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1. Informacje ogólne.

1.1. Niniejsza  instrukcja  monta¿u i obs³ugi dotyczy elektrycznych wnêtrzowych 

       ogrzewaczy  akumulacyjnych  z  dynamicznym   roz³adowaniem  typu  DGS 

       o symbolu PKWiU 29.71.26-30.00.  Przy instalowaniu, eksploatacji i konser-

       wacji  nale¿y  przestrzegaæ  niniejszej  instrukcji.  Monta¿  ogrzewacza i jego 

       naprawy mog¹ byæ wykonywane tylko przez przeszkolonych i uprawnionych

       instalatorów.  Instalator  ogrzewacza ma obowi¹zek poinstruowania u¿ytkow-

       nika w zakresie  dzia³ania  urz¹dzenia.  Prosimy o staranne  przechowywanie 

       niniejszej  instrukcji, a w przypadku  zmiany w³aœciciela przekazaæ j¹ nastêp-

       nemu u¿ytkownikowi.

1.2. Ogrzewacz akumulacyjny pobiera w nocy energiê potrzebn¹ nastêpnego dnia

       do ogrzewania i gromadzi j¹ w rdzeniu akumulacyjnym. Mo¿na w ten sposób

       wykorzystaæ  tañsz¹  energiê  elektryczn¹ z okresu,  gdy  sieæ elektryczna nie

       jest  w pe³ni  obci¹¿ona  w okresach, gdy ze wzglêdu  na znaczne  obci¹¿enie

       sieci wystêpuje dro¿sza  energia  elektryczna.  Temperatura  wyczuwalna  na

       powierzchni  ogrzewacza jest rzecz¹  wzglêdn¹ i nic nie mówi o  zmagazyno-

       wanej iloœci ciep³a.  Dotyczy to  szczególnie  sprzêtu o zró¿nicowanej  mocy.

       Niekiedy w czasie  eksploatacji  mo¿na us³yszeæ trzaski, które spowodowane

       s¹ zmianami  temperatury  wewn¹trz  rdzenia  akumulacyjnego. Po zainstalo-

       waniu,  przy  pierwszym  ³adowaniu  ogrzewacza mo¿e wystêpowaæ nieszko-

       dliwy zapach, który po kilku dniach bezpowrotnie znika.

1.3. Producent udziela gwarancji wyrobu.  Warunki  gwarancji  stanowi¹ odrêbny

       dokument zawary w niniejszej instrukcji.

1.4. Producent nie bierze  odpowiedzialnoœci  za uszkodzenia i awarie urz¹dzenia

       oraz  ewentualne  nastêpstwa z tych przyczyn,  wynik³e z monta¿u, pod³¹cze-

       nia lub u¿ytkowania ogrzewacza niezgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.

1.5. Instrukcja  nie  obejmuje   napraw   ogrzewacza.   Do  przeprowadzenia  tych

       czynnoœci  upowa¿nione  s¹  zak³ady  serwisowe  autoryzowane przez produ-

       centa,  dysponuj¹ce oryginalnymi czêœciami zamiennymi. Wszelkie niedoma-

       gania  w  pracy   ogrzewacza   nale¿y  zg³aszaæ  do  dostawcy   udzielaj¹cego

       gwarancji przy zakupie.

9. Warunki gwarancji.

9.1. Firma   gwarantuje  sprawne  dzia³anie  urz¹dzenia  w  okresie
       trzech   lat  od  daty   sprzeda¿y  w  przypadku   wykonania   monta¿u   przez
       autoryzowanego   instalatora   oraz  w  okresie   jednego  roku  w  przypadku
       monta¿u  przez  instalatora uprawnionego, wykonanego zgodnie z instrukcj¹
       monta¿u.

9.2. Monta¿ ogrzewacza i jego pierwsze uruchomienie musi byæ przeprowadzone
       przez  fachow¹  firmê  instalatorsk¹,   która   przejmie   odpowiedzialnoœæ  za
       w³aœciwe  jego  uruchomienie  i  przeka¿e u¿ytkownikowi protokó³ z urucho-
       mienia ogrzewacza zawieraj¹cy miêdzy innymi:

       - schemat instalacji elektrycznej zasilaj¹cej ogrzewacz,
       - wyniki pomiarów skutecznoœci zerowania i wytrzyma³oœci izolacji,
       - wyniki prób rozruchowych

       oraz  potwierdzi  kartê   gwarancyjn¹.   Sprzedawca  oraz  gwarant  nie  bior¹
       odpowiedzialnoœci  za  szkody  wynikaj¹ce  z  nieprzestrzegania powy¿szego
       oraz instrukcji obs³ugi.

9.3. Za  naprawy  gwarancyjne  nie  uznaje  siê  czynnoœci  zwi¹zanych z obs³ug¹
       i konserwacj¹  urz¹dzenia  (np. wymiana bezpieczników, w³¹czenie ogranicz-
       nika temperatury itp.), b³êdy w instalacji zasilaj¹cej.

9.4. Wszelkie  uszkodzenia  wynik³e  z  nieprawid³owego  monta¿u (niezgodnego
       z  instrukcj¹),  wynik³e  z  napraw,  przeróbek,  regulacji wewnêtrznych prze-
       prowadzonych  przez  osoby   nieupowa¿nione,   brak   potwierdzenia   karty
       gwarancyjnej, powoduj¹ utratê gwarancji.

9.5. Gwarancji nie podlega sprzêt uszkodzony mechanicznie.

9.6. Wszelkie  awarie  oraz  nieprawid³owoœci w pracy urz¹dzenia w okresie gwa-
       rancyjnym i po jego wygaœniêciu  nale¿y zg³aszaæ u wykonawcy, w punktach
       serwisowych   uprawnionych   do  ich  napraw  lub  bezpoœrednio  w  PPUiH
       

9.7. Firma    nie  ponosi   odpowiedzialnoœci  za  straty  zewnêtrzne
       wynik³e z dzia³ania urz¹dzenia.

9.8. Kartê gwarancyjn¹ nale¿y zachowaæ w celach dowodowych.
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1.6. Wyroby spe³niaj¹ wymagania norm:

      1.6.1. PN-IEC 335-1:1994    Bezpieczeñstwo   elektrycznych  przyrz¹dów  do
                u¿ytku domowego i podobnego.
      1.6.2. PN-IEC 335-2-61: 1998    Bezpieczeñstwo  elektrycznych  przyrz¹dów
                do  u¿ytku   domowego  i  podobnego.   Wymagania   szczegó³owe  dla
                akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeñ.

1.7. Deklaracja zgodnoœci CE zgodna  z postanowieniami dyrektyw: 93/465/EWG , 
       73/23/EEC

1.8. Producent  zastrzega sobie mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian bez uwzglêdnie-
       nia w niniejszej instrukcji.

2. Ostrze¿enia.

2.1. UWAGA: Powierzchnia ogrzewacza mo¿e osi¹gn¹æ temperaturê 80°C+ temp. 
       Otoczenia.

2.2. Minimalne  odstêpy, opisane w instrukcji musz¹ byæ zachowane.  Odstêpy te
       nie mog¹ byæ zmniejszone przez zwisaj¹ce firanki lub spadaj¹ce przedmioty.

2.3. Przykrycie ogrzewacza mo¿e prowadziæ do jego nadmiernego nagrzania.

2.4. Nie  wolno  wk³adaæ  do  ogrzewacza  ¿adnych  przedmiotów,  gdy¿ mo¿e to
       spowodowaæ zak³ócenia w pracy lub zapalenie wk³adanego przedmiotu.

2.5. Przedmiot, który wpadnie miêdzy œcianê a ogrzewacz powinien byæ niezw³o-
       cznie usuniêty.

2.6. Nale¿y zapewniæ, aby ma³e dzieci i osoby delikatne nie dotyka³y ogrzewacza,
       szczególnie jego kratki wywiewowej.

2.7. Nale¿y bezwzglêdnie pamiêtaæ,  aby ³atwopalne materia³y takie,  które mog¹
       spowodowaæ  po¿ar  jak np.: firanki,  papier,  pojemniki  pod  ciœnieniem  nie 
       by³y  umieszczane  na ogrzewaczu,  przed  nim  lub  za  nim, a tak¿e nie by³y
       owiewane gor¹cym powietrzem.

2.8. Ogrzewacze  akumulacyjne  nie  mog¹  byæ  stosowane  w  pomieszczeniach,
       w  których  mog¹  ulatniaæ  siê  gazy mog¹ce spowodowaæ wybuch, co mo¿e
       mieæ  miejsce  np.  przy   uk³adaniu   wyk³adzin   lub   lakierowaniu   pod³óg.
       W takich przypadkach ogrzewacz nie mo¿e byæ uruchamiany.

8. Adnotacje zak³adu instaluj¹cego ogrzewacz.

Data
      Imiê 
 i nazwisko
instaluj¹cego

   Pieczêæ
   zak³adu
instaluj¹cego

   Podpis stwierdzaj¹cy
w³aœciwe zainstalowanie
ogrzewacza, wykonanie
   badañ odbiorowych

Zainstalowano
ogrzewacz
-  nowy
-  u¿ywany

DGS 16

DGS 20

DGS 30

DGS 40

DGS 50

DGS 60

DGS 70
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3.  Instrukcja dla u¿ytkownika.

3.1. £adowanie automatyczne.

       £adowanie  ogrzewacza   akumulacyjnego  odbywa  siê  tylko  w  czasie
przyznanym  przez Zak³ad Energetyczny (II taryfa). Efektywny czas ³adowa-
nia  (iloœæ  akumulowanej  energii) zale¿y od temperatury na zewn¹trz ogrze-
wanego  obiektu z  uwzglêdnieniem  resztkowej  iloœci  ciep³a w ogrzewaczu.
Sterowanie   ³adowaniem  odbywa  siê  za  pomoc¹  sterownika   centralnego
wyposa¿onego  w  czujnik pogodowy PSC.  Jeden sterownik centralny mo¿e
obs³u¿yæ do 20 szt. ogrzewaczy.  W przypadku  wiêkszej  iloœci  ogrzewaczy
nale¿y  dodatkowo  zastosowaæ  sterowniki  poœrednicz¹ce  typu  PSP.   Przy
takim  sposobie  sterowania  nale¿y  pokrêt³o ³adowania rêcznego przekrêciæ
na sta³e w prawo do oporu.  Pokrêt³o to  znajduje  siê na przedniej œcianie po
prawej stronie ogrzewacza.

        Przy  eksploatacji   ogrzewacza   bez  zewnêtrznego   (automatycznego)
sterownika  ³adowania,  sterowanie   ³adowaniem   odbywa   siê   rêcznie   za 
pomoc¹  pokrêt³a  ³adowania.  Odpowiednie  nastawienie pokrêt³a ³adowania 
odpowiada  iloœci  ciep³a,  jaka  ma  byæ  zgromadzona  w  ogrzewaczu, czyli
czasowi trwania w³¹czenia.

    Generalna zasada:    W  dniach  bardzo  zimnych  ustawiamy  pokrêt³o w
po³o¿enie  maksymalne  (w prawo do oporu), a w miarê wzrostu temperatury
na zewn¹trz  budynku przestawiamy pokrêt³o w ni¿sze po³o¿enia.  Zmiany te
powinny  byæ  przeprowadzone  drobnymi  krokami.  Przestawienie  pokrêt³a
do oporu w lewo powoduje ca³kowite wy³¹czenie ³adowania.

    Bardzo wa¿ne:  Ciep³o oddawane przez ogrzewacz akumulacyjny regulo-
wane jest za pomoc¹ regulatora temperatury pomieszczenia..

       Regulacja temperatury pomieszczenia, w którym znajduje siê ogrzewacz 
akumulacyjny  odbywa  siê poprzez  sterowanie   pracy   silnika   dmuchawy
w  ogrzewaczu.   Obwód  regulacji  temperatury  jest  ca³kowicie  niezale¿ny
od obwodu ³adowania.

     Istniej¹ dwa sposoby regulacji temperatury:
       -  regulacja dwupunktowa czyli w³¹czanie i wy³¹czanie dmuchawy;
       -  regulacja  przez  p³ynn¹  (bezstopniow¹)  zmianê  prêdkoœci obrotowej
          wirnika dmuchawy.

3.2. £adowanie sterowane rêcznie.

3.3. Regulacja temperatury pomieszczenia.

17

6. Tabliczka znamionowa.

        Na   tabliczce  znamionowej  urz¹dzenia,  umieszczonej w dolnym,  prawym
    naro¿u  obudowy,  podano  podstawowe  dane  techniczne  danego  typu ogrze-
    wacza oraz numer fabryczny.

7. Dane techniczne.

       - zakres nastawienia temperatury pomieszczeñ      ok 5°C do 30°C
       - praca z obni¿on¹ temperatur¹ (je¿eli istnieje)      4°C
       - klasa ochrony I                                                      ochronna izolacja
       - stopieñ ochrony IP21                                            ochrona od wody kapi¹cej
       - znamionowy czas ³adowania                                8 h

          Z  wszystkimi  typami  ogrzewacza   wspó³pracuj¹  regulatory  temperatury
    pomieszczenia  analogowe.   po³¹czone  z
    ogrzewaczem  przewodowo   lub   programowalne 
    ze   sterowaniem   bezprzewodowym   oraz    pogodowe   sterowniki
    ³adowania typu PSC-20 - centralne i PSP-20 - poœrednicz¹ce.

Elektryczny ogrzewacz akumulacyjny typu DGS 40

3N/PE~400V
4,0 kW   8h
   32 kWh

1N/PE~230V
        15W 173 kg

Nr fabr.                   /2005

³adowanie           roz³adowanie             masa

B

Uk³ad kamieni magnezytowych

Klasa I IP 21

DGS-16  10KMK          DGS-20      10KMD                DGS-30            20KMK

DGS-40 20KMD                       DGS-50                20KMK+10KMD

DGS-60   30KMD                           DGS-70                20KMK+20KMD
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5. Budowa i dzia³anie ogrzewacza.

5.1. Konstrukcja

       Ogrzewacz sk³ada siê z nastêpuj¹cych podstawowych elementów:
- obudowy blaszanej szkieletowej z kratk¹ wylotu powietrza,
- akumulatorów ciep³a z kana³owych kamieni magnezytowych,
- grzejników rurowych,
- izolacji dna - wermikulit,
- izolacji bocznej i górnej - wermikulit,
- izolacji przedniej i tylnej - microtherm,
- wentylatora promieniowego,
- klapy mieszania powietrza wylotowego, sterowanej bimetalem,
- wydzielonej,  odizolowanej komory do zabudowy urz¹dzeñ ³adowania, roz³a-
  dowania i przy³¹czenia.
      Zastosowane materia³y s¹ w pe³ni bezpieczne dla otoczenia.
      W normalnym wykonaniu zabudowany jest w prawym górnym rogu œciany
przedniej  ogrzewacza  regulator ³adowania z pokrêt³em. Urz¹dzenia do zewnê-
trznego  sterowania  procesem  ³adowania  stanowi¹  wyposa¿enie  dodatkowe.
      Roz³adowaniem  w  normalnym  wykonaniu  steruje  regulator temperatury
pomieszczenia typu RTS, nastawiany pokrêt³em, zabudowany na œcianie ogrze-
wanego pomieszczenia.

      Ogrzewacze  tego  typu  s¹  sterowane  w  fazie akumulowania i oddawania
energii. Pe³ne na³adowanie energi¹ do okreœlonej temperatury rdzenia (kamieni
magnezytowych)  jest  ustalone  przez  producenta.   Przed  przekroczeniem  tej
temperatury  urz¹dzenie  jest chronione zabezpieczeniem termicznym niesamo-
czynnym.
      Proces  akumulowania  energii regulowany jest przez zabudowany w ogrze-
waczu  elektroniczny  lub  termomechaniczny  regulator  ³adowania, sterowany
pokrêt³em  na  obudowie  ogrzewacza lub sterownikami zewnêtrznymi procesu
³adowania  przez  sterowanie  napiêciem  podawanym na zaciski A1, A2 listwy 
zaciskowej ogrzewacza.
      Proces  oddawania  energii regulowany jest przez regulator temperatury po-
mieszczenia, umieszczony w ogrzewaczu lub na œcianie pomieszczenia. Wyma-
gana temperatura nastawiana jest pokrêt³em. Regulator ten steruje wydajnoœci¹ 
wentylatora  przet³aczaj¹cego przez kana³y kamieni magnezytowych powietrze 
do pomieszczenia.  Powietrze  to zostaje ogrzane i nastêpnie skierowane do po-
mieszczenia przez sterowan¹ bimetalem klapê mieszaj¹c¹ z powietrzem otocze-
nia. Dziêki tej klapie utrzymywana  jest  sta³a temperatura powietrza wylotowe-
go, niezale¿na od stanu na³adowania ogrzewacza energi¹.

5.2. Dzia³anie

      Regulatory  dziel¹  siê  na  zewnêtrzne  (typu RTS, RTP)  i  wbudowane  w
ogrzewacz (typu RTW). Najwa¿niejsz¹  rzecz¹  dla  nienagannej pracy zewnê-
trznego  regulatora temperatury jest jego usytuowanie. Musi on byæ usytuowa-
ny tak, aby wokó³ niego by³a zapewniona swobodna cyrkulacja powietrza. Re-
gulator  temperatury nie mo¿e byæ wystawiony na dzia³anie  promieni s³onecz-
nych ani na przeci¹g.  Najlepiej jest umieœciæ go na wolnej  œcianie  naprzeciw 
ogrzewacza akumulacyjnego.
      Przy zastosowaniu  wewnêtrznego  regulatora  temperatury  pomieszczenia 
(RTW)  nale¿y  uwzglêdniæ wskazówki zawarte w jego instrukcji obs³ugi. Przy
zastosowaniu  regulatora  RTW nie wolno zak³adaæ trójstronnej ok³adziny kaf-
lowej na  grzejnik,  gdy¿ nie zapewni to dok³adnej regulacji temperatury w po-
mieszczeniu.

      Ogrzewacz  akumulacyjny  mo¿e  byæ  dodatkowo  wyposa¿ony w grza³kê
grzania  bezpoœredniego  (GGB).   Dodatkow¹  grza³kê  GGB  wbudowuje  siê 
wed³ug za³¹czonej do niej instrukcji obs³ugi.

      Ogrzewacze  akumulacyjne nie wymagaj¹  specjalnej  konserwacji. Zaleca
siê  jednak  aby  przed  drugim   sezonem  grzewczym  przestrzenie  zasysania 
i  wydmuchu  by³y oczyszczone przez  instalatora.  Dalsze  cykle  konserwacji
mog¹ byæ ustalone indywidualnie.

      Je¿eli  wyst¹pi¹ zak³ócenia w dzia³aniu sprzêtu prosimy zwróciæ uwagê na
wskazówki  zawarte  w instrukcji.  Je¿eli nie da siê  ustaliæ  przyczyny  usterki
prosimy wezwaæ w³aœciwego instalatora.  Prosimy  opisaæ  przy tym  mo¿liwie
dok³adnie  rodzaj  usterki i podaæ znajduj¹cy siê na tabliczce znamionowej do-
k³adny typ urz¹dzenia i numer fabryczny (patrz pkt 6). Urz¹dzenia elektryczne
mog¹  byæ  naprawiane  tylko  przez  instalatora posiadaj¹cego znajomoœæ tego
sprzêtu, gdy¿ niefachowe naprawy mog¹ spowodowaæ znaczne uszkodzenia.

3.4. Grza³ka dodatkowa.

3.5. Konserwacja.

3.6. Jak post¹piæ gdy wyst¹pi usterka.
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     Je¿eli wyst¹pi jakaœ usterka, to przyczyn¹ jest najczêœciej jakaœ drobnostka.
Zanim  wezwiecie Pañstwo instalatora, prosimy spróbowaæ usun¹æ zak³ócenia
we w³asnym zakresie w oparciu o poni¿sze wskazówki.

- Sprawdziæ  bezpieczniki  ogrzewaczy akumulacyjnych na tablicy rodzielczej
   i w razie potrzeby wymieniæ wzglêdnie  w³¹czyæ. Je¿eli  bezpieczniki  mimo
   to wy³¹czaj¹ siê, nale¿y powiadomiæ instalatora.

- Pokrêt³o  intensywnoœci  ³adowania  (³adowanie sterowane rêcznie)  jest nie-
   w³aœciwie ustawione. Skorygowaæ odpowiednio nastawienie.

- Regulator  temperatury  pomieszczenia niew³aœciwie nastawiony.  Sprawdziæ
   nastawienia i je skorygowaæ.

- Wentylator  w  ogrzewaczu  nie  pracuje.  Sprawdziæ  bezpieczniki  w tablicy
   rozdzielczej i w razie potrzeby wymieniæ  lub  w³¹czyæ.  Je¿eli  bezpieczniki
   mimo to wy³¹czaj¹ siê, nale¿y powiadomiæ instalatora.

- Okna i drzwi s¹  stale  otwarte,  wzglêdnie  s¹siednie  pomieszczenia  s¹  nie
   ogrzewane, a przy ustalaniu zapotrzebowania  na  ciep³o  przyjêto,  ¿e  bêd¹
   one ogrzewane. Nie ma usterki w ogrzewaczu wzglêdnie w sterowaniu.

- Automatyczne  sterowanie  ³adowania  nieodpowiednio  nastawione, ustawiæ
   je wed³ug instrukcji obs³ugi centralnego sterownika ³adowania.

- Sprawdziæ  bezpiecznik  sterowania  ³adowania na tablicy  rozdzielczej i wy-
   mieniæ go lub w³¹czyæ.  Je¿eli bezpieczniki mimo  to  wy³¹czaj¹  siê,  nale¿y
   powiadomiæ instalatora.

- Regulator temperatury pomieszczenia Ÿle nastawiony, skorygowaæ nastawie-
   nie.

- Automatyczne  sterowanie  ³adowania  nieodpowiednio nastawione,  ustawiæ
   je wed³ug instrukcji obs³ugi centralnego sterownika ³adowania.

3.7. Jak samemu usun¹æ drobne zak³ócenia.

3.7.1. Pomieszczenie nie jest ogrzewane.

3.7.2. Pomieszczenie za ciep³e.

4.3. Uruchomienie.

4.3.1. Przed uruchomieniem nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce sprawdzenia:

     -  Próba izolacji przy napiêciu co najmniej 500 V, np. induktorem korbkowym.
         Opornoœæ izolacji winna wynosiæ co najmniej 0,5 Mom.   

     -  Instalator winien zmierzyæ pobór mocy. Pomiaru mo¿na dokonaæ za pomoc¹
         licznika kWh i stopera.  Dozwolony  jest  te¿  zastêpczy pomiar opornoœci w 
         stanie zimnym.  

     -  Tak wyznaczon¹ wartoœæ nale¿y porównaæ z danymi podanymi na tabliczce
         znamionowej, wzgl. w rozdz. “Dane techniczne”.

     -  Wentylator nale¿y sprawdziæ pod wzglêdem równomiernoœci biegu.

4.3.2. Potwierdzenie uruchomienia zmontowanego ogrzewacza nale¿y odnotowaæ
          w tabeli - pkt 8 instrukcji.

Uwaga: Nie jest wymagane pierwsze nagrzewanie przez instalatora.

4.4. Ponowny monta¿.

4.4.1. Urz¹dzenia,  które  ju¿  pracowa³y i po  zdemontowaniu  zosta³y  ponownie
          zmontowane,   nale¿y   uruchomiæ   zgodnie  z  instrukcj¹  i  przeprowadziæ
          ponowne próby uruchomienia.

4.4.2. Urz¹dzenie   takie  powinno  po  ponownym  monta¿u  byæ  pod  nadzorem
          montera podczas pierwszego okresu ³adowania. Nale¿y zaczekaæ na zadzia-
          ³anie regulatora ³adowania.

4.4.3. Uszkodzone lub zmienione czêœci izolacji cieplnej,  które mog¹ zmniejszyæ
          bezpieczeñstwo nale¿y wymieniæ.

4.4.4. Potwierdzenie uruchomienia ogrzewacza nale¿y odnotowaæ w tabeli - pkt 8
          instrukcji.
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DGS 16

A
A1, A2
E
LE
LH
TR
M1
L1, L2, L3
N
PE
R1
R7
RZA
R9
RTW
STR

- grupa ³adowania
- zaciski zewnêtrznej automatyki ³adowania
- grupa roz³adowania
- zacisk wentylatora
- zacisk ogrzewania dodatkowego
- regulator ³adowania
- wentylator
- zaciski przy³¹czeniowe zasilania
- zacisk przewodu zerowego
- zacisk ochronny
- element grzejny
- rezystor obrotów wentylatora
- uk³ad steruj¹cy ³adowaniem
- ogrzewanie dodatkowe
- regulator temperatury pomieszczenia
- ogranicznik temperatury

*   - wystêpuje dodatkowo do zabudowy
** - wystêpuje tylko w niektórych typach DGN

4. Instrukcja monta¿u dla instalatora.

4.1. Opakowanie, przechowywanie i transport.

4.1.1. Ogrzewacze akumulacyjne DGSs¹ pakowane w skrzynki z twardej tektury
      z naro¿ami ze styropianu .  Oddzielnie  pakowana  jest  obudowa  ogrzewacza 
       z  kompletnym wyposa¿eniem, osobno rurowe wk³ady
      grzewcze  oraz   osobno   akumulacyjne   wk³ady   (kamienie)   magnezytowe. 
      Na  opakowaniu  s¹  umieszczone  dane znamionowe ogrzewacza i oznaczone
      po³o¿enie.  Ka¿da  czêœæ  urz¹dzenia  jest  oznaczona. Drobne uszkodzenia na
      wk³adach akumulacyjnych nie maj¹ wp³ywu na pracê ogrzewacza.

4.1.2. Przechowywanie ogrzewaczy wymaga pomieszczeñ zamkniêtych.

4.1.3. Ogrzewacze   akumulacyjne  w  opakowaniach  transportowych  mog¹  byæ
      przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych
      je przed opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2. Ustawienie i monta¿.

       Ogrzewacze  akumulacyjne  DGS  s¹  przeznaczone do ogrzewania pomiesz-
czeñ.  Pod³¹czenie  elektryczne   powinien  wykonaæ  uprawniony  elektryk.  Przy
instalacji elektrycznych akumulacyjnych urz¹dzeñ grzewczych w przemys³owych
lub  publicznych  pomieszczeniach  jak np. hotelach, domach wczasowych, szko-
³ach,  budynkach  administracyjnych itp. nale¿y umieœciæ na górnej stronie ogrze-
wacza  specjaln¹  tabliczkê ostrzegawcz¹ “Nie przykrywaæ” i “Nie k³aœæ ¿adnych
przedmiotów”.
Uwaga:
       Z uwagi  na  z³o¿onoœæ  wyrobu, jego monta¿ i uruchomienie mog¹ wyko-
       nywaæ  tylko  przeszkoleni  i  uprawnieni  fachowcy   przy   zastosowaniu
       obowi¹zuj¹cych przepisów.

4.2.1. Wybór miejsca ustawienia.

      Akumulacyjne  urz¹dzenia  grzewcze  mo¿na  oczywiœcie  ustawiæ  w ka¿dym
punkcie  pomieszczenia. Zalecane jest jednak miejsce pod oknem, aby wpadaj¹ce
zimne  powietrze  zosta³o bezpoœrednio nagrzane. Pod³oga wzglêdnie œciana musi
wytrzymaæ  ciê¿ar  urz¹dzenia  (zwróciæ  uwagê  na  ciê¿ary  podane  w rozdziale
“Dane techniczne”).  W  razie  w¹tpliwoœci  co  do  noœnoœci  pod³ogi   wzglêdnie
œciany, poradziæ siê fachowca.
      W  ogólnym  przypadku  ogrzewacze  akumulacyjne DGS  mo¿na ustawiaæ na
pod³odze  bez  podk³adek.  Powierzchnia  ustawienia  winna  byæ  g³adka  i równa
i  wytrzymywaæ  stale  temperaturê  80°C.  Przy  wyk³adzinach  pod³ogowych nie
wytrzymuj¹cych nacisku,  p³ozy  mog¹ siê wgnieœæ do pod³o¿a, co mo¿e utrudniæ
czy nawet ca³kowicie uniemo¿liwiæ konwekcjê pod akumulacyjnym urz¹dzeniem
grzewczym.
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DGS 20, 30, 40, 50, 60, 70

A
A1, A2
E
LE
LH
TR
M1
L1, L2, L3
N
PE
R1, R2, R3
R7
RZA
R9
RTW
STR

- grupa ³adowania
- zaciski zewnêtrznej automatyki ³adowania
- grupa roz³adowania
- zacisk wentylatora
- zacisk ogrzewania dodatkowego
- regulator ³adowania
- wentylator
- zaciski przy³¹czeniowe zasilania
- zacisk przewodu zerowego
- zacisk ochronny
- elementy grzejne
- rezystor obrotów wentylatora
- uk³ad steruj¹cy ³adowaniem
- ogrzewanie dodatkowe
- regulator temperatury pomieszczenia
- ogranicznik temperatury

*   - wystêpuje dodatkowo do zabudowy
** - wystêpuje tylko w niektórych typach DGS

4.2.2.3. Schemat elektryczny.

Uwaga: Przy przy³¹czeniu ogrzewacza do sieci 1/N/PE~230V za³o¿yæ
              mostki miêdzy zaciski L1-L2 i L2-L3

       Przy  miêkkich  lub  nieodpornych  na  ciep³o  pod³ogach  czy dywanach i do
wyrównywania nierównoœci zaleca siê stosowanie  odpowiedniej  p³yty o wymia-
rach  powierzchni  ustawienia.  Przy wyk³adzinach dywanowych o d³ugim w³osiu 
nale¿y z zasady stosowaæ p³ytê podk³adow¹ lub wsporniki pod³ogowe.

4.2.2. Monta¿ ogrzewacza.

       Przy instalowaniu, monta¿u i konserwacji  nale¿y  bezwzglêdnie postêpowaæ
wed³ug wskazówek niniejszej instrukcji.
       Ustawienie i pod³¹czenie tego sprzêtu powierzyæ tylko instalatorowi posiada-
j¹cemu do tego odpowiednie uprawnienia.
       Nale¿y  wyj¹æ  ogrzewacz  z  opakowania,  a nastêpnie ustawiæ go w przewi-
dzianym miejscu.  Uwzglêdniæ bezpieczne odstêpy.  Ze wzglêdu  bezpieczeñstwa 
nale¿y zachowaæ nastêpuj¹ce minimalne odstêpy od obudowy:

          -  od strony tylnej                                     3,5 cm
          -  od pokrywy górnej i œcian bocznych     10 cm
          -  od kratki wylotu powietrza                    25 cm

4.2.2.1. Monta¿ wnêtrza.

1/N/PE 230V ~50Hz

3/N/PE 400V ~50Hz
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- Wyj¹æ ga³kê
- Zdj¹æ kratkê wylotow¹ po  uprzednim
  odkryciu dwóch wkrêtów mocuj¹cych

- Odkrêciæ wkrêt mocuj¹cy bok prawy 
  i wkrêt mocuj¹cy bok lewy.
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-    Po    skompletowaniu     rdzenia
     akumulacyjnego        zak³adamy
     dwie blachy os³onowe.  Wygiete
     krawêdzie    wsuwamy    miêdzy
     rdzeñ      a      górn¹       warstwê
     izolacyjn¹.     Nale¿y     zwróciæ
     uwagê,   aby   szerokoœæ    blach
     odpowiada³a d³ugoœci kamienia.

-   Przewody       ³¹cz¹ce       grza³ki
     nasuwamy  na kañcówki grza³ek
     zgodnie z oznaczeniem.   Nale¿y
     zwróciæ    uwagê,    aby    numer  
     na  oznaczniku  przewodu odpo-
     wiada³    numerowi    kolejnemu 
     grza³ki.  LuŸno  zwisaj¹ce  kable
     spi¹æ  opaskami.  Opaski  musz¹
     byæ  tak umieszczone,  aby prze-
     wody   nie  dotyka³y   koñcówek
     grza³ek lubwewnêtrznego boku.

4.2.2.2. Pod³¹czenie elektryczne.

        Wykonaæ  pod³¹czenie  zasilania  zgodnie  ze schematem  umieszczonym na 
prawej œciance bocznej ogrzewacza.  Przy pod³¹czeniu ogrzewacza nale¿y zacho-
waæ  szczególn¹  ostro¿noœæ oraz  nale¿y spe³niæ  wymogi zwi¹zane z przepisami 
dotycz¹cymi  przy³¹czania  urz¹dzeñ  do  sieci zasilaj¹cej.  Wykonaæ pod³¹czenie 
regulatora temperatury pomieszczenia zgodnie z instrukcj¹ monta¿u dostarczon¹ 
z regulatorem temperatury. Po wykonaniu pod³¹czenia oczyœciæ kana³y powietrz-
ne oraz obszar  zajêty  przez  elementy steruj¹ce oraz dmuchawê (najlepiej za po-
moc¹ odkurzacza). Zmontowaæ obudowê w odwrotnej kolejnoœci do demonta¿u.

    

-  Odkrêciæ  2  wkrêty   mocuj¹ce
   od do³u  oraz 2 wkrêty  mocuj¹-
   ce na lewym boku  p³yty przed-
   niej.
-  Wychyliæ    p³ytê    przedni¹    i 
   wyj¹æ   j¹  z  górnego   zagiêcia 
   mocuj¹cego.  

- Zdj¹æ przedni¹ os³onê izolacji 
  odkrêciæ œruby mocuj¹ce nastêpnie 
  odchyliæ p³ytê i ostro¿nie wyj¹æ.

-  Nale¿y     tak    odstawiæ przedni¹
   os³onê izolacji, aby uchroniæ 
   warstwê izolacyjn¹ przed 
   uszkodzeniami na przyk³ad
   ostr¹ krawêdzi¹.

- Zdj¹æ bok prawy i lewy lekko 
  wypuchaj¹c go do góry a œci¹gaj¹c
  ze œrub prowadz¹cych
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-  W³o¿yæ kamienie  magnezytowe
    rozpoczynaj¹c  od  lewej  strony.
    Wa¿ne     jest,      aby      miêdzy
    wewnêtrzn¹ p³aszczyzn¹ prawej
    œciany   a   ostatnim  kamieniem
    istnia³   odstêp    niezbêdny    do
    w³o¿enia grza³ek.

-  Wsun¹æ  grza³ki przez otwory w
   izolacji.   Rozpocz¹æ   nale¿y  od
   grza³ki  górnej.  Grza³ki  wsuwaæ
   w   prawo   do   oporu   tak,   aby
   ko³nierz   oporowy    znalaz³   siê
   miêdzy  praw¹   œcian¹  kamienia
   magnezytowego       i        œcian¹
   izolacyjn¹.

-   Grza³ki   wczepiæ   w   uchwyty
    grza³ek.

-   Gdy  wszystkie   grza³ki  s¹  ju¿
    za³o¿one uk³adamy przedni rz¹d 
    kamieni  magnezytowych.  Tym
    razem   zaczynamy    od   strony
    prawej.      Przednia      warstwa
    kamieni          powinna         byæ
    przesuniêta  jak  najdalej w g³¹b
    ogrzewacza (najbli¿ej grza³ek).

Uwaga:
Prawa  strona   przedniej  warstwy
kamieni     (2)      musi     dociskaæ
ko³nierze   grza³ek  (1)  do  prawej
p³yty izolacyjnej (3).

Uwaga:
Górny   rz¹d   kamieni   uk³adamy 
odwrotnie do pozosta³ych.

-   Wyj¹æ  przednie  blachy  rdzenia.
     Usun¹æ zabezpieczenia transpor-
     towe z tektury (nie wystepuje we
     wszystkich modelach).
     UWAGA:
     Izolacja (wermikulit) wygl¹da
     jak p³yta paŸdzierzowa - nie
     usuwaæ!
-   Jeœli  blachy  rdzenia  zosta³y  w
     czasie transportu przesuniête, to
     musz¹    one     byæ     ponownie
     ustawione  tak,  aby  ca³kowicie
     zakryæ p³ytê izolacyjn¹.  Nale¿y
     zwróciæ   uwagê  na  wielkoœæ  i 
     u³o¿enie  blach,   które  dostoso-
     wane s¹  do  u³o¿enia  wk³adów
     akumulacyjnych (kamieni).

    

-  Nale¿y  koniecznie  uwa¿aæ, aby
   nie uszkodziæ izolacji. Kamienie
   w tylnym  rzêdzie dosun¹æ a¿ do
   tylnej blachy os³onowej rdzenia.

Uwaga:
Górny     rz¹d    kamieni    za³o¿yæ
odwrotnie.  Powstaje w ten sposób
szczelina powietrzna o podwójnej
wysokoœci.

-  W³o¿yæ       uchwyty       grza³ek;
   wcisn¹æ    ich    wygiête     koñce
   miêdzy    górny    rz¹d    kamieni
   magnezytowych a izolacjê.

Uwaga:
Nie  montowaæ   uchwutów  w  osi
kana³ów powietrznych.

Rz¹d tylny uk³adamy od lewej

10
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