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Ci�nieniowe ogrzewacze wody
o pojemno�ci 10 i 15 litrów
do monta¿u nad- lub pod punktem poboru wody
EWH 10 mini, 10 mini U
EWH 10 mini N, 10 mini U
EWH 15 mini, 15 mini U
EWH 15 mini N, 15 mini U N
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Monta¿ (uk³ad wodny i instalacja elektryczna),
pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

mog¹ byæ wykonane jedynie przez uprawnionego
Instalatora lub Serwisanta, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.



2

Spis tre�ci:

1. Instrukcja obs³ugi i monta¿u 6
2. Monta¿ 6
2.1 Monta¿ na �cianie 6
2.2 Pod³¹czenie wody 6
2.3 Pod³¹czenie elektryczne 7
2.4 Uruchomienie 8
2.5 Panel obs³ugowy 8
2.6 Czyszczenie i konserwacja 8
2.7 Dane techniczne 9
2.8 Wymiary 10
2.9 Schemat instalacji 10
3. Ochrona �rodowiska 10
4. Gwarancja 10



3

   Rys. 3

   Rys. 1

   Rys. 2
EWH mini / mini N EWH mini U / mini U N

   EWH 15 mini,  EWH 15 mini N,  EWH 15 mini U,  EWH 15 mini U N
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   Rys. 3

EWH 10 mini U,  EWH 10 mini U N
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   EWH 10 mini,  EWH 10 mini N

   Rys. 3

   Rys. 4



6

1. Instrukcja obs³ugi i monta¿u
Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y starannie przechowaæ i przekazaæ nabywcy w przypadku
sprzeda¿y urz¹dzenia. Przy pracach konserwacyjnych lub ewentualnych naprawach
udostêpniæ do wgl¹du Serwisantowi.

2. Monta¿
Monta¿ (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie oraz konserwa-
cja i naprawy mog¹ byæ wykonane jedynie przez uprawnionego Instalatora lub Serwi-
santa, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.

2.1 Monta¿ na �cianie

Ogrzewacze wisz¹ce nale¿y montowaæ pionowo, EWH mini / mini N - wy³¹cznie nad
punktem poboru wody, EWH mini U / mini U N - wy³¹cznie pod punktem poboru wody, w
pomieszczeniach nie nara¿onych na temperatury ujemne, w pobli¿u punktu poboru
wody.
Rodzaj ko³ków rozporowych oraz �rub s³u¿¹cych do zamontowania urz¹dzenia na �cia-
nie nale¿y dobieraæ w zale¿no�ci od konstrukcji i no�no�ci �ciany. Nale¿y uwzglêdniæ
ciê¿ar ogrzewacza wraz z wod¹ (patrz tabela danych technicznych). Miejsca umieszcze-
nia �rub niezbêdnych do monta¿u pokazano na rysunku 3. Odpowiedni uchwyt do mon-
ta¿u pionowego dostarczany jest wraz z urz¹dzeniem.

2.2 Pod³¹czenie wody

Pod³¹czenie wody musi byæ wykonane przy zachowaniu obowi¹zuj¹cych przepisów,
norm oraz wskazówek niniejszej instrukcji, przez Instalatora / Serwisanta posiadaj¹ce-
go stosowne uprawnienia. Urz¹dzenie przystosowane jest do pracy ci�nieniowej, dla
zaopatrywania w wodê kilku punktów poboru lub bezci�nieniowej, dla zaopatrywania w
wodê jednego punktu poboru. Ogrzewacz jest przystosowany do pod³¹czenia do syste-
mu wodnego wykonanego z rur metalowych.

Je¿eli ci�nienie na dop³ywie zimnej wody do ogrzewacza jest wy¿sze ni¿ 5
bar, nale¿y zastosowaæ membranowy zawór bezpieczeñstwa i reduktor ci-
�nienia.

Przed pod³¹czeniem ogrzewacza do systemu wodnego nale¿y dok³adnie przep³ukaæ
rury, w celu zabezpieczenia przed mo¿liwo�ci¹ dostania siê cia³ obcych do ogrzewacza
lub zaworu bezpieczeñstwa. Producent zaleca pod³¹czenie ogrzewacza zgodne ze sche-
matem pokazanym na rysunku 4.
Zgodnie z PN-75/B-02440 urz¹dzenia ci�nieniowe musz¹ byæ wyposa¿one w membra-
nowy zawór bezpieczeñstwa posiadaj¹cy odpowiednie dopuszczenia. Nale¿y przestrze-
gaæ zaleceñ dotycz¹cych bezpieczeñstwa, zawartych w instrukcji monta¿u zaworu bez-
pieczeñstwa.
Skontrolowaæ dzia³anie zaworu bezpieczeñstwa.
Zawór bezpieczeñstwa zabezpiecza zbiornik ogrzewacza przed nadmiernym wzrostem
ci�nienia wody. Ogrzewacze typoszeregu EWH mini  wyposa¿one s¹ w zawór bezpie-
czeñstwa bez zaworu zwrotnego.
Nale¿y regularnie kontrolowaæ zawór bezpieczeñstwa poprzez doprowadzenie do pe³-
nego wyp³ywu strumienia wody i ponowne zamkniêcie. Zabezpiecza to przed blokowa-
niem siê zaworu w wyniku powstawania osadu wapiennego.
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Konieczne jest  zapewnienie swobodnego odp³ywu wody z zaworu bezpieczeñstwa.
W¹¿ odp³ywu nale¿y uk³adaæ ze spadkiem, by zagwarantowany by³ prawid³owy odp³yw
wody.
Urz¹dzenie znajduje siê pod ci�nieniem instalacji 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.
W punktach poboru wody mog¹ wyst¹piæ temperatury przekraczaj¹ce 60OC.

Ze wzglêdu  na niebezpieczeñstwo poparzenia nale¿y zwróciæ szczególn¹
uwagê na dzieci!

Zbiornik stalowy zabezpieczony jest wewn¹trz specjaln¹ warstw¹ emalii oraz magnezo-
w¹ anod¹ ochronn¹.
Ø nale¿y zlecaæ Serwisantowi lub Instalatorowi regularne kontrolowanie ogrzewacza,

anody ochronnej i zaworu bezpieczeñstwa
Ø nale¿y regularnie kontrolowaæ armatury. Osady wapienne z koñcówek armatur usu-

waæ przy pomocy �rodków odkamieniaj¹cych dostêpnych w handlu
Nape³nianie ogrzewacza wod¹:
po pod³¹czeniu ogrzewacza otworzyæ zawór odcinaj¹cy oraz armatury w punktach pobo-
ru wody. Zbiornik jest nape³niony, gdy z armatur wyp³ywa woda nie zawieraj¹ca pêche-
rzyków powietrza.
Zamkn¹æ armatury poboru wody i skontrolowaæ szczelno�æ systemu.

Ogrzewacza nie wolno pod³¹czaæ do sieci elektrycznej, a¿ do momentu upew-
nienia siê, ¿e zosta³ ca³kowicie nape³niony wod¹!

2.3 Pod³¹czenie elektryczne - rys. 2

1 Listwa przy³¹czeniowa
2 Ogranicznik temperatury
3 Termostat
4 Lampka sygnalizacyjna
5 Grza³ka
6 Zbiornik
R Opornik 560 Ohm
A Anoda ochronna
Przy wykonywaniu pod³¹czenia elektrycznego nale¿y przestrzegaæ  norm i przepisów
lokalnego Zak³adu Energetycznego, oraz wskazówek niniejszej instrukcji obs³ugi i mon-
ta¿u. Urz¹dzenia przeznaczone s¹ wy³¹cznie do pod³¹czenia do sieci elektrycznej o
napiêciu 230 V ~. Fabrycznie przystosowane  s¹ do pod³¹czenia do gniazdka elektrycz-
nego z zestykiem uziemiaj¹cym.
Je¿eli ogrzewacz zostanie pod³¹czony na sta³e do sieci pr¹du zmiennego, instalacja
elektryczna musi byæ wykonana w taki sposób, aby mo¿liwe by³o ca³kowite od³¹czenie
ogrzewacza od sieci, na wszystkich biegunach, za pomoc¹ wyjêcia lub wy³¹czenia bez-
pieczników (minimalna przerwa powietrzna w obwodzie - 3 mm).

Pod³¹czenie do u³o¿onego na sta³e przewodu elektrycznego nie jest do-
zwolona.



8

2.4 Uruchomienie

Pierwsze uruchomienie i podgrzanie musi byæ nadzorowane przez Instalatora / Serwi-
santa.
Temperatura wody mo¿e byæ nastawiana zgodnie z potrzeb¹, przy pomocy pokrêt³a
doboru temperatury, w zakresie od 7OC (minimum) do 80OC (maksimum) - patrz rysu-
nek 1.
Przy ma³ym zu¿yciu ciep³ej wody u¿ytkowej lub wodzie o du¿ej zawarto�ci wapnia zale-
cana jest nastawa ekonomiczna "e" o temperaturze ok. 60OC. Ogrzewacz podgrzewa
wodê automatycznie, po pobraniu lub w okre�lonych odstêpach czasowych.
Izolacja cieplna wykonana z pianki poliuretanowej o wysokiej jako�ci zapewnia mini-
malne straty ciep³a.
Od³¹czanie ogrzewacza od sieci elektrycznej zalecane jest  tylko przy d³u¿szych nieobec-
no�ciach U¿ytkownika. W przypadku nie u¿ywania ogrzewacza przy niskich temperatu-
rach nale¿y bezwzglêdnie opró¿niæ go z wody.

2.5 Panel obs³ugowy - rys. 1

min. zabezpieczenie przeciwmrozowe
E nastawa ekonomiczna (ok. 60OC)
max. temperatura (ok. 80OC)

Przekazanie urz¹dzenia U¿ytkownikowi
Ø wyja�niæ U¿ytkownikowi zasadê dzia³ania i bezpiecznej eksploatacji ogrzewacza
Ø zwróciæ uwagê na mo¿liwe zagro¿enia (niebezpieczeñstwo poparzenia w przypadku

nastawienia zbyt wysokiej temperatury c.w.u. lub zamarzniêcia i uszkodzenia ogrze-
wacza w przypadkach wy³¹czenia go przy temperaturach ujemnych)

Ø przekazaæ niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi do starannego przechowania. wszelkie infor-
macje zawarte w niniejszej instrukcji musz¹ byæ skrupulatnie przestrzegane, gdy¿
zawieraj¹ wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa, instalacji, obs³ugi i konserwacji
urz¹dzenia.

2.6 Czyszczenie i konserwacja

Do utrzymania w czysto�ci elementów obudowy urz¹dzenia wystarczy wilgotna �cie-
reczka, zamoczona w roztworze myd³a. Nie nale¿y stosowaæ ¿adnych szoruj¹cych lub
rozpuszczaj¹cych �rodków  czysto�ci
Prace konserwacyjne dotycz¹ce np. sprawdzenia bezpieczeñstwa elektrycznego mog¹
byæ wykonane jedynie przez uprawnionego Instalatora lub Serwisanta !

Uwaga! Przed rozpoczêciem wszelkich prac ogrzewacz nale¿y od³¹czyæ na
wszystkich biegunach od sieci elektrycznej.

Regularne przegl¹dy zwiêkszaj¹ bezpieczeñstwo eksploatacji urz¹dzenia. Wszelkie
zaistnia³e usterki urz¹dzenia nale¿y usuwaæ niezw³ocznie, niezale¿nie od przegl¹dów.
Regularnie kontrolowaæ zawór bezpieczeñstwa poprzez doprowadzenie do pe³nego
wyp³ywu strumienia wody i ponowne zamkniêcie.
Prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia i bezpieczna eksploatacja zapewnione s¹ tylko w
przypadku stosowania oryginalnych czê�ci zamiennych przeznaczonych dla tego
urz¹dzenia.
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1/N/PE ~230V
2000

IP 24 (bryzgoszczelna)
Patrz tabliczka znamionowa

W zbiorniku zainstalowano magnezow¹ anodê ochronn¹, która neutralizuje dzia³anie
agresywnych sk³adników wody. W zale¿no�ci od sk³adu chemicznego wody zalecana
jest minimalnie coroczna kontrola anody ochronnej przez uprawnionego Serwisanta. W
przypadku du¿ego zu¿ycia nale¿y zast¹piæ j¹ oryginaln¹ anod¹ zamienn¹, aby w dal-
szym ci¹gu zabezpieczaæ zbiornik przed korozj¹. Wymiany mo¿e dokonaæ jedynie upraw-
niony Serwisant.
Urz¹dzenie zabezpieczone jest przez ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa przed
przegrzaniem. W przypadku jego zadzia³ania nale¿y powiadomiæ Zak³ad Serwisowy,
który dokona sprawdzenia i usunie przyczynê usterki. Ogranicznik temperatury bezpie-
czeñstwa mo¿e zostaæ odblokowany poprzez naci�niêcie.

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

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

Typ

Napiêcie zasilania
Pobór mocy W
Pojemno�æ nominalna
zbiornika l
Zu¿ycie pr¹du na
podtrzymanie temp. kWh/24h

Ilo�æ wody
podmieszanej 40OC l
Ciê¿ar (pusty) kg
Wymiary: A m m

B m m
C m m
D m m
E m m
F m m
H m m
I m m

Rodzaj ochrony
Dopuszczenia i certyfikaty

EWH 10 mini / mini U
EWH 10 mini U / mini U N

10

8,2
440
290
290
100
224
70
43
64

EWH 15 mini / mini U
EWH 15 mini / mini U

15

9
Patrz rys. 3, str. 3
(wymiary dotycz¹
ogrzewaczy nad -

i podumywalkowych)

podumy-
walkowy

0,88
17,8

nadumy-
walkowy

0,41
18,6

podumy-
walkowy

1,04
25,6

nadumy-
walkowy

0,67
26,1
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2.8 Wymiary - rys.3

Wymiary urz¹dzenia (patrz tabela danych technicznych - str. 9).

2.9 Schemat instalacji - rys.4

1 zawór bezpieczeñstwa
2 zawór zwrotny
3 króciec kontroli ci�nienia
4 zawór odcinaj¹cy
5 reduktor ci�nienia
6 punkty poboru wody

3. Ochrona �rodowiska naturalnego

Prosimy o wspó³pracê w zakresie przestrzegania zasad ochrony �rodowiska natural-
nego. 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 Wszystkie elementy z drewna nie s¹ pokrywane ¿adnymi �rodkami konserwuj¹cymi

i mog¹ byæ ponownie u¿yte lub s³u¿yæ do dalszej obróbki.
Ø Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE), ta�my napinaj¹ce z polipropylenu (PP).
Ø Wszystkie materia³y mog¹ s³u¿yæ jako surowce wtórne.

4. Gwarancja

Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urz¹dzenie zosta³o zakupione. Napra-
wy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do Zak³adu  Serwisowego  wymienionego w karcie
gwarancyjnej.
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne oraz naprawy i konserwacja urz¹dzenia mog¹ byæ wy-
konane wy³¹cznie przez uprawnionego Instalatora  lub Serwisanta, pod rygorem utraty
gwarancji.
Producent nie bierze odpowiedzialno�ci za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u i /
lub u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¹ instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.
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Notatki:
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AEG Technika Grzewcza
Oddzia³ Przedsiêbiorstwa Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.
ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, tel.: 0-22 868-05-80, fax: 0-22 868-05-81

Gwarant:
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.,
ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, fax: 0-22 846-67-03.
Stan na 02.2006. Zmiany techniczne zastrze¿one. TO
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