowa
armatury bezciœnieniowe  [6]

2.3 Przepisy i zalecenia
Monta¿ (uk³ad wodny i instalacja elek-
tryczna), pierwsze uruchomienie oraz
konserwacja i naprawy mog¹ byæ wy-
konane jedynie przez uprawnionego
Instalatora lub Serwisanta, zgodnie z
niniejsz¹ instrukcj¹.
Zgodnie z PN-75/B-02440 urz¹dzenia
ciœnieniowe musz¹ byæ wyposa¿one w
elementy zabezpieczaj¹ce o ciœnieniu
otwarcia 6 bar.  Nale¿y przestrzegaæ
zaleceñ Prawa Budowlanego i lokalne-
go Zak³adu Energetycznego.
Prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia i bez-
pieczna eksploatacja zapewnione s¹
tylko w przypadku stosowania oryginal-
nych czêœci zamiennych przeznaczo-
nych dla tego urz¹dzenia.
Nale¿y zapoznaæ siê z tabliczk¹ zna-
mionow¹.
Nale¿y zwróciæ uwagê na dane tech-
niczne.

Instalacja wodna
Jako materia³ instalacji mo¿liwe jest zasto-
sowanie rur miedzianych, stalowych lub rur
z tworzywa sztucznego.

Systemy rur z tworzywa sztucznego
W przypadku awarii mo¿liwe jest wyst¹-
pienie temperatur do 95OC i ciœnienia 0,6
MPa. Z uwagi na to rury z tworzywa sztucz-
nego musz¹ byæ przystosowane do takich
warunków i posiadaæ odpowiednie atesty.

Instalacja elektryczna
Tylko pod³¹czenie elektryczne sta³e do
listwy zaciskowej urz¹dzenia.
Instalacja musi byæ wykonana w taki
sposób, aby mo¿liwe by³o ca³kowite
od³¹czenie ogrzewacza na wszystkich
biegunach, za pomoc¹ wyjêcia lub wy-
³¹czenia bezpieczników (minimalna
przerwa w obwodzie, na wszystkich
biegunach - 3 mm).

2.5 Miejsce monta¿u urz¹dzenia
montowaæ pionowo, patrz  [1]
w pomieszczeniach nie zagro¿onych
temperaturami ujemnymi
jak najbli¿ej punktów poboru wody

2.6 Monta¿ urz¹dzenia
zamontowaæ listwê mocuj¹c¹, patrz  [3]

Materia³ mocuj¹cy nale¿y dobraæ zgodnie
z noœnoœci¹ œciany  oraz materia³em, z któ-
rego jest wykonana.
Uwzglêdniæ ciê¿ar urz¹dzenia nape³nione-
go wod¹. Przy DEM 120 C i DEM 150 C
niezbêdne jest zastosowanie dwóch listew
mocuj¹cych.
Przy pomocy za³¹czonych do ogrzewacza
podk³adek dystansowych [3] (a, gruboœci
5 mm) wyrównaæ nierównoœci œciany.

2.7 Pod³¹czenie wody
Ciœnieniowe, do zasilania kilku punktów
poboru

zainstalowaæ grupê bezpieczeñstwa  [5]
AD 786 nr katalogowy 612 896 786,
do ciœnienia wody w sieci wynosz¹ce-
go 5 bar,
AD 796 nr katalogowy 612 896 796,
do ciœnienia wody w sieci wynosz¹ce-
go 10 bar,

a zawór bezpieczeñstwa
b zawór zwrotny
c zawór kontrolny
d zawór odcinaj¹cy (d³awik)
e reduktor ciœnienia (przy AD 796)

œrednicê przewodu odp³ywu wody na-
le¿y dobieraæ tak, aby zapewniæ swo-
bodny odp³yw z zaworu bezpieczeñ-
stwa w pe³ni otwartego. Przewód musi
byæ otwarty do atmosfery.
przewód odp³ywu wody z grupy bez-
pieczeñstwa nale¿y zamontowaæ ze
spadkiem
uwzglêdniæ wskazówki instrukcji mon-
ta¿u grupy bezpieczeñstwa.
przy pomocy d³awika przy grupie bez-
pieczeñstwa nastawiæ na maks. prze-
p³yw 18 l/min

Bezciœnieniowe do zasilania jednego
punktu poboru
Urz¹dzenia s¹ przystosowane równie¿ do
eksploatacji bezciœnieniowej

Nie zamykaæ odp³ywu armatury.

przy eksploatacji bezciœnieniowej za-
lecane jest stosowanie armatur bezci-
œnieniowych produkcji AEG  [6]
przed pod³¹czeniem armatury nale¿y
dok³adnie przep³ukaæ przewody wodne.
przy zastosowaniu armatury mieszaj¹-
cej z koñcówk¹ prysznicow¹ niezbêd-
ne jest regularne usuwanie osadu wa-
piennego
wylewka musi zapewniaæ zawsze mo¿-
liwoœæ swobodnego odp³ywu wody. Nie
nale¿y stosowaæ perlatorów ani regu-
latorów strumienia
podczas podgrzewania z wylewki ka-
pie nadmiar wody
przy u¿ytkowaniu, monta¿u, pierwszym

Typ DEM ... C 30 50 80 100 120 150
Pojemnoœæ nominalna zbiornika l 30 50 80 100 120 150
Ciê¿ar (pusty) kg 23,5 30 44 45 50 62,5
Wymiary: a mm 420 510 510 510 510 510

b mm 410 510 510 510 510 510
h mm 750 720 955 955 1080 1260
i mm - - - - 300 300
k mm 700 600 900 900 900 1100
l mm 70 140 75 75 200 180

Max ciœnienie robocze bar0,6 MPa (6 bar)

2.4 Dane techniczne (patrz równie¿ dane na tabliczce znamionowej)

Tabela 1
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2.8 Pod³¹czenie elektryczne
Przy pod³¹czeniu elektrycznym nale¿y
wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:

zdj¹æ pokrêt³o doboru temperatury, wy-
krêciæ wkrêty mocuj¹ce doln¹ pokry-
wê ogrzewacza i zdj¹æ pokrywê  [10]
przygotowaæ przewód przy³¹czeniowy
[7]
¿¹dan¹ moc grzewcz¹ mo¿na uzyskaæ
przez pod³¹czenie zgodne z przyk³ado-
wymi schematami na stronie 5
po pod³¹czeniu elektrycznym na ta-
bliczce znamionowej urz¹dzenia na-
le¿y przy pomocy d³ugopisu zaznaczyæ
kratkê z odpowiedni¹ moc¹ grzewcz¹

Schemat pod³¹czenia elektrycznego
[11]
1 regulator temperatury
2 ogranicznik temperatury bezpieczeñ-

stwa
3 zdalne sterowanie szybkiego nagrze-

wania (przewód i prowadnicê zapew-
nia Instalator, patrz [1] (13) )

4 styk impulsu z Zak³adu Energetyczne-
go

5 w³¹cznik ciœnieniowy sygnalizacyjnej
anody ochronnej

6 rozdzielacz wtykowy przewodu N
7 przycisk szybkiego nagrzewania
Pod³¹czenie dwutaryfowe
Pomiar jedno licznikowy  [13]
4 styk impulsu z Zak³adu Energetycznego
Pomiar dwu licznikowy  [12]
4 styk impulsu z Zak³adu Energetycznego
Pod³¹czenie jednotaryfowe  [14]
Pod³¹czenie jako bojler  [15]
Zamontowaæ pokrêt³o doboru temperatu-
ry i pokrywê doln¹  [10]

2.9 Pierwsze uruchomienie
(mo¿e byæ wykonane jedynie przez
Instalatora lub Serwisanta)

1 ogrzewacz nape³niæ wod¹, odpowie-
trzyæ i starannie przep³ukaæ !

2 pokrêt³o doboru temperatury przekrê-
ciæ do oporu w prawo

3 w³¹czyæ zasilanie elektryczne
4 sprawdziæ dzia³anie ogrzewacza
5 sprawdziæ prawid³owoœæ dzia³ania

grupy bezpieczeñstwa! (w przypadku
eksploatacji ciœnieniowej)

Wskazówki:
Przy temperaturach poni¿ej  -15OC np.
podczas transportu lub sk³adowania urz¹-
dzenia mo¿liwe jest zadzia³anie ogranicz-
nika temperatury bezpieczeñstwa. W ta-
kim przypadku nale¿y wcisn¹æ przycisk
odblokowania ([1] 8).
Przekazanie urz¹dzenia U¿ytkownikowi

wyjaœniæ U¿ytkownikowi zasadê dzia-
³ania i bezpiecznej eksploatacji ogrze-
wacza
zwróciæ uwagê na mo¿liwe zagro¿e-
nia (niebezpieczeñstwo poparzenia w
przypadku nastawienia zbyt wysokiej
temperatury c.w.u.)
przekazaæ niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi
do starannego przechowania. wszel-
kie informacje zawarte w niniejszej in-
strukcji musz¹ byæ skrupulatnie prze-
strzegane, gdy¿ zawieraj¹ wskazówki
dotycz¹ce bezpieczeñstwa, instalacji,
obs³ugi i konserwacji urz¹dzenia.

2.10 Konserwacja
przed rozpoczêciem wszelkich prac
ogrzewacz nale¿y od³¹czyæ na wszyst-
kich biegunach od sieci elektrycznej
kontrolowaæ i wymieniaæ sygnaliza-
cyjn¹ anodê ochronn¹ (klucz wielkoœci:
30 litrów - 13; 50 - 150 litrów - 27), gdy
zapali siê lampka sygnalizacyjna "Ser-
wis anody". Przy wymianie anody nale-
¿y bezwzglêdnie szczelnie wkrêciæ wy-
³¹cznik ciœnieniowy. W przypadku eks-
ploatacji  bezciœnieniowej sygnalizacyj-
na anoda ochronna nie dzia³a.
opornik przejœciowy pomiêdzy zbiorni-
kiem i króæcem przy³¹czeniowym max
1,0 W
regularnie kontrolowaæ grupê bezpie-
czeñstwa poprzez doprowadzenie do
pe³nego wyp³ywu strumienia wody z
zaworu bezpieczeñstwa i ponowne za-
mkniêcie

Dalsze wskazówki do urz¹dzenia:
odkamienianie ko³nierza grzejnego
Odkamienienie ko³nierza grzejnego
mo¿liwe jest dopiero po jego zdemon-
towaniu. Anody ochronnej, ani ko³nie-
rza grzejnego nie nale¿y poddawaæ
dzia³aniu œrodków odkamieniaj¹cych.
elementy bezpieczeñstwa
g³êbokoœæ zanurzenia kombinacji re-
gulatora ogranicznika temperatury
bezpieczeñstwa [8]:
a czujnik ogranicznika
b czujnik regulatora
opró¿nianie ogrzewacza

Przed rozpoczêciem opró¿niania
ogrzewacz nale¿y od³¹czyæ od
sieci elektrycznej!

zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy na dopro-
wadzeniu zimnej wody
otworzyæ ca³kowicie wszystkie arma-
tury c.w.u. w punktach poboru
odkrêciæ zaœlepkê króæca spustowe-
go ([1] 11).

Przy opró¿nianiu z urz¹dzenia
mo¿e wyp³ywaæ gor¹ca woda!

nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby
podczas prac serwisowych nie dosz³o
do uszkodzenia lub usuniêcia oporni-
ka ochrony przed korozj¹ [9] przy p³yt-
ce izolacyjnej. Przy wymianie oporni-
ka ochrony nale¿y dokonaæ ponowne-
go starannego monta¿u.
a grza³ka miedziana
b p³yta izolacyjna
c ko³nierz dociskowy
d opornik ochrony przed korozj¹
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3. Usuwanie usterek przez U¿ytkownika

Usterka Przyczyny Usuwanie
brak ciep³ej wody brak napiêcia elektrycznego sprawdziæ bezpieczniki domowej instalacji elektrycznej
ma³y przep³yw wody zabrudzenie lub zakamienienie perlatorów wyczyœciæ lub odkamieniæ perlatory i/lub

w armaturach lub g³owicy prysznicowej g³owicê prysznicow¹

Tabela 2

4. Usuwanie usterek przez Serwisanta

Usterka / Nr kodu usterki Przyczyny Usuwanie
brak ciep³ej wody zadzia³a³ ogranicznik temperatury usun¹æ przyczynê usterki.

bezpieczeñstwa Wymieniæ kombinacjê regulator - ogranicznik
nie w³¹cza siê szybkie nagrzewanie sprawdziæ przycisk i dŸwigniê
uszkodzony ko³nierz grzejny wymieniæ ko³nierz grzejny

Tabela 3

5. 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 na-
prawy i konserwacja urz¹dzenia mog¹ byæ
wykonane wy³¹cznie przez uprawnionego
Instalatora  lub Serwisanta, pod rygorem
utraty gwarancji.
Producent nie bierze odpowiedzialnoœci
za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z mon-
ta¿u i / lub u¿ytkowania niezgodnego z ni-
niejsz¹ instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.

6. Ochrona œrodowiska na-
turalnego

Prosimy o wspó³pracê w zakresie prze-
strzegania zasad ochrony œrodowiska
naturalnego. W tym celu nale¿y usun¹æ
opakowanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami o surowcach wtórnych.

Wszystkie elementy kartonowe s¹  wy-
konane z makulatury i mog¹ byæ wy-
korzystane jako surowiec wtórny.
Wszystkie elementy z drewna nie s¹
pokrywane ¿adnymi œrodkami konser-
wuj¹cymi i mog¹ byæ ponownie u¿yte
lub s³u¿yæ do dalszej obróbki.
Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE),
taœmy napinaj¹ce z polipropylenu
(PP).
Spieniony polistyrol (EPS) lub styro-
por u¿ywane jako pianka izolacyjna
sk³adaj¹ siê w 98% z powietrza i w 2%
z polistyrolu (PS).
Wszystkie materia³y mog¹ s³u¿yæ jako
surowce wtórne.
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Stan na 04.2007. Zmiany techniczne zastrze¿one.
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