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Akumulacyjny ogrzewacz kuchenny
WSP 300 H

Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Instalacja elektryczna, monta¿, pierwsze uruchomienie oraz konserwacja i naprawy
mog¹ byæ wykonane jedynie przez uprawnionego Instalatora lub Serwisanta,

zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.
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1. Instrukcja obs³ugi

1.1 Opis urz¹dzenia
Energia cieplna wytworzona elektrycznie podczas trwania drugiej, tañszej  taryfy energetycznej akumulowana jest w rdzeniu pieca
akumulacyjnego i nastêpnie w zale¿noœci od ¿¹danej temperatury pomieszczenia oddawana ponownie, przy pomocy dmuchawy.

1.2 Obs³uga urz¹dzenia
Do obs³ugi urz¹dzenia s³u¿¹ chowane pokrêt³a, znajduj¹ce w górnej prawej czêœci obudowy. Naciœniêcie pokrêt³a powoduje jego
wysuniêcie siê, ponowne naciœniêcie zaœ schowanie. Pokrêt³a mog¹ zostaæ schowane w dowolnie ustawionej pozycji.
Pokrêt³o lewe = nastawa ³adowania
Pokrêt³o prawe = nastawa temperatury pomieszczenia

1.2.1 Akumulowanie ciep³a
Akumulowanie ciep³a odbywa siê ca³kowicie automatycznie. Ciep³o resztkowe pozosta³e z dnia poprzedniego jest przy ponownym
³adowaniu zawsze uwzglêdniane przez regulator ³adowania i roz³adowania.
Automatyczne sterowanie ³adowaniem
Pokrêt³o regulacji ³adowania znajduj¹ce siê w urz¹dzeniu powinno byæ w zasadzie nastawione na maksimum (MAX.) tzn. do oporu
w prawo. Jeœli po¿¹dane jest obni¿enie ³adowania, pokrêt³o nale¿y cofn¹æ nieznacznie w lewo. Efekt zmiany nastawy odczuwalny
jest dopiero nastêpnego dnia.  £adowanie ciep³a w ca³ym systemie ustanawiane jest przez regulator ³adowania (osprzêt dodatko-
wy) umieszczony w rozdzielni elektrycznej. Mo¿liwoœci nastaw regulatora ³adowania w przypadku systemu opisane s¹ w instrukcji
obs³ugi samego regulatora.
Rêczne sterowanie ³adowaniem
Je¿eli piec eksploatowany jest bez sterowania ³adowaniem iloœæ akumulowanego ciep³a nastawiana jest bezstopniowo, pokrêt³em
regulacyjnym nastawianym nastêpuj¹co:
Brak akumulowania = pokrêt³o nastawione do oporu w lewo
Pe³ne akumulowanie = pokrêt³o nastawione do oporu w prawo
Po osi¹gniêciu nastawionej iloœci ciep³a regulator ³adowania wy³¹cza ³adowanie samoczynnie.

1.2.2 Oddawanie ciep³a
Sterowanie odbiorem ciep³a odbywa siê przy pomocy regulatora ³adowania i roz³adowania. Je¿eli temperatura pomieszczenia
spada poni¿ej nastawionej wartoœci, w³¹cza siê dmuchawa wbudowana w ogrzewacz i wprowadza ciep³o do pomieszczenia do
czasu, a¿ osi¹gniêta zostanie nastawiona temperatura.
W³¹cznik dodatkowej grza³ki
Przy pomocy tego w³¹cznika w³¹cza i wy³¹cza siê grza³kê dodatkow¹ (osprzêt dodatkowy). O ile grza³ka dodatkowa nie zosta³a
zamontowana w³¹cznik ten nie dzia³a.

1.2.3 Eksploatacja w lecie
W okresie letnim zarówno pokrêt³o ³adowania, jak i pokrêt³o temperatury pomieszczenia nale¿y nastawiæ na minimum (MIN.) tzn. do
oporu w lewo. Nie nale¿y wy³¹czaæ bezpieczników regulatora ³adowania. W ten sposób wy³aczane jest sterowanie czasowe ³adowa-
nia.

1.2.4 Wskazówki dotycz¹ce oszczêdnoœci energii
Urz¹dzenie nale¿y w³¹czaæ tylko wtedy, gdy rzeczywiœcie potrzebne jest ciep³o.
Temperaturê pomieszczenia utrzymywaæ w miarê mo¿liwoœci na poziomie 20OC. Ka¿dy 1OC wiêcej powoduje zwiêkszenie
kosztów ogrzewania o 6% do 7%, a ka¿dy 1OC mniej pozwala na podobne oszczêdnoœci.
Ogrzewaæ pomieszczenie nie przez oddawanie ciep³a poprzez powierzchniê ogrzewacza, lecz przede wszystkim przez wykorzy-
stanie dmuchawy. W tym celu lepiej jest nieznacznie cofn¹æ pokrêt³o ³adowania umieszczone w urz¹dzeniu.
£adowanie ogrzewacza realizowaæ poprzez automatyczny regulator ³adowania (osprzêt dodatkowy). W ten sposób zapewnione
zostaje, akumulowanie przez ogrzewacz tylko takiej iloœci ciep³a, jak potrzebna bêdzie w ci¹gu kolejnych dni. Prawid³owo
nastawione sterowanie ³adowaniem jest podstaw¹ oszczêdnoœci i komfortu ogrzewania akumulacyjnego.
W przypadku d³u¿szych nieobecnoœci domowników w sezonie grzewczym nale¿y znacznie obni¿aæ temperaturê pomieszczenia,
jednak¿e nie schodziæ poni¿ej 10OC. Tym sposobem pomieszczenia lub budynek nie zostan¹ nadmiernie wyziêbione (niebez-
pieczeñstwo zamarzania).
Sta³e wietrzenie pomieszczeñ przez uchylone okna jest kosztowne. Wietrzyæ nale¿y krótko i intensywnie, tzn. przy ca³kowicie
otwartych oknach. Pokrêt³o temperatury pomieszczenia powinno byæ w tym czasie nastawione na minimum (MIN) - do oporu w
lewo, aby nie by³¹ w³¹czana dmuchawa.
Jeœli okna i drzwi nie s¹ wystarczaj¹co szczelne, nale¿y je uszczelniæ.
Po zapadniêciu zmroku opuszczaæ rolety lub ¿aluzje. Pozwala to na ograniczenie wypromieniowania ciep³a na zewn¹trz.
Z uwagi na niebezpieczeñstwo po¿aru niedopuszczalne jest umieszczanie zas³on przed ogrzewaczem. Niezale¿nie od tego
zas³ony takie pogarszaj¹ oddawanie ciep³a do pomieszczenia, zwiêkszaj¹ wypromieniowanie ciep³a na zewn¹trz i powoduj¹
tym samym zwiêkszenie zu¿ycia energii.
Mury, œciany i meble poch³aniaj¹ ciep³o z opóŸnieniem, akumuluj¹ je i bardzo wolno oddaj¹. Fakt ten nale¿y uwzglêdniæ przy
nastawianiu pokrêt³em temperatury pomieszczenia oraz czasów obni¿onej temperatury.
Pod³ogi, stropy i mury stanowi¹ akumulator ciep³a, który zosta³ uwzglêdniony przy doborze urz¹dzeñ do ogrzewania akumulacyj-
nego. Zbyt drastyczne obni¿enie temperatury nocnej mo¿e spowodowaæ okresy niestabilnoœci w zaopatrzeniu w ciep³o podczas
dnia.
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1.3 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa u¿ytkowania
Z uwagi na nagrzewanie siê powierzchni ogrzewacza w pobli¿u urz¹dzenia lub na nim nie wolno ustawiaæ przedmiotów ³atwo
zapalnych. W zwi¹zku z powy¿szym w bezpoœredniej bliskoœci urz¹dzenia wynosz¹cej co najmniej 25 cm od jego kratek wylotu
powietrza, ani na urz¹dzeniu nie mog¹ znajdowaæ siê przedmioty ³atwopalne, ani izoluj¹ce ciep³o jak materia³y, poœciel, bielizna,
koce, gazety, pojemniki z benzyn¹, pojemniki z woskiem do pod³ogi, spraye i tym podobne. Z uwagi na niebezpieczeñstwo
po¿aru niedozwolone jest równie¿ suszenie na piecu akumulacyjnym bielizny lub poœcieli.
Nale¿y bezwzglêdnie pamiêtaæ, ¿e obudowa pieca oraz kratki wylotu powietrza mog¹ podczas pracy rozgrzewaæ siê do tempe-
ratury powy¿ej 80OC.
Elektryczne akumulacyjne ogrzewacze pomieszczeñ mog¹ byæ eksploatowane tylko w pomieszczeniach które nie s¹ nara¿one
przez chemikalia, kurz lub gazy na niebezpieczeñstwo po¿aru lub eksplozji. W okresach prowadzenia w pomieszczeniu prac
wymagaj¹cych u¿ywania rozpuszczalników, benzyny, sprayu, czy wosku do pod³óg urz¹dzenie mo¿e byæ eksploatowane wy³¹cz-
nie z wy³¹czon¹ dmuchaw¹ lub nale¿y je czasowo wy³¹czyæ.
Monta¿ (instalacja elektryczna) jak równie¿ pierwsze uruchomienie i konserwacja i ewentualne naprawy mog¹ byæ przeprowa-
dzone wy³¹cznie przez uprawnionego Instalatora lub Serwisanta, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.

1.4 Czyszczenie i konserwacja urz¹dzenia
Ogrzewacze kuchenne AEG wymagaj¹ tylko niewielkich konserwacji
Dmuchawy wyposa¿one s¹ fabrycznie w samosmaruj¹ce ³o¿yska œlizgowe. Producenta zaleca zlecanie Instalatorowi / Zak³ado-
wi Serwisowemu okresowego czyszczenia urz¹dzenia i usuwania zanieczyszczeñ dmuchawy i komory mieszania powietrza.
Czasokresy czyszczenia ogrzewaczy akumulacyjnych zale¿ne s¹ w znacznej mierze od miejsca ustawienia urz¹dzenia i warun-
ków panuj¹cych w jego otoczeniu. Zalecane jest przeprowadzenie pierwszej kontroli najpóŸniej przed rozpoczêciem drugiego
sezonu grzewczego. Czasy dalszych kontroli i przegl¹dów ustalane s¹ indywidualnie.
Zalecana jest systematyczna kontrola podzespo³ów regulacyjno-zabezpieczaj¹cych podczas cyklów czyszczenia. NajpóŸniej po
okresie 10 lat od pierwszego uruchomienia konieczne jest dokonanie przez Serwisanta dok³adnej kontroli wszystkich podze-
spo³ów kontrolno-regulacyjnych, oraz ca³ego systemu ³adowania i roz³adowania, w celu unikniêcia wzrostu zu¿ycia energii przez
urz¹dzenie.
W przypadku ewentualnego wyst¹pienia lekkich br¹zowych przebarwieñ na obudowie urz¹dzenia, nale¿y je mo¿liwie niezw³ocz-
nie usun¹æ przy pomocy wilgotnej œciereczki. Piec nale¿y czyœciæ w stanie zimnym, przy u¿yciu dostêpnych w handlu œrodków
czyszcz¹cych. Nie u¿ywaæ do tego celu œrodków szoruj¹cych lub rozpuszczaj¹cych. Do otworów powietrza nie wtryskiwaæ ¿ad-
nych sprayów czyszcz¹cych.

1.5 Wa¿na wskazówka
1.5.1 Wskazówki ogólne
Przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania i/lub konserwacji ogrzewacza nale¿y zapoznaæ siê dok³adnie z treœci¹ niniejszej instrukcji.
Wskazówki w niej zawarte zawieraj¹ istotne informacje dotycz¹ce instalacji, bezpieczeñstwa u¿ytkowania urz¹dzenia oraz jego
konserwacji.
Producent nie bierze odpowiedzialnoœci za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u i / lub u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¹
instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.
Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y:

Przekazaæ U¿ytkownikowi po dokonaniu pierwszego uruchomienia systemu i jednoczeœnie zapoznaæ U¿ytkownika z zasad¹
obs³ugi i bezpiecznej eksploatacji urz¹dzenia.
Starannie przechowaæ i w przypadku zmiany W³aœciciela przekazaæ nowemu W³aœcicielowi.
Udostêpniæ do wgl¹du Serwisantowi w przypadkach ewentualnej naprawy lub konserwacji urz¹dzenia.

1.5.2 Usterki
W przypadku gdy urz¹dzenie ewentualnie nie dzia³a w pierwszej kolejnoœci nale¿y skontrolowaæ nastêpuj¹ce punkty:

Czy elementy obs³ugowe urz¹dzenia nie znajduj¹ siê w pozycji "zerowej"?
Czy ca³y system grzewczy nie jest wy³¹czony (ewentualnie przez sterowanie ³adowaniem lub wy³¹cznik g³ówny)?
Czy nie s¹ uszkodzone wzglêdnie wy³¹czone bezpieczniki w rozdzielni?
Jeœli obudowa ogrzewacza jest ciep³a, ale dmuchawa nie dzia³a:
Czy w³¹cza regulator temperatury pomieszczenia?
Czy nie s¹ uszkodzone lub wy³¹czone bezpieczniki obwodu elektrycznego dmuchawy w rozdzielni elektrycznej?

1.6 Wskazówki w przypadku usterek
Ogrzewacze kuchenne AEG wyposa¿one s¹ w bezstopniowy regulator ³adowania i roz³adowania oraz ogranicznik temperatury
bezpieczeñstwa. Jeœli podczas trybu nagrzewania regulator ³adowania lub roz³adowania nie wy³¹czy urz¹dzenia, wtedy nast¹pi
wy³¹czenie obwodu elektrycznego przez ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa. Wystêpuj¹ce ewentualnie usterki mog¹ byæ
usuniête wy³¹cznie przez Instalatora / Serwisanta (patrz pkt. 2.2.1).
Je¿eli ogrzewacz zacznie pracowaæ nieprawid³owo nale¿y dokonaæ nastêpuj¹cych kontroli:
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1. Ogrzewacz nie akumuluje ciep³a:
Sprawdziæ bezpieczniki i zabezpieczenia w rozdzielni.
Czy regulator ³adowania i roz³adowania B1 jest zasilany elektrycznie?
Czy dostêpne jest napiêcie na wyjœciu "SH" regulatora ³adowania i roz³adowania B1?
Czy nie jest uszkodzony opornik zabezpieczaj¹cy R 2 (22 Ohm)?
Czy w³¹cza siê ochrona termiczna K1?

Uwaga: opóŸnienie w³¹czania do 2 minut.

Czy zadzia³a³ ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa F1? Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa odblokowuje siê przez
naciœniêcie przycisku odblokowania. Zadzia³anie ogranicznika temperatury bezpieczeñstwa mo¿e byæ spowodowane przez:
- uszkodzenie regulatora ³adowania,
- niedozwolone zakrycie ogrzewacza i spowodowane tym przegrzanie.
Sprawdziæ grza³ki ogrzewacza.
Sprawdziæ potencjometry ³adowania B 5 (0-47 kOhm).
Sprawdziæ prawid³owoœæ pozycji i wartoœæ czujnika B3.
Sprawdziæ napiêcie sterowania na zaciskach A1/Z1 i A2/Z2. Czym wy¿sze napiêcie sterowania tym mniejsze jest ³adowanie.

2. Ogrzewacz zawsze ³aduje maksymalnie
Czy regulator ³adowania i roz³adowania B1 nie wy³¹cza ochrony termicznej K1? Sprawdziæ potencjometry ³adowania (regulacja
intensywnoœci ³adowania B5) i czujnik temperatury rdzenia ogrzewacza B3.
Czy mostek wtykowy "Max Ladung" (maksymalne ³adowanie) jest prawid³owo wetkniêty na regulator ³adowania i roz³adowania
B1? Na wtyki IV.
Czy nie jest uszkodzony regulator ³adowania i roz³adowania? Przy sterowaniu przez centralny regulator nale¿y sprawdziæ napiê-
cie sterowania na zaciskach A1/Z1 - A2/Z2. Brak na zacisku napiêcia zmiennego mo¿e oznaczaæ uszkodzenie regulatora ³adowa-
nia.

3. Ogrzewacz nie oddaje wystarczaj¹cej iloœci ciep³a
Dobrany zosta³ ogrzewacza o zbyt ma³ej mocy grzewczej. Uszkodzona jest dmuchawa lub regulator ³adowania i roz³adowania.
Ewentualnie nale¿y nastawiæ sterowanie ³adowaniem na wy¿sz¹ wartoœæ. W tym celu nale¿y uwzglêdniæ szczegó³owe wskazów-
ki regulatora ³adowania.
Czy pracuje dmuchawa? Sprawdziæ regulator ³adowania i roz³adowania, ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa, dmuchawê
F3 i jej napêd.

4. Charakterystyki czujników

          Czujnik temperatury rdzenia      Czujnik temperatury pomieszczenia
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2. Instrukcja monta¿u (dla Instalatora)

2.1 Dane techniczne

Model WSP 300 H
Pojemnoœæ ³adowania 24 kWh
Nominalny pobór mocy 3,0 kW
Napiêcie zasilania 3/N/PE ~ 400 V,  1/N/PE ~ 230 V
Wymiary: wysokoœæ 820 mm 1) / 850 mm 2)

szerokoœæ 445 mm / 450 mm 2)

g³êbokoœæ 570 mm / 600 mm 2)

Ciê¿ar ok. 184 kg
Grza³ka dodatkowa 0,5 kW
Pakiety cegie³ 8 x SP 28

1) przestawiane w zakresie 815 - 840 mm
2) z blatem roboczym

2.2 Ustawienie i instalacja
Pod³¹czenie ogrzewacza akumulacyjnego musi byæ zaakceptowane przez Zak³ady Energetyczne.
Pod³¹czenie elektryczne mo¿e byæ wykonane wy³¹cznie przez uprawnionego Instalatora lub Serwisanta.
Nale¿y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa.
W przypadku zainstalowania ogrzewacza akumulacyjnego w pomieszczeniach biurowych i u¿ytku publicznego jak np. hotele, oœrod-

ki wypoczynkowe, szko³y, budynki administracyjne itp. nale¿y na obudowie ogrzewacza nakleiæ naklejki z ostrze¿eniem "nie
stawiaæ, ani nie opieraæ ¿adnych przedmiotów".

2.2.1 Przepisy
Przy projektowaniu, instalacji i u¿ytkowaniu ogrzewaczy akumulacyjnych nale¿y przestrzegaæ odpowiednich norm, przepisów Prawa
Budowlanego i zaleceñ Zak³adow Energetycznych.

2.2.2 Wybór miejsca ustawienia
Kuchenny ogrzewacz akumulacyjny mo¿e byæ montowany zarówno pomiêdzy szafkami kuchennymi, jak te¿ przy zastosowaniu
zestawów osprzêtu dodatkowego, jako urz¹dzenie wolnostoj¹ce.
Pod³oga musi posiadaæ noœnoœæ odpowiedni¹ do wagi urz¹dzenia, dlatego nale¿y zwróciæ uwagê na ciê¿ar urz¹dzenia zawarty w
danych technicznych (pkt. 2.1). W przypadku w¹tpliwoœci odnoœnie noœnoœci pod³o¿a nale¿y zasiêgn¹æ rady specjalisty statyka.
Generalnie kuchenne ogrzewacze akumulacyjne AEG mo¿na ustawiaæ na pod³odze bez podk³adów. Pod³o¿e powinno byæ p³askie,
g³adkie i odporne na temperaturê minimum 80OC. Przy pod³o¿ach i wyk³adzinach miêkkich, nieodpornych na temperaturê i naciski,
oraz w celu zniwelowania nierównoœci zalecane jest zastosowanie podk³adów o wielkoœci równej powierzchni ustawienia. W
przypadkach wyk³adzin dywanowych nale¿y zawsze stosowaæ podk³ady.

2.2.3 Przepisy dotycz¹ce ustawienia
Dziêki niskim temperaturom powierzchni bocznych ogrzewacza ogrzewacz kuchenny mo¿e byæ ustawiany w liniach mebli kuchen-
nych obok dowolnego urz¹dzenia. Z uwagi na straty energii nie jest zalecane ustawianie ogrzewaczy akumulacyjnych obok lodówek
i zamra¿arek. Ogrzewacz mo¿e byæ ustawiany w jednej linii ze œciankami tylnymi. Wylatuj¹ce ciep³e powietrze i dop³ywaj¹ce zimne
powietrze musz¹ przep³ywaæ bez przeszkód. Wszelkie przedmioty musz¹ byæ oddalone co najmniej 30 cm od kratki wylotu powietrza.
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2.2.4 Wymiary urz¹dzenia / wymiary monta¿owe
Kuchenny ogrzewacz akumulacyjny jest fabrycznie przystosowany wbudowania pod blatem kuchennym. Wysokoœæ urz¹dzenia jest
fabrycznie ustawiana na 815 - 820 mm.

Uwaga: w celu zwymiarowania wysokoœci zabudowy nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e pomiêdzy blach¹ górn¹ ogrzewacza i
doln¹ krawêdzi¹ blatu kuchennego nale¿y zachowaæ odleg³oœæ 8 mm!

Wymiary zabudowy (wymiary nominalne)
  wysokoœæ: 825 mm
  szerokoœæ: 450 mm
  g³êbokoœæ: 570 mm (dostawienie do œciany)
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a) osprzêt dodatkowy (pokrycie, œcianka przednia, œcianki boczne)
b) fabrycznie: 1 szt. podk³adka wyrównuj¹ca 10 mm i 2 szt. podk³adki wyrównuj¹ce o gruboœci 20 mm
c) zaœlepka coko³u przestawiana bezstopniowo o 63 mm do ty³u
d) pokrycie wystaj¹ce z przodu lub z ty³u o 30 mm
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2.3 Budowa i pod³¹czenie elektryczne
W celu zabezpieczenia ogrzewacza przed uszkodzeniem w trakcie transportu, kartonowe opakowanie nale¿y usun¹æ dopiero w
miejscu ustawienia. Drobne uszkodzenia cegie³ rdzenia ogrzewacza nie maj¹ wp³ywu na prawid³ow¹ eksploatacjê urz¹dzenia.

2.3.1 Otwarcie urz¹dzenia
1 wykrêciæ oba wkrêty znajduj¹ce siê u góry, po lewej i prawej

stronie panelu obs³ugowego
2 wykrêciæ 4 wkrêty mocuj¹ce pokrywy przedniej. Pokrywê zdj¹æ

do przodu. Usun¹æ podk³adki wyrównuj¹ce, znajduj¹ce siê
na tylnej œcianie pokrywy

3 panel obs³ugowy przesun¹æ do góry, wyj¹æ do przodu i od³o-
¿yæ na bok

4 wykrêciæ 2 wkrêty zespo³u dmuchawy, znajduj¹ce siê w dol-
nej czêœci œcianki wewnêtrznej. Od³¹czyæ przewód zasilania
dmuchawy od panelu steruj¹cego (od³¹czyæ zacisk 12, N i
przewód uziemiaj¹cy).
Od³¹czyæ przewód zasilania czujnika temperatury pomiesz-
czenia B2 od regulatora ³adowania i roz³adowania B1 (u do³u,
z prawej strony obok podzespo³u, przewód z dwoma p³aski-
mi wtyczkami 2,8 - TF1 i TF2).
Regulator temperatury F4 odkrêciæ od œcianki wewnêtrznej.
W przypadku zainstalowanej grza³ki dodatkowej odkrêciæ od
œcianki wewnêtrznej regulator w³¹czania grza³ki dodatkowej
i od³¹czyæ od panelu steruj¹cego przewody zasilaj¹ce grza³-
kê dodatkow¹ (roz³¹czyæ zaciski LH i N, oraz przewód uzie-
miaj¹cy.
Wyci¹gn¹æ z urz¹dzenia do przodu zespó³ dmuchawy wraz z
coko³em zaœlepiaj¹cym.

Rys. 4

Rys. 5

Uwaga: nale¿y zwróciæ uwagê, aby nie uszkodziæ, ani nie wyrwaæ z urz¹dzenia ¿adnego z przewodów zasilaj¹cych.
Przewodu odpowiednio u³o¿yæ.
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5 odkrêciæ ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa F1 od
œcianki wewnêtrznej, na dole po prawej stronie.
Wykrêciæ 8 wkrêtów mocuj¹cych œciankê wewnêtrzn¹.
Wyj¹æ œciankê wewnêtrzn¹: w tym celu wysun¹æ œciankê
wewnêtrzn¹ najpierw po prawej stronie z przodu i nastêpnie
skoœnie w prawo.

Uwaga: na œciance wewnêtrznej zamocowana jest izo-
lacja!

6 Wyj¹æ z komory rdzeniowej przedni¹ czêœæ izolacji, oraz za-
pakowane w torebkê drobne czêœci, grza³ki, pokrywê rdzenia
wraz z opakowaniami.

2.3.2 Ustawienie do wysokoœci blatu kuchennego
Zanim ogrzewacz zostanie wsuniêty pod blat kuchenny, nale¿y
ustawiæ go do wysokoœci blatu kuchennego. W tym celu nale¿y
ustawiæ ogrzewacz na 4 za³¹czonych podk³adkach wyrównuj¹-
cych. Wysokoœæ ogrzewacza mo¿na wyregulowaæ w zakresie 815
mm do 840 mm, przy pomocy regulowanych bezstopniowo nó-
¿ek.
W celu dokonania regulacji nó¿ek odkrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹
M 10 po wewnêtrznej stronie urz¹dzenia (klucz wielkoœci 17).
Ustawienia wysokoœci dokonuje siê przy u¿yciu klucza wielkoœci
13, z zewn¹trz, przez pokrêcenie nó¿ki, lub od wewnêtrznej stro-
ny urz¹dzenia, poprzez naciêcie w gwintowanym trzpieniu nó¿ki.
Do tego celu nale¿y u¿yæ dostarczony odcinek blachy lub inne
pasuj¹ce narzêdzie. Po zakoñczeniu regulacji dokrêciæ ponow-
nie nakrêtkê kontruj¹c¹.

Rys. 6

Rys. 7

Wskazówka:
dziêki mo¿liwoœci regulacji od wewn¹trz urz¹dzenia bezproblemowe jest równie¿ wyregulowanie wysokoœci po ustawieniu ogrze-
wacza pomiêdzy szafkami kuchennymi, o ile zachodzi koniecznoœæ doregulowania.

Uwaga: w celu umo¿liwienia zamontowania lub zdemontowania panelu obs³ugowego w urz¹dzeniu znajduj¹cym siê ju¿
pod blatem kuchennym, pomiêdzy pokryw¹ ogrzewacza i doln¹ krawêdzi¹ blatu kuchennego nale¿y pozostawiæ odstêp
co najmniej 8 mm!
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2.3.3 Doprowadzenie przewodu zasilaj¹cego
W przypadku wbudowywania ogrzewacza akumulacyjnego w szafki kuchenne, nale¿y dobraæ tak¹ d³ugoœæ przewodów zasilaj¹cych
i przewodu steruj¹cego, aby mo¿liwe by³o pod³¹czenie ogrzewacza jeszcze przed wsuniêciem go pomiêdzy szafki. W ten sposób
zapewniamy tak¿e mo¿liwoœæ wysuwania ogrzewacza spomiêdzy szafek, bez koniecznoœci od³¹czania go w przypadku wykonywa-
nia prac konserwacyjnych. Przed wsuniêciem ogrzewacza pomiêdzy szafki, przewody poprowadziæ od ty³u, przez otwory przelotowe
z lewej strony u do³u tylnej œcianki urz¹dzenia i opaski zaciskowe, do przestrzeni przy³¹czeniowej z przodu. Przewody poprowadziæ
przez opaski zabezpieczaj¹ce przed wyrwaniem, u do³u na panelu steruj¹cym i zamocowaæ. Doci¹gn¹æ opaski zaciskowe wewn¹trz
urz¹dzenia.

Uwaga: nale¿y zwróciæ uwagê, aby przewody zasilaj¹ce przylega³y do lewej œcianki wewnêtrznej urz¹dzenia i nie
dotyka³y póŸniej zespo³u dmuchawy z uwagi na wysokie temperatury.

Przy wsuwaniu ogrzewacza pomiêdzy szafki zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby przewód zasilaj¹cy nie zosta³ zagiêty lub przyciœniêty.
Przewody zasilaj¹ce musz¹ byæ luŸno u³o¿one za ogrzewaczem w obszarze coko³u.

2.3.4 Pod³¹czenie elektryczne
Do ogrzewacza akumulacyjnego pod³¹czane s¹ przewody zasilaj¹ce, przewody steruj¹ce regulatora temperatury pomieszczenia i
przewody regulatora ³adowania (A1/Z1; A2/Z2). Przewody A1/Z1 i A2/Z2 przewodz¹ napiêcie 230 V ~ i mog¹ byæ prowadzone razem
z przewodami L/N/PE regulatora temperatury pomieszczenia. Ogrzewacz akumulacyjny przystosowany jest do bezpoœredniego
pod³¹czenia sta³ego, mo¿liwe jest tak¿e jego pod³¹czenie poprzez elektryczn¹ puszkê przy³¹czeniow¹.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami nale¿y przewidzieæ mo¿liwoœæ od³¹czenia urz¹dzenia od sieci na wszystkich biegunach na
odleg³oœæ minimum 3 mm, za pomoc¹ bezpieczników lub przekaŸników .
Ka¿dy ogrzewacz akumulacyjny musi byæ pod³¹czony do rozdzielni oddzielnym przewodem. Niedopuszczalne jest szeregowe pod-
³¹czenie ogrzewaczy.
Elektryczne pod³¹czenie 1 fazowe mo¿liwe jest tylko przy mocy przy³¹czeniowej wynosz¹cej do 2 kW. W tym celu nale¿y zastosowaæ
mostek pomiêdzy zaciskami L1-L2-L3.
W przypadku pod³¹czania sterowania ³adowaniem jako sterowania jednoprzewodowego nale¿y zastosowaæ mostek pomiêdzy
A2/Z2 i N.

Zwróciæ uwagê na prawid³owe pod³¹czenie przewodu ochronnego.

Je¿eli ogrzewacz u¿ywany bêdzie tylko z moc¹ przy³¹czeniow¹ 2 kW, nie nale¿y pod³¹czaæ górnej grza³ki.
Kuchenne ogrzewacze akumulacyjne wyposa¿one s¹ fabrycznie w elektronikê ³aduj¹c¹ / roz³adowuj¹c¹. Czêœæ ³aduj¹ca mo¿e byæ
pod³¹czona do automatyki ³aduj¹cej z 80% sygna³u ED (cyfrowy sygna³ steruj¹cy), np. Elfamatic V3000. Czêœæ roz³adowuj¹ca
zawiera czujnik temperatury pomieszczenia i nastawnik wartoœci zadanej. Oddzielny, dodatkowy regulator temperatury pomieszcze-
nia nie jest potrzebny.

Uwaga: na zaciskach L i N musi znajdowaæ siê stale napiêcie. Zastosowany ewentualnie dodatkowy czujnik temperatu-
ry pomieszczenia nie mo¿e od³¹czaæ napiêcia od zacisku L!

W celu nocnego obni¿ania temperatury zaciski TA-TA nale¿y mostkowaæ bezpotencja³owym (beznapiêciowym) zaciskiem progra-
matora czasowego. Nocne obni¿enie temperatury ma sta³¹ wartoœæ wynosz¹c¹ 3 K.
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2.3.5 Schemat elektryczny pieca WSP 300 H

Rozdzielnia

Do automatyki ³aduj¹cej

Przewód dro¿szej taryfy
1/N/PE ~230V

Zaciski: LH:  grza³ka dodatkowa
TA:  nocne obni¿enie temperatury
Dmuchawa
LE: wolne obroty

Przewód tañszej taryfy
3/N/PE ~400V

* Uwaga
Przy pod³¹czeniu do 1/N/PE~ zastosowaæ mostek
pomiêdzy L1 - L2 i L2 - L3

B1 regulator ³adowania / roz³adowania
B2 czujnik temperatury pomieszczenia
B3 czujnik rdzenia PT 100
B4 nastawnik temperatury pomieszczenia 47 kΩ
B5 nastawnik intensywnoœci ³adowania 47 kΩ
E1 grza³ki ogrzewacza 3 x 1,0 kW
E2 grza³ka dodatkowa
F1 ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa ³adowania
F2.1 regulator w³¹czania grza³ki dodatkowej
F2.2 zabezpieczenie przed przegrzaniem grza³ki dodatkowej
F3 ogranicznik temperatury dmuchawy
F4 regulator temperatury ³adowania
H1 kontrolka grza³ki dodatkowej
K1 zabezpieczenie termiczne
M1 dmuchawa
R1 opornik dmuchawy 450 Ω /25 W
R2 opornik zabezpieczaj¹cy 22 Ω
S2 w³¹cznik grza³ki dodatkowej

Uwaga! Pomimo wy³¹czenia bezpieczników na zaciskach A1/Z1 i A2/Z2 mo¿e wyst¹piæ napiêcie dla sterowania ³adowa-
niem.

Uwaga! Dla zasilania elektronicznego regulatora ³adowania i roz³adowania oraz dmuchawy na zaciskach L i N musi
stale znajdowaæ siê napiêcie.

Rys. 8
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2.3.6 Monta¿ cegie³ i grza³ek
Ogrzewacz wsun¹æ pod blat kuchenny i ustawiæ w ostatecz-
nej pozycji. O ile to konieczne, doregulowaæ nó¿ki.
Ceg³y u³o¿yæ w taki sposób, aby otwory pokrywa³y siê z doln¹
izolacj¹ i zamkn¹æ izolacj¹ z przodu (rys 9 + 10).
Po u³o¿eniu ostatniej warstwy za³o¿yæ pokrywê blaszan¹ rdze-
nia (poz. 6, rys. 9) zagiêciem do do³u w stronê tylnej œcianki
urz¹dzenia, w taki sposób, aby le¿a³a pomiêdzy rdzeniem
ogrzewacza i górn¹ izolacj¹ ciepln¹. Blachy nie da siê ju¿
wyci¹gn¹æ do przodu.
Grza³ki E1 (rys. 9 + 10) wsun¹æ od przodu pomiêdzy ceg³y
rdzenia do oporu.
Wsun¹æ izolacjê ciepln¹ od przodu szczelnie pomiêdzy koñ-
ce grza³ek.

Za³o¿yæ œciankê wewnêtrzn¹ (rys. 11): w tym celu œciankê
wewnêtrzn¹ najpierw wsun¹æ ostro¿nie nad koñcami grza-
³ek E1 i dalej po³o¿yæ po prawej stronie nad koñcami grza³ek.
Œciankê wewnêtrzn¹ przymocowaæ po obu stronach i na gó-
rze przy pomocy 8 wkrêtów (poz. 7).
Wsun¹æ ponownie izolacjê ciepln¹ wypchniêt¹ na zewn¹trz
przez grza³ki. Za³¹czone owalne kr¹¿ki izolacyjne wsun¹æ
ponad koñcami grza³ek w izolacjê ciepln¹ i przekrêciæ tak,
aby znajdowa³y siê na sta³e za œciank¹ wewnêtrzn¹.
Przykrêciæ ponownie ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
F1 i regulator temperatury F4 (rys. 11).
Wolne przewody przy³¹czeniowe ogranicznika temperatury
bezpieczeñstwa i wolny mostek N panelu steruj¹cego wsu-
n¹æ zgodnie ze schematem elektrycznym (strona 11) na koñ-
cówki przy³¹czeniowe grza³ek E1.

Uwaga: Po zakoñczeniu uk³adania rdzenia ogrzewa-
cza i pod³¹czeniu grza³ek wygi¹æ k¹townik mocuj¹cy z
opornikiem dmuchawy R1 w pozycjê poziom¹ na pane-
lu steruj¹cym. Nale¿y zwróciæ uwagê, aby koñce grza-
³ek nie dotyka³y ¿adnych przewodów wewnêtrznych.

Rys. 9

Rys. 10

Rys.11
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2.3.7 Monta¿ zespo³u dmuchawy i os³ony coko³u
Przed rozpoczêciem monta¿u zespo³u dmuchawy wyczyœciæ
starannie doln¹ przestrzeñ ogrzewacza.
W³o¿yæ ponownie od przodu w ogrzewacz zespó³ dmucha-
wy wraz z os³on¹ coko³u. Zespó³ dmuchawy przykrêciæ dwo-
ma wkrêtami w dolnej czêœci œcianki wewnêtrznej (poz. 4,
rys. 12).
Przewód przy³¹czeniowy dmuchawy pod³¹czyæ do panelu ste-
ruj¹cego.
Przewód przy³¹czeniowy czujnika temperatury pomieszcze-
nia B2 pod³¹czyæ ponownie do regulatora ³adowania i roz³a-
dowania B1.
W przypadku zainstalowanej grza³ki dodatkowej przykrêciæ
ponownie do œcianki wewnêtrznej regulator w³¹czania grza³-
ki dodatkowej F2.1 i pod³¹czyæ ponownie do panelu steruj¹-
cego przewody przy³¹czeniowe grza³ki dodatkowej.

Rys. 12

Uwaga: nale¿y zwróciæ uwagê aby ¿aden przewód nie zosta³ uszkodzony lub wyci¹gniêty, ani nie dotyka³ opornika
dmuchawy. U³o¿yæ odpowiednio przewody.

W celu dopasowania czarnej zaœlepki do coko³u mebli
kuchennych wykrêciæ oba wkrêty dociskowe z przodu po
lewej stronie i z prawej strony przy zespole dmuchawy
(poz. 8, rys. 13).
Zaœlepkê coko³u ustawiæ na odpowiednie wg³êbienie i po-
nownie dokrêciæ wkrêty dociskowe.

Wskazówka: czarna zaœlepka coko³u (z czêœci¹ wsuwan¹) mo¿e byæ usuwana z urz¹dzenia. Jest to konieczne np. przy
monta¿u grza³ki dodatkowej.
W tym celu od³¹czyæ przewód przy³¹czeniowy czujnika temperatury pomieszczenia B2 od regulatora ³adowania i roz³adowa-
nia. Odkrêciæ wkrêty dociskowe od zespo³u dmuchawy i wyj¹æ do przodu zaœlepkê coko³u.

2.3.8 Monta¿ przedniej p³yty meblowej i podk³adek wyrów-
nuj¹cych

Ustaliæ wymiar "H" od pod³o¿a do krawêdzi œcianki bocznej
(rys. 14).
Ustaliæ wymiar "S" od pod³o¿a do dolnej krawêdzi przodu
p³yty meblowej (poz. 9, rys. 14).
Wyliczyæ wymiar "X" (= H - S).

Rys. 13

Rys.14
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Na tylnej œcianie p³yty meblowej nawierciæ 4 otwory nieprze-
lotowe zgodnie ze znajduj¹cym siê obok rysunkiem 15. Otwory
φ 5 mm, g³êbokoœæ 8 mm (patrz rys. 16).

W nawiercone otwory p³yty meblowej wbiæ tulejki gwintowa-
ne M4 (poz. 10, rys 16).
Wkrêciæ w tulejki trzpienie gwintowane M4x18 (poz. 11) wraz
z 2 podk³adkami (poz. 13) i nakrêtk¹ (poz. 14).

W zale¿noœci od potrzeby, odpowiednio do wysokoœci p³yty
meblowej, przy pomocy za³¹czonych œrub M 4 (poz. 15, rys.
17) zamontowaæ podk³adki wyrównuj¹ce 10 mm lub 20 mm
na zaœlepce obs³ugowej (poz. 17).

Rys. 15

Rys. 16

Rys. 17
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Uwaga: przed przykrêceniem przedniej p³yty zwróciæ
uwagê, aby czujnik temperatury rdzenia B3 (patrz rys.
9, str. 12) by³ wsuniêty do oporu w tulejkê.

Sprê¿ynki dociskowe (poz. 18, rys. 18) wsun¹æ od ty³u w kwa-
dratowe otwory pokrywy przedniej. Pokrywê przedni¹ przy-
krêciæ ponownie do urz¹dzenia.

Rys. 18

Uwaga: nale¿y zwróciæ uwagê, aby sprê¿ynki dociskowe nie dotyka³y opornika dmuchawy. K¹townik wraz z opornikiem
wygi¹æ w pozycjê poziom¹.

Przykrêciæ ponownie panel obs³ugowy. Za³o¿yæ œciankê meblow¹.

Wskazówka: P³yta meblowa mo¿e byæ tak¿e zamocowana przy pomocy tzw. œrub nimbusowych. Do tego celu w pokrywie
przedniej przewidziano ju¿ odpowiednie otwory. Monta¿ p³yty meblowej musi byæ w tym przypadku wykonany przed monta¿em
zaœlepki obs³ugowej.

2.4 Tabliczka znamionowa
Na tabliczce znamionowej znajduj¹ siê najwa¿niejsze dane techniczne urz¹dzenia. Tabliczka znamionowa znajduje siê u do³u, po
lewej stronie na czarnej zaœlepce coko³u.

Opis tabliczki znamionowej

Numer fabryczny

Dmuchawa

£adowanie

Roz³adowanie
Grza³ka dodatkowa

Ciê¿ar

Typ

Rys.19
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2.5 Czêœci zamienne
W przypadku zamawiania czêœci zamiennych, na zamówieniach nale¿y podawaæ: typ urz¹dzenia, numer fabryczny podany na
tabliczce znamionowej urz¹dzenia, oraz numer katalogowy danej czêœci zamiennej. W zwi¹zku z tym zalecane jest wpisanie poni¿ej
numeru fabrycznego urz¹dzenia, przed jego zainstalowaniem.
Typ WSP 300 H
Numer fabryczny ………………………………

2.6 Osprzêt dodatkowy
2.6.1 Kompletny zestaw obudowy
Kompletny zestaw obudowy pozwala na wolne ustawienie ku-
chennego ogrzewacza akumulacyjnego bez wbudowania w szaf-
ki kuchenne. Zestaw sk³ada siê z: p³yty przedniej, blatu kuchen-
nego i œcianek bocznych.

Kolejnoœæ monta¿u
Odkrêciæ panel obs³ugowy i pokrywê przedni¹ urz¹dzenia
(patrz pkt. 1 - 3, str. 8).
Zdj¹æ czarn¹ zaœlepkê coko³u (wraz z wk³adk¹ wyp³ywu po-
wietrza). W tym celu od³¹czyæ przewód przy³¹czeniowy czujni-
ka temperatury pomieszczenia B2 od regulatora ³adowania i
roz³adowania B1 (patrz rys. 12 + 13, str. 13). Wykrêciæ wkrêty
dociskowe (poz. 8) w zespole dmuchawy i wyci¹gn¹æ do przo-
du z urz¹dzenia zaœlepkê coko³u.
Przykrêciæ zaœlepki boczne (poz. 19, rys. 20) u do³u na prawej
i lewej œciance bocznej
Blat z otworami szyn mocuj¹cych po³o¿yæ na wkrêtach (poz.
20) pokrywy urz¹dzenia. Blat nasun¹æ do ty³u w taki sposób,
aby zarówno z przodu, jak i z ty³u wystawa³ na 30 mm. Blat
przykrêciæ od do³u poprzez pokrywê urz¹dzenia do istniej¹-
cych otworów (poz. 21). Do monta¿u wykorzystaæ za³¹czone
wkrêty. Rys.20

Podk³adka wyrównuj¹ca o wysokoœci  20 mm zamontowaæ
na panelu obs³ugowym (poz. 23, rys. 21).
Zaœlepkê coko³u wsun¹æ ponownie przed œcianki boczne.
Przewód przy³¹czeniowy czujnika temperatury pomieszcze-
nia B2 pod³¹czyæ ponownie do regulatora ³adowania i roz³a-
dowania B1. Dokrêciæ ponownie œruby dociskowe.

Uwaga: przed przykrêceniem przedniej p³yty zwróciæ
uwagê, aby czujnik temperatury rdzenia B3 (patrz rys.
9, str. 12) by³ wsuniêty do oporu w tulejkê.

Przykrêciæ ponownie pokrywê przedni¹.
Otwory œciany  przedniej wsun¹æ na 4 œruby (poz. 22) w œcia-
nach bocznych i wsun¹æ do oporu w dó³.
Przykrêciæ ponownie panel obs³ugowy (poz. 23).

Rys. 21
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2.6.2 Grza³ka dodatkowa (osprzêt dodatkowy)
Dla uzyskiwania ciep³a z jeszcze nie na³adowanego ogrzewacza zalecane jest wbudowanie w ogrzewacz grza³ki dodatkowej, która
zapewnia ciep³o w dowolnej chwili. Grza³ka pracuje równie¿ w taryfie dro¿szej.
Grza³ka dodatkowa w³¹czana jest wbudowanym wy³¹cznikiem. Jej praca sygnalizowana jest zapaleniem siê lampki kontrolnej.
Wbudowania grza³ki dodatkowej mo¿e dokonaæ jedynie uprawniony Instalator / Serwisant.

Kolejnoœæ monta¿u
Od³¹czyæ ca³kowicie napiêcie od ogrzewacza akumulacyjnego.
Odkrêciæ panel obs³ugowy i pokrywê przedni¹ (patrz pkt. 1 - 3, str. 8).
Zdj¹æ czarn¹ zaœlepkê coko³u (wraz z wk³adk¹ wyp³ywu powietrza): w tym celu od³¹czyæ przewód przy³¹czeniowy czujnika tempe-
ratury pomieszczenia B2 od regulatora ³adowania i roz³adowania B1 (patrz rys. 12 + 13, str. 13). Wykrêciæ œruby dociskowe
zespo³u dmuchawy (poz. 8) i wyci¹gn¹æ do przodu z urz¹dzenia zaœlepkê coko³u.

Na œciance wewnêtrznej, u do³u z lewej strony, nad zespo-
³em dmuchawy (poz. 24), przykrêciæ do istniej¹cych otwo-
rów mocuj¹cych regulator w³¹czania grza³ki dodatkowej F2.1
(poz. 22).
Do zespo³u dmuchawy przykrêciæ do istniej¹cych otwo-
rów mocuj¹cych zabezpieczenie przed przegrzaniem F2.2
(rys. 23).

Uwaga: oba elementy tzn. regulator w³¹czania grza³ki
dodatkowej i zabezpieczenie przed przegrzaniem s¹
identyczne.

Rys. 22

Rys. 23

Rys. 24

Z górnej czêœci zespo³u dmuchawy usun¹æ istniej¹ce œruby
(poz. 25, rys. 23).
Otworzyæ otwór zakryty taœm¹ klej¹c¹ i od zewn¹trz za³o¿yæ
prowadnicê przewodu (poz. 26).

Grza³kê dodatkow¹ E2 (rys. 24) w³o¿yæ od ty³u w zespó³ dmu-
chawy i przeprowadziæ na zewn¹trz przewody przez prowad-
nicê. Ustawiæ uchwyty grza³ki dodatkowej w odpowiedniej
pozycji i przymocowaæ za³¹czonymi œrubami.
Z przodu zespo³u dmuchawy, z lewej strony przykrêciæ prze-
wód uziemiaj¹cy (poz. 27).

Ponownie wsun¹æ zaœlepkê coko³u. Przewód przy³¹czeniowy czujnika temperatury pomieszczenia B2 pod³¹czyæ ponownie do
regulatora ³adowania i roz³adowania B1. Dokrêciæ ponownie œruby dociskowe.
Nasadziæ na panel steruj¹cy przewód uziemiaj¹cy. Pod³¹czyæ zgodnie ze schematem elektrycznym (str. 11) przewody przy³¹cze-
niowe regulatora w³¹czania grza³ki dodatkowej F2.1, zabezpieczenia przed przegrzaniem F2.2 i grza³ki dodatkowej.

Uwaga: nale¿y zwróciæ uwagê aby ¿aden przewód nie zosta³ uszkodzony lub wyci¹gniêty, ani nie dotyka³ opornika
dmuchawy. U³o¿yæ odpowiednio przewody.

Uwaga: przed przykrêceniem przedniej p³yty zwróciæ uwagê, aby czujnik temperatury rdzenia B3 (patrz rys. 9, str. 12) by³
wsuniêty do oporu w tulejkê.

Przykrêciæ ponownie przedni¹ pokrywê i panel obs³ugowy.
W³¹czyæ ponownie napiêcie i sprawdziæ dzia³anie grza³ki dodatkowej.
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2.7 Uruchomienie
Przed dokonaniem uruchomienia nale¿y przeprowadziæ nastêpuj¹ce kontrole:

Kontrola izolacji, przy pomocy napiêcia 500 V. Opornoœæ izolacji musi wynosiæ co najmniej 0,5 MOhm.
Kontrola poboru mocy. Mo¿e byæ wykonana przy pomocy licznika energii i pomiaru czasu. Uzyskan¹ wartoœæ nale¿y porównaæ z
danymi znajduj¹cymi siê na tabliczce znamionowej urz¹dzenia.

Wskazówka: Przy pierwszym uruchomieniu ogrzewacza akumulacyjnego mo¿e dochodziæ do wydzielania siê zapa-
chów i dlatego nale¿y starannie przewietrzyæ pomieszczenie, w który znajduje siê ogrzewacz.

2.8 Ponowne z³o¿enie
Urz¹dzenia, które by³y ju¿ uruchamiane lub rozbierane i ponownie montowane w innym miejscu nale¿y uruchomiæ ponownie i
przeprowadziæ kontrolê zgodnie z powy¿szymi wskazówkami.
Po ponownym z³o¿eniu urz¹dzenie podczas pierwszego ³adowania musi byæ nadzorowane przez Instalatora / Serwisanta. Nale¿y
sprawdziæ zadzia³anie regulatora ³adowania.
Czêœci izolacji cieplnej, które zosta³y uszkodzone i mog¹ powodowaæ zagro¿enie, nale¿y z uwagi na bezpieczeñstwo u¿ytkowania
bezwzglêdnie wymieniæ.

3. Gwarancja
Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urz¹dzenie zosta³o zakupione. Naprawy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do Zak³adu
Serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej.
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne oraz konserwacja i ewentualne naprawy urz¹dzenia mog¹ byæ wykonane wy³¹cznie przez upraw-
nionego Instalatora pod rygorem utraty gwarancji.

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

Wszystkie elementy kartonowe s¹  wykonane z makulatury i mog¹ byæ wykorzystane jako surowiec wtórny.
Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE), zaœ taœmy mocuj¹ce z polipropylenu (PP).
Spieniony polistyrol (EPS) lub styropor 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.

Z uwagi na koniecznoœæ ochrony œrodowiska urz¹dzenia te nie mog¹ trafiaæ na wysypiska i musz¹ byæ usuwane zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami.
Informacji o zasadach recyklingu udzielaj¹ W³adze lokalne.
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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 08.2007. Zmiany techniczne zastrze¿one.
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