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Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Instrukcja obs³ugi i instalowania

Monta¿ (instalacja wodna i instalacja elektryczna),
pierwsze uruchomienie i konserwacja i naprawy mog¹ byæ wykonane

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

Technika Grzewcza
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Instrukcja obs³ugi

AEG Technika Grzewcza dziêkuje za zakup ogrzewacza przep³ywowego. Zakupiliœcie Pañstwo produkt wysokiej jakoœci pochodz¹-
cy z niemieckiej produkcji.
AEG Technika Grzewcza k³adzie ju¿ przy rozwoju i produkcji urz¹dzeñ du¿y nacisk na nowoczesne i ekologiczne technologie
produkcji. Dziêki unowoczeœnianiu produkcji ogrzewacze przep³ywowe AEG nale¿¹ do najbardziej ekonomicznych urz¹dzeñ w
swojej klasie.

1. Instrukcja obs³ugi

1.1 Opis urz¹dzenia

Ogrzewacz przep³ywowy DDLE ÖKO TD ogrzewa wodê podczas jej przep³ywu przez urz¹dzenie. Temperatura wyp³ywaj¹cej z ogrze-
wacza wody mo¿e byæ regulowana bezstopniowo, przy pomocy pokrêt³a regulacji temperatury, w zakresie od ok. 30OC do ok. 60OC.
Przy przep³ywie wynosz¹cym ok. 3 l/min system regulacji ogrzewacza w³¹cza odpowiedni¹ moc systemu grzejnego, w zale¿noœci
od nastawy temperatury i temperatury zimnej wody doprowadzonej do urz¹dzenia.

1.2 Najwa¿niejsze wskazówki w skrócie

1.2.1 Pokrêt³o regulacji temperatury z wyœwietlaczem LCD
Poprzez obracanie pokrêt³a mo¿liwe jest bezstopniowe nastawianie ¿¹danej temperatury c.w.u., nastawiona temperatura pokazy-
wana jest na wyœwietlaczu.

1.2.2 Temperatury zalecane dla oszczêdnej eksploatacji
40OC - umywalka, prysznic, wanna
55OC - zlewozmywak
W przypadku niskich temperatur wody dop³ywaj¹cej do ogrzewacza i wysokiej temperaturze ¿¹danej przep³yw zostaje automatycz-
nie przyd³awiony. W ten sposób zapewnione zostaje utrzymanie nastawionej temperatury na sta³ym poziomie.

1.2.3 Ograniczenie temperatury
¯¹dane ograniczenie temperatury mo¿e byæ dokonane przy pomocy menu nastaw, na panelu steruj¹cym. Ponadto istnieje mo¿li-
woœæ nastawienia równie¿ poprzez menu nastaw zabezpieczenia dzieci przed poparzeniem.

1.3 Panel obs³ugi

1.3.1 Regulacja temperatury bezpoœrednio w urz¹dzeniu
Regulacja temperatury odbywa siê przy pomocy pokrêt³a regulacji temperatury lub obu przycisków pamiêci 1 i 2. Temperatura
zadana mo¿e byæ odczytana na wyœwietlaczu ogrzewacza.

1.3.2 Regulacja temperatury przy pomocy pilota zdalnej regulacji temperatury
Pilot zdalnej regulacji temperatury posiada 4 przyciski (+, -, 38OC, 55OC) s³u¿¹ce do regulacji temperatury wody wyp³ywaj¹cej z
urz¹dzenia.
Je¿eli ogrzewacz znajduje siê w trybie ECO, to po naciœniêciu jednego z przycisków temperatury funkcja ECO zostaje wy³¹czona dla
nastêpnego poboru wody. Je¿eli ogrzewacz znajduje siê w trybie normalnym, mo¿liwe jest sta³e ustawienie temperatury, poprzez
pilota zdalnej regulacji temperatury.
Mo¿liwe jest powi¹zanie z urz¹dzeniem do 4 pilotów zdalnej regulacji temperatury (patrz Menu).

1.3.3 Podœwiet lenie wyœwiet lacza
Zmiana koloru podœwietlenia wyœwietlacza ma miejsce przy przejœciu z 42,5OC (kolor niebieski) na 43,0OC (kolor czerwony).
Podœwietlenie wyœwietlacza uruchamiane jest przy uruchomieniu elementów obs³ugowych oraz po osi¹gniêciu przep³ywu w³¹-
czeniowego (jasne). W trybie gotowoœci ogrzewacza podœwietlenie jest ciemniejsze. Podœwietlenie ciemniejsze jest sta³¹
nastaw¹ fabryczn¹. Podœwietlenie jaœniejsze mo¿e byæ przez U¿ytkownika indywidualnie dopasowywane w menu, od koloru
czerwonego do niebieskiego. Po uruchomieniu elementów obs³ugowych podœwietlenie dzia³a przez 30 sek. Podczas poboru wody
podœwietlenie w³¹czane jest bez zw³oki.
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1.3.4 Funkcja ECO
Funkcja ECO w³¹czana i wy³¹czana jest przyciskiem ECO. Na wyœwietlaczu zapala siê zielona dioda i pojawia siê symbol ECO.
Funkcja ECO ogranicza wielkoœæ przep³ywu do przep³ywu ekonomicznego i nastawia zadan¹ temperaturê ECO. Obie wartoœci
mog¹ zostaæ dopasowane przez U¿ytkownika w menu. Nastaw¹ fabryczn¹ jest 38OC i przep³yw 8 l/min.
Ka¿da nastawa temperatury bezpoœrednio na ogrzewaczu (pokrêt³o regulacji temperatury, przyciski pamiêci 1 i 2), która powoduje
zmianê temperatury zadanej w stosunku do temperatury ECO prowadzi do wy³¹czenia funkcji ECO (w przypadku potrzeby funkcja
ECO musi zostaæ ponownie w³¹czona).
Je¿eli temperatura zostanie wybrana poprzez naciœniêcie przycisku pilota zdalnej regulacji temperatury, to funkcja ECO zostanie
wy³¹czona tylko dla nastêpnego poboru wody. Po wyborze temperatury przy pomocy pilota, zmieniona temperatura poka¿e siê
natychmiast na wyœwietlaczu. Je¿eli w ci¹gu 2 minut nie nast¹pi pobór wody, ogrzewacz przechodzi ponownie w tryb ECO. W
przypadku poboru wody ¿¹dana temperatura jest podczas poboru utrzymywana, a przep³yw nie zostaje ograniczony. Po 2 minutach
od zakoñczenia poboru ogrzewacz powraca do funkcji ECO.

1.3.5 Funkcje komfortowe
W menu mo¿liwe jest uruchomienie oraz nastawa wartoœci funkcji komfortowych programu k¹pielowego, automatyki iloœci wody,
zabezpieczenia przed dzieæmi, dla wyœwietlacza.

1.3.6 Menu

Menu zostaje w³¹czone przez naciœniêcie i przytrzymanie przycisku ECO przez 2 sek.
Przez ponowne naciœniêcie przycisku nastêpuje przejœcie do nastêpnego punktu menu.
Poprzez obracanie pokrêt³a regulacji temperatury nastawiane s¹ wartoœci lub dokonywany wybór.
W celu opuszczenia menu: nacisn¹æ i przytrzymaæ przez 2 sekundy przycisk ECO.
1. Temperatura ECO

Zakres nastawy 30OC…60OC
2. Przep³yw ECO

Mo¿liwoœæ nastawy ograniczenia przep³ywu w zakresie 4…15 l/min
3. Jasnoœæ niebieskiego podœwietlenia wyœwietlacza

Mo¿liwoœæ nastawy pomiêdzy minimum (ciemne) i maksimum (jasne)
4. Jasnoœæ czerwonego podœwietlenia wyœwietlacza

Mo¿liwoœæ nastawy pomiêdzy minimum (ciemne) i maksimum (jasne)
5. Zabezpieczenie przed dzieæmi

Mo¿liwoœæ wyboru ON / OFF
Zakres nastawy ON: 31-60OC

6. Program k¹pielowy
Mo¿liwoœæ wyboru ON / OFF
Po 3 minutach ¿¹dana temperatura jest obni¿ana o 10OC, w odstêpach co 10 sek.

7. Automatyka iloœci wody
Po nastawieniu iloœci wody, przep³yw zmniejszany jest na ok. 4 l/min. Temperatura pozostaje nie zmieniona.
Wybór ON/OFF przy ON: 5…200 litrów

8. Wskazanie dodatkowe
W drugim wierszu wyœwietlacza mo¿liwy jest wybór nastêpuj¹cych informacji:
Wielkoœæ przep³ywu w l/min
Zu¿ycie energii w kWh
Zu¿ycie wody w m3

Godzina
Pokazywane informacje mog¹ byæ zresetowane, poprzez jednoczesne naciœniêcie przycisków 1 i 2.

9. Godzina
Nastawiæ godzinê

 Wskazanie temperatury   Serwis

 Wskazanie kreskowe aktualnej   Wskazanie usterki
 mocy ogrzewacz
 Drugie wskazanie np. pomiar   Podœwietlenie wyœwietlacza
 przep³ywu wody

 Przyciski pamiêci 1 i 2

 Przycisk informacji i ECO

 WskaŸnik ECO

 Pokrêt³o regulacji temperatury
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10. Zdalny przycisk temperatury (pilot zdalnej regulacji temperatury)
Przycisn¹æ przycisk 1: w³¹czona faza zapamiêtania (wskaŸnik miga)
Nacisn¹æ dowolny przycisk na pilocie zdalnej regulacji temperatury (miganie ustaje, pilot zdalnej regulacji temperatury
zostaje zarejestrowany)
Nacisn¹æ przycisk 2: wszystkie piloty zdalnej regulacji temperatury zostan¹ wyrejestrowane.

1.4 Pilot zdalnej regulacji temperatury

Pilot zdalnej regulacji temperatury nale¿y do zakresu dostawy ogrzewacza.

1.4.1 Dane techniczne

Typ FFB comfort

Wymiary (wys/szer/g³êb.) bez uchwytu œciennego 50/50/17 mm

Ciê¿ar bez uchwytu œciennego 30 g

Czêstotliwoœæ pracy 868,3 MHz

Zasiêg w budynkach ³¹cznie ze stropem miêdzypiêtrowym ok. 25 m

Zakres nastaw temperatury 30OC - 55OC

Rodzaj ochrony wg. EN 60529 Kabina prysznicowa = IPX5

Wanna = IP X7

Typ baterii CR 2032

Nadajnik jest wodoszczelny i mo¿e byæ u¿ywany zarówno podczas brania prysznica, jak i k¹pania siê w wannie. Oznakowanie CE
potwierdza zgodnoœæ z nastêpuj¹cymi Dyrektywami:
- Dyrektywa 1999/5/EG/REtTTE oraz Zarz¹dzenie dotycz¹ce instalacji radiotechnicznych
- Dyrektywa niskonapiêciowa 2006/95/EG
- Dyrektywa przeciwzak³óceniowa 89/336/EWG

1.4.2 Monta¿
Nadajnik mo¿e zostaæ zamontowany na œcianie przy pomocy uchwytu œciennego. Uchwyt œcienny mo¿na zamontowaæ na
œcianie przy u¿yciu za³¹czonej dwustronnej taœmy przylepnej lub te¿ wkrêtu φ 3 mm.

1.4.3 Zarejestrowanie nadajnika w ogrzewaczu
Pilota zdalnej regulacji temperatury jest fabrycznie zarejestrowany w ogrzewaczu. Je¿eli przy uruchomieniu nie nast¹pi przesy³
danych, nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci: nacisn¹æ przycisk 1 w ogrzewaczu (w³¹czona zostaje faza rejestracji, miga
wskaŸnik w ogrzewaczu), nacisn¹æ przycisk w pilocie zdalnej regulacji temperatury.

1.4.4 Przekazanie U¿ytkownikowi
Objaœniæ U¿ytkownikowi dzia³anie urz¹dzenia. Zwróciæ szczególnie uwagê na bezpieczeñstwo u¿ytkowania. Przekazaæ instrukcjê
obs³ugi i instalowania.
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1.5 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa

Przy temperaturach wody wyp³ywaj¹cej wy¿szych ni¿ 43OC istnieje niebezpieczeñstwo poparzenia!
Niniejszy sprzêt nie jest przeznaczony do u¿ytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnoœci fizycznej, czuciowej lub
psychicznej, lub osoby o braku doœwiadczenia lub znajomoœci sprzêtu, chyba ¿e odbywa siê to pod nadzorem lub zgodnie z
instrukcj¹ u¿ytkowania sprzêtu, przekazanej przez osoby odpowiadaj¹ce za ich bezpieczeñstwo.

Nale¿y zwracaæ uwagê na dzieci, aby nie bawi³y siê sprzêtem - niebezpieczeñstwo poparzenia.

1.6 Wa¿na wskazówka

Niebezpieczeñstwo uszkodzenia!
W przypadku wyst¹pienia przerwy w dop³ywie wody spowodowanej np. zabezpieczeniem przed zamarzaniem
lub pracami przy instalacji wodnej, przed ponownym uruchomieniem ogrzewacza nale¿y bezwzglêdnie doko-
naæ jego odpowietrzenia.
W tym celu konieczne jest wykonanie nastêpuj¹cych czynnoœci:
1. wy³¹czyæ lub wykrêciæ bezpieczniki
2. pod³¹czony do urz¹dzenia zawór ciep³ej wody otwieraæ i zamykaæ tak d³ugo, a¿ ogrzewacz oraz instalacja zimnej wody

zostan¹ odpowietrzone.
3. ponownie w³¹czyæ lub wkrêciæ bezpieczniki.

Nie dokonanie odpowietrzenia ogrzewacza grozi przepaleniem elementu grzejnego.

1.7 Wydajnoœci ciep³ej wody u¿ytkowej

Wydajnoœæ ciep³ej wody u¿ytkowej zmienia siê w zale¿noœci od pory roku i zwi¹zanych z tym ró¿nic temperatur zimnej wody
zasilaj¹cej urz¹dzenie.
Przy temperaturach wody zasilaj¹cej wynosz¹cych 6OC, 10OC i 14OC osi¹gane s¹ nastêpuj¹ce przep³ywy wody (patrz tabela 1)
ϑ1 = temperatura zimnej wody zasilaj¹cej
ϑ2 = temperatura wody podmieszanej
ϑ3 = temperatura wody wyp³ywaj¹cej

ϑ2 = 38OC
Moc urz¹dzenia 18 kW 21 kW 24 kW 27 kW

ϑ1 l/min *

6OC 8,0 9,4 10,7 12,1

10OC 9,2 10,7 12,3 13,8

14OC 10,7 12,5 14,5 16,1

ϑ3 = 60OC
Moc urz¹dzenia 18 kW 21 kW 24 kW 27 kW

ϑ1 l/min *

6OC 4,8 5 ,6 6,4 7,2

10OC 5,2 6 ,0 6,9 7,7

14OC 5 ,6 6 ,5 7,5 8,4

Temperatura u¿ytkowa      Do zlewozmywaka i zastosowaniu armatur termostatycznych
np. do prysznica, mycia r¹k, nape³niania wanny itd.

* wartoœci w tabeli w odniesieniu do napiêcia 400 V. Wielkoœci przep³ywu zale¿ne s¹ od ciœnienia wody i rzeczywistego
napiêcia elektrycznego.



7

Instrukcja obs³ugi

1.8 Zalecane nastawy przy zastosowaniu armatur termostatycznych

W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania armatury termostatycznej, ogrzewacz przep³ywowy musi byæ nastawiony na
temperaturê maksymaln¹ (pokrêt³o regulacji temperatury nastawione w prawo do oporu).

1.9 Pierwsza pomoc w przypadku usterek

• sprawdziæ bezpieczniki,
• sprawdziæ stopieñ zabrudzenia i zakamieniania armatur i g³owic prysznicowych (patrz tak¿e "Usuwanie usterek").
Je¿eli zaistnia³y problem zg³aszany jest do Zak³adu Serwisowego, nale¿y przekazaæ dane z tabliczki znamionowej, w celu
u³atwienia i przyspieszenia pomocy.

1.10 Konserwacja i czyszczenie urz¹dzenia

Prace konserwacyjne jak np. sprawdzenie bezpieczeñstwa elektrycznego mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie
przez Instalatora / Serwisanta.
Do utrzymania obudowy ogrzewacza w czystoœci wystarczy wilgotna œciereczka, zamoczona w roztworze
myd³a. Nie nale¿y stosowaæ ¿adnych szoruj¹cych lub rozpuszczaj¹cych œrodków czystoœci!
Osad wapienny zbieraj¹cy siê w wyp³ywie armatur ogranicza przep³yw wody i dlatego nale¿y od czasu do
czasu wykonaæ czyszczenie perlatorów i otworów g³owic prysznicowych.

1.11 Instrukcja obs³ugi i instalowania

Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y starannie przechowaæ i przekazaæ nabywcy w przypadku sprzeda¿y urz¹dzenia.
Przy pracach konserwacyjnych lub ewentualnych naprawach udostêpniæ do wgl¹du Serwisantowi.
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2. Instrukcja monta¿u (dla Instalatora)
Zainstalowanie urz¹dzenia i pod³¹czenie elektryczne musz¹ byæ wykonane przez Instalatora posiadaj¹cego uprawnienia, przy
uwzglêdnieniu wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

2.1 Budowa urz¹dzenia

1. Pokrêt³o regulacji temperatury, wyœwietlacz LCD
i przyciski

2. Pokrywa urz¹dzenia

3. Œcianka tylna - czêœæ dolna

4. Przy³¹cze œrubowe ciep³ej wody u¿ytkowej

5. Przy³¹cze œrubowe zimnej wody

6. Œcianka tylna - czêœæ górna

7. Modu³ elektroniki

8. Zespó³ diod LED - wskazania pracy i usterek

9. Wtyczka prze³¹czania mocy 18/21/24

10. Gniazdo wtykowe przewodu regulatora temperatury

11. Ogranicznik ciœnienia bezpieczeñstwa (AP 3)
z przyciskiem odblokowania

12. Listwa zaciskowa

13. Zaœlepka do wy³amania w celu elektrycznego
pod³¹czenia u góry

14. Œruba mocuj¹ca

15. Blok grzewczy

16. Czujnik przep³ywu

17. Wtyczka nastawy temperatury zadanej

18. Tabliczka znamionowa

19. Listwa wieszaka

20. Œruba gwintowana do listwy wieszaka

21. Tulejka kablowa (zasilanie elektryczne
u góry / od do³u)

22. Dwustronny nypel
(zimna woda z zaworem odcinaj¹cym)

23. Uszczelki p³askie

24. Œruby / ko³ki rozporowe do mocowania do œciany
przy natynkowym pod³¹czeniu wody

25. Zawór nastawczy sterowany silnikiem

26. Instrukcja obs³ugi i instalowania

27. Szablon monta¿owy

28. Sitko
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2.2 Krótki opis

Elektronicznie regulowany ogrzewacz przep³ywowy DDLE ÖKO TD jest urz¹dzeniem ciœnieniowym s³u¿¹cym do zaopatrywania w
ciep³¹ wodê u¿ytkow¹ jednego lub kilku punktów poboru wody.
System grzejny odkrytej grza³ki nadaje siê szczególnie do wody zawapnionej, lecz równie¿ do wody o ma³ej zawartoœci  wapnia
(patrz "Zakres stosowania").

2.3 Wa¿ne wskazówki

Powietrze w przewodach zimnej wody mo¿e zniszczyæ system grzejny urz¹dzenia lub uruchomiæ system
zabezpieczenia ! W przypadku odciêcia dop³ywu wody do ogrzewacza np. z powodu mrozu lub prac przy
instalacji wodnej, przed ponownym uruchomieniem ogrzewacza nale¿y bezwzglêdnie wykonaæ nastêpuj¹ce
c z y n n o œ c i :
1. Wykrêciæ lub wy³¹czyæ bezpieczniki.
2. Pod³¹czony do urz¹dzenia zawór ciep³ej wody otwieraæ i zamykaæ tak d³ugo, a¿ ogrzewacz oraz instalacja zimnej wody

zostan¹ odpowietrzone.
3. Ponownie wkrêciæ lub w³¹czyæ bezpieczniki.
Ogrzewacz DDLE ÖKO TD wyposa¿ony jest w system wykrywania powietrza, który w znacznym stopniu zabezpiecza system grzewczy
przed uszkodzeniem. Je¿eli podczas pracy urz¹dzenia pojawi¹ siê w nim pêcherzyki powietrza, wy³¹cza siê system grzewczy na okres
1 minuty, co pozwala na zabezpieczenie grza³ki przed uszkodzeniem.

2.3.1 Armatury
- Armatura ADEo 70 WD do ogrzewaczy przep³ywowych - armatura jednouchwytowa z prze³¹czaniem wanna/prysznic  nr

katalogowy 18 39 34
- mo¿liwe jest zastosowanie dostêpnych w handlu armatur ciœnieniowych
- ciœnieniowe armatury termostatyczne patrz wskazówka "1.6 Zalecane nastawy"
• nale¿y przestrzegaæ wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji, poniewa¿ dostarczaj¹ one wskazówek dotycz¹-

cych bezpieczeñstwa, obs³ugi instalowania i konserwacji urz¹dzenia.

2.4 Przepisy i zalecenia

Przy instalowaniu urz¹dzenia nale¿y przestrzegaæ Polskich Norm, danych znajduj¹cych siê na tabliczce zna-
mionowej oraz zaleceñ lokalnego Zak³adu Energetycznego.
Przepisy i zalecenia
• Monta¿ (instalacja wodna i instalacja elektryczna) oraz pierwsze uruchomienie i konserwacja opisywanego urz¹dzenia powin-

ny byæ wykonane jedynie zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹, przez Instalatora posiadaj¹cego odpowiednie uprawnienia.
• Niezawodna praca i bezpieczeñstwo pracy urz¹dzenia zapewnione s¹ tylko przy zastosowaniu przeznaczonych dla tego urz¹-

dzenia oryginalnych czêœci zamiennych i osprzêtu dodatkowego
• Nale¿y przestrzegaæ Polskich Norm oraz wymagañ i zaleceñ  lokalnego Zak³adu Energetycznego
• Zwróciæ U¿ytkownikowi uwagê na mo¿liwe zagro¿enia (poparzenie)
• Przestrzegaæ danych zawartych na tabliczce znamionowej

Elektryczna opornoœæ w³aœciwa wody nie mo¿e byæ ni¿sza od wartoœci podanej na tabliczce znamionowej urz¹dzenia. Przy
wodnej sieci uk³adu elektroenergetycznego uwzglêdniaæ nale¿y najni¿szy opór elektryczny wody (patrz pkt. "Zakres stosowa-
nia"). Elektryczn¹ opornoœæ w³aœciw¹ wody lub elektryczn¹ przewodnoœæ wody okreœli lokalny Zak³ad  Wodoci¹gowy.

• Urz¹dzenie, nale¿y zamontowaæ w zamkniêtych, nie nara¿onych na mróz pomieszczeniach. Zdemontowane ogrzewacze prze-
chowywaæ w pomieszczeniach nie nara¿onych na mróz z uwagi na resztki wody, jakie zawsze pozostaj¹ w urz¹dzeniu.

• Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna) zapewniony jest wy³¹cznie przy prawid³owym zamontowaniu tulejki
przewodu.

2.4.1 Instalacja wodna
Materia³y instalacji wodnej:
- Ruroci¹g zimnej wody

stal, miedŸ lub rury z tworzywa sztucznego
- Ruroci¹g ciep³ej wody:

miedŸ, systemy z tworzywa sztucznego z odpowiednim atestem*
* przy ogrzewaczach przep³ywowych mog¹ byæ osi¹gane temperatury pracy do maks. 60OC. W przypadku awarii mo¿liwe jest w

instalacji krótkotrwa³e przekroczenie obci¹¿eñ maks. 95OC / 1,2 MPa. Stosowane systemy rur z tworzywa sztucznego musz¹
byæ przystosowane do takich warunków pracy.

• zastosowanie zaworu bezpieczeñstwa nie jest konieczne
• niedopuszczalne jest stosowanie armatur bezciœnieniowych!
• armatury termostatyczne patrz pkt. "1.6 Zalecane nastawy"

2.4.2 Instalacja elektryczna
• tylko pod³¹czenie elektryczne sta³e
• urz¹dzenie musi mieæ mo¿liwoœæ od³¹czenia od sieci elektrycznej na wszystkich biegunach na odleg³oœæ co najmniej 3 mm

np. poprzez bezpieczniki, przekaŸniki itp.
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3. Monta¿ standardowy
Pod³¹czenie elektryczne: podtynkowe u góry; pod³¹czenie wody: podtynkowe

3.1 Ogólne wskazówki monta¿owe

Urz¹dzenie jest fabrycznie przystosowane do pod³¹czenia elektrycznego podtynkowego - u góry, do elektrycznej instalacji podtyn-
kowej
• mo¿liwoœæ monta¿u nad - lub pod punktem poboru wody

• pod³¹czenie wody podtynkowe - œrubowe
• pod³¹czenie elektryczne podtynkowe w górnym obszarze urz¹dzenia

3.1.1 Wa¿ne wskazówki do prze³¹czania mocy w ogrzewaczach DDLE ÖKO TD 18/21/24
Urz¹dzenie jest fabrycznie nastawione na moc 21 kW. W celu zmiany mocy nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
••••• prze³o¿enie wtyczki koduj¹cej
Wtyczka koduj¹ca musi byæ wetkniêta odpowiednio do wybranej mocy. Mo¿liwe moce i zabezpieczenie elektryczne patrz "Dane
techniczne". Nastawion¹ moc nale¿y zakreœliæ na tabliczce znamionowej.
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3.2 Miejsce monta¿u

Ogrzewacz nale¿y zamontowaæ na sta³e do œciany, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed temperaturami ujemnymi.

3.3 Przygotowanie monta¿u urz¹dzenia

• otworzyæ urz¹dzenie
a przy pomocy œrubokrêta odblokowaæ zabezpieczenie
b podnieœæ i usun¹æ pokrywê

• zdj¹æ doln¹ czêœæ œcianki tylnej
a wcisn¹æ oba zatrzaski
b zdj¹æ do przodu doln¹ czêœæ œcianki tylnej

• wy³amaæ w œciance tylnej zaœlepkê tulejki kablowej.
W przypadku je¿eli wy³amana zosta³a nieprawid³owa zaœlepka do tulejki kablowej nale¿y zastosowaæ now¹ œciankê tyln¹.

• przewód przy³¹czeniowy przyci¹æ na odpowiedni¹ d³ugoœæ

• usun¹æ zaœlepki transportowe z króæców wodnych ogrzewacza
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3.4 Mocowanie listwy mocuj¹cej

• zaznaczyæ przy pomocy za³¹czonego szablonu miejsce wiercenia otworów do listwy mocuj¹cej (mo¿na wykorzystaæ listwê
istniej¹c¹ i pasuj¹c¹ lub listwê AEG)

• listwê mocuj¹ca przymocowaæ przy pomocy 2 œrub i ko³ków mocuj¹cych (nie nale¿¹ do zakresu dostawy) dobranych odpowied-
nio do konstrukcji i materia³u œciany.

• dostarczone bolce gwintowane wkrêciæ w listwê mocuj¹c¹

3.5 Monta¿ urz¹dzenia

• uszczelniæ i wkrêciæ nyple dwustronne
• tulejkê kablow¹ (4) nasun¹æ na elektryczny przewód przy³¹czeniowy
• przesun¹æ œciankê tyln¹ przez œrubê gwintowan¹ i tulejkê kablow¹. Przeci¹gn¹æ przy u¿yciu szczypiec tulejkê kablow¹ przy

zatrzaskach w tylnej œciance i zatrzasn¹æ oba zatrzaski
• wcisn¹æ mocno œciankê tyln¹ i zabezpieczyæ uchwytem mocuj¹cym (11). Ogrzewacz mo¿e byæ dodatkowo zamocowany

dwoma dodatkowymi œrubami u do³u.
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3.6 Pod³¹czenie wody

• przy³¹cza œrubowe z uszczelkami p³askimi wkrêciæ na nyple dwustronne. Zwróciæ uwagê na prawid³owe po³o¿enie przy³¹czy
(nie przekrêciæ pod³¹czeñ bagnetowych w urz¹dzeniu).

Wa¿ne wskazówki:
• starannie przep³ukaæ doprowadzenie zimnej wody
• zawór odcinaj¹cy w doprowadzeniu zimnej wody (22) nie mo¿e s³u¿yæ do d³awienia przep³ywu!

3.7 Pod³¹czenie elektryczne

• przewód przy³¹czeniowy pod³¹czyæ do listwy zaciskowej (patrz schemat elektryczny)
STB - ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
AP3 - ogranicznik ciœnienia bezpieczeñstwa

Wa¿ne wskazówki:
• Rodzaj ochrony IP 25 (ochrona strugoszczelna) jest zapewniona tylko w przypadku prawid³owego za³o¿enia tulejki kablowej i

uszczelnieniu przewodu
• Ogrzewacz musi byæ bezwzglêdnie pod³¹czony do przewodu ochronnego
• W przypadku przewodu przy³¹czeniowego o polu przekroju > 6 mm2 nale¿y powiêkszyæ otwór w tulejce kablowej

3.8 Zakoñczenie monta¿u

Zatrzasn¹æ doln¹ czêœæ œcianki tylnej.

3.9 Pierwsze uruchomienie (mo¿e byæ dokonane tylko przez In-
stalatora / Serwisanta)

1 Nape³niæ i odpowietrzyæ ogrzewacz. Uwaga niebezpieczeñstwo pracy
na sucho!
Wszystkie pod³¹czone do ogrzewacza armatury otwieraæ i zamykaæ
tak d³ugo, a¿ w instalacji i ogrzewaczu nie bêdzie znajdowa³o siê powie-
trze. Patrz wskazówka "Wa¿ne wskazówki"

2 Uaktywniæ ogranicznik ciœnienia AP3!
Ogrzewacz dostarczany jest z nieaktywnym ogranicznikiem ciœnienia
bezpieczeñstwa (wcisn¹æ przycisk odblokowania)

3 Wetkn¹æ w elektronikê wtyczkê przewodu regulatora tem-
peratury!

4 Za³o¿yæ i zatrzasn¹æ pokrywê urz¹dzenia!
Sprawdziæ prawid³owe zamkniêcie pokrywy na œciance tylnej.

5 W³¹czyæ napiêcie elektryczne!
6 W celu kalibracji temperatury pokrêt³o regulacji tempera-

tury przekrêciæ do oporu w prawo i do oporu w lewo.
7 Sprawdziæ dzia³anie ogrzewacza!

3.10 Przekazanie urz¹dzenia U¿ytkownikowi

Po dokonaniu uruchomienia nale¿y zapoznaæ U¿ytkownika z zasadami bezpiecznej eksploatacji, zwróciæ uwagê na mo¿liwoœæ
poparzenia w przypadku nastawienia wysokich temperatur i przekazaæ instrukcjê monta¿u i obs³ugi do starannego przechowania.
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4. Alternatywa monta¿u dla Instalatora
Pod³¹czenie elektryczne podtynkowe od do³u, przekaŸnik priorytetu; monta¿ pod punktem poboru, pod³¹czenie wody - u góry;
pod³¹czenie wody natynkowy.

4.1 Pod³¹czenie elektryczne podtynkowe od do³u

4.2 Pod³¹czenie elektryczne natynkowe

w œciance tylnej wyci¹æ lub wy³amaæ otwór do poprowadzenia przewodu przy³¹czeniowego.

• w przypadku elektrycznego pod³¹czenia natynkowego rodzaj ochrony zmienia siê na IP 24 (ochrona bryzgoszczelna)

Uwaga:
Dokonaæ zmiany na tabliczce znamionowej poprzez przekreœlenie IP 25 i zaznaczenie krzy¿ykiem kratki z IP 24.

a Nasun¹æ tulejkê kablow¹ na przewód przy³¹czeniowy
b Wy³amaæ w tylnej œciance zaœlepkê na tulejkê kablow¹
c Przenieœæ listwê zaciskow¹ z góry na dó³. W tym celu wykrêciæ œrubkê i przymocowaæ ni¹ listwê na dole.
d przesun¹æ œciankê tyln¹ przez œrubê gwintowan¹ i tulejkê kablow¹. Przeci¹gn¹æ przy u¿yciu szczypiec tulejkê kablow¹ przy

zatrzaskach w tylnej œciance i zatrzasn¹æ oba zatrzaski.
e wcisn¹æ mocno œciankê tyln¹ i zabezpieczyæ uchwytem mocuj¹cym.
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4.3 Priorytet c.w.u.

W przypadku eksploatacji ogrzewacza przep³ywowego w po³¹czeniu np. z piecami akumulacyjnymi, ogrzewacz przep³ywowy
otrzymuje priorytet dzia³ania. W tym celu nale¿y zainstalowaæ przekaŸnik priorytetu:

a przekaŸnik priorytetu (patrz pkt. "Osprzêt dodatkowy")
b przewód steruj¹cy do przekaŸnika 2. urz¹dzenia (np. pieca akumulacyjnego)
c styk steruj¹cy otwiera siê w przypadku pracy ogrzewacza przep³ywowego, uniemo¿liwiaj¹c w³¹czenie siê w tym czasie pieca

akumulacyjnego
PrzekaŸnik priorytetu mo¿e byæ pod³¹czony tylko do œrodkowej fazy urz¹dzenia - listwy zaciskowej.

4.4 Pod³¹czenie pod punktem poboru, pod³¹czenie wodne u góry

Pod³¹czenie pod punktem poboru z króæcami znajduj¹cymi siê u góry jest mo¿liwe przy zastosowaniu dodatkowego zestawu rurek
(nr katalogowy 18 44 21). Wy³amaæ w tylnej œciance otwory do poprowadzenia rurek wodnych i zamontowaæ zestaw rurek.

4.5 Ograniczenie temperatury

Mo¿liwe jest nastawienie ograniczenia temperatury w zakresie od 31OC do 60OC.

4.6 Armatury natynkowe

Armatura natynkowa AEG  ADEo 70 WD  N (nr katalogowy 18 39 34)
• zamontowaæ zaœlepki G 1/2 wraz z uszczelkami (a) - (nale¿¹ do zakresu dostawy armatury ADEo 70 WD)
• zamontowaæ armaturê
• w³o¿yæ wspornik blaszany w doln¹ czêœæ œcianki tylnej. Wspornik nale¿y do zakresu dostawy armatury i jest niezbêdny w celu

utrzymania rurek armatury w okreœlonej pozycji i zabezpieczenia przed wilgoci¹ (M 31)
• wsun¹æ rurki armatury od góry we wspornik i œciankê tyln¹
• wolny koniec rurek wetkn¹æ w armaturê
• doln¹ czêœæ œcianki tylnej wraz ze wspornikiem i rurkami zatrzasn¹æ wraz z górn¹ czêœci¹ œcianki tylnej
• rurki przy³¹czeniowe przykrêciæ do ogrzewacza
Do takiej instalacji nale¿y przygotowaæ pokrywê ogrzewacza:
Wy³amaæ otwory przelotowe w pokrywie ogrzewacza, ew. wyrównaæ pilnikiem
Mocowanie urz¹dzenia:
Œciankê tyln¹ przymocowaæ w dolnym obszarze dwiema dodatkowymi œrubami.
Monta¿ pokrywy:
Pokrywê ogrzewacza zawiesiæ u góry, nasun¹æ u do³u na œciankê tyln¹ i zatrzasn¹æ. Sprawdziæ czy pokrywa jest prawid³owo
na³o¿ona na œciankê tyln¹.

LR 1-A
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Tabela 3

5.2  Zakresy stosowania

Zakresy stosowania ogrzewaczy przep³ywowych w odniesieniu do elektrycznej opornoœci w³aœciwej wody / specyficznej prze-
wodnoœci elektrycznej

Dane jako Zakres stosowania dla ró¿nych temperatur odniesienia
Dane wg. normy przy 15OC przy 20OC przy 25OC

elektryczna opornoœæ w³aœciwa ≥ 900 Ω cm ≥ 800 Ω cm ≥ 735 Ω cm

specyficzna przewodnoœæ elektryczna ≤ 111 mS/m ≤ 125 mS/m ≤ 136 mS/m

specyficzna przewodnoœæ elektryczna ≤ 1110 μS/cm ≤ 1250 μS/cm ≤ 1360 μS/cm

Tabela 4

Wskazówka: wartoœci elektrycznej opornoœci w³aœciwej lub przewodnoœci elektrycznej
wyliczane s¹ regionalnie w zale¿noœci od temperatury. Fakt ten nale¿y uwzglêdniæ przy oce-
nianiu.

5. Dane techniczne i zakresy stosowania

5.1 Dane techniczne (patrz dane na tabliczce znamionowej)

Typ DDLE ÖKO TD 18 18 / 21 / 24 27
Moc nominalna kW 18 18 21 24 27

Pr¹d nominalny A 26,0 28,5 30,3 34,6 39,0

Zabezpieczenie A 25 32 32 35 40

Prze³¹czanie mocy nie tak tak tak nie

Strata ciœnienia: MPa(bar) / l/min 0,08(0,8) / 5,2 0,08(0,8) / 5,2 0,1(1,0) / 6,0 0,13(1,3) / 6,9 0,16(1,6) / 7,7

Ograniczenie przep³ywu odbywa siê automatycznie

Pojemnoœæ nominalna l 0,4

Konstrukcja ciœnieniowa

Nadciœnienie nominalne MPa (bar) 1 MPa (10)

Ciê¿ar kg 3,6

Klasa ochrony zgodnie z VDE 1

Rodzaj ochrony IP 25 (ochrona strugoszczelna)

Certyfikaty patrz tabliczka znamionowa urz¹dzenia

Przy³¹cze wody G 1/2 gwint zewnêtrzny

Przy³¹cze elektryczne 3/PE ~ 400 V  50/60 Hz

System grzejny odkryta grza³ka 900 Ωcm (patrz tabela 4)

Maks. temp. zimnej wody doprowadzonej OC maks. 60

Zastosowanie zarówno do wody zawapnionej jak i nie zawieraj¹cej wapnia

Przep³yw w³¹czeniowy ≥ 2,5 l/min
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6. Usuwanie usterek

6.1 Usuwanie usterek przez U¿ytkownika

Usterka Przyczyna Usuwanie
Nie w³¹czaj¹ siê grza³ki pomimo - brak napiêcia U¿ytkownik / Instalator / Serwisant:
ca³kowicie otwartej armatury skontrolowaæ bezpieczniki w instalacji

domowej

Nie zosta³ osi¹gniêty przep³yw w³¹czeniowy. U¿ytkownik / Instalator / Serwisant:
Zabrudzenie lub zakamienianie perlatorów wyczyœciæ lub odkamieniæ
lub g³owic prysznicowych

Uszkodzony system  grzejny Instalator / Serwisant:
Zmierzyæ opornoœæ grza³ek,
ew. wymieniæ grza³ki

Chwilowo zimna woda Zadzia³a³ system wykrywania pêcherzyków Po up³ywie jednej minuty ogrzewacz
powietrza i wy³¹czy³ chwilowo grza³ki w³¹czy siê ponownie.

Zbyt ma³y przep³yw W³¹czony jest tryb ECO (wartoœæ Wy³¹czyæ tryb ECO
graniczna zosta³a nastawiona na (ew. dopasowaæ wartoœæ graniczn¹)
mniejsz¹ wielkoœæ)

Zakamienione g³owice Odkamieniæ ew. wymieniæ
prysznicowe / perlatory

Tabela 5

6.2 Usuwanie usterek przez Instalatora / Serwisanta

Usterka Przyczyna Usuwanie
Zbyt ma³y przep³yw Zabrudzenie Wyczyœciæ sitko

Uszkodzony zawór nastawczy z silnikiem Sprawdziæ i ew. wymieniæ zawór

Sta³e wskazanie b³êdu na wyœwietlaczu Uszkodzony czujnik / elektronika Przeanalizowaæ dalej b³¹d w menu
serwisowym

Zak³ócenie w komunikacji pomiêdzy Sprawdziæ panel steruj¹cy i
panelem obs³ugi i regulacj¹ przewód ³¹cz¹cy.

Nie dzia³a ca³kowicie wyœwietlacz LCD Brak napiêcia sieci Sprawdziæ bezpieczniki w instalacji
domowej

Nie pod³¹czony przewód panelu steruj¹cego Wetkn¹æ przewód

Zadzia³a³ ogranicznik AE3 Usun¹æ przyczynê usterki.
Przep³ukaæ system grzejny, aby unikn¹æ
przegrzania systemu.
Wcisn¹æ przycisk ogranicznika AE 3.

Uszkodzona elektronika Sprawdziæ i ew. wymieniæ elektronikê

Ogrzewanie nie w³¹cza siê / brak Uszkodzony lub nie pod³¹czony czujnik Sprawdziæ pod³¹czenie czujnika
ciep³ej wody przep³ywu przep³ywu; w trybie serwisowym

sprawdziæ pomiar przep³ywu

Wskazanie b³êdu tylko podczas Brak jednej fazy Sprawdziæ bezpieczniki w instalacji
poboru wody domowej

B³¹d w elektronice zabezpieczaj¹cej Wetkn¹æ przewód AE w; sprawdziæ AE 3

Temperatura doprowadzonej zimnej Obni¿yæ temperaturê zimnej wody.
wody > 55OC

Chwilowy brak ciep³ej wody Aktywny program k¹pielowy Wy³¹czyæ program k¹pielowy

Krótkotrwa³e zak³ócenie przep³ywu Urz¹dzenie powróci automatycznie do
pracy, gdy powróci wystarczaj¹cy przep³yw

Zadzia³a³ system wykrywania pêcherzyków Po up³ywie jednej minuty ogrzewacz
powietrza (zimna woda przez ok. 1 min) w³¹czy siê ponownie automatycznie.

Tabela 6
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7. Osprzêt dodatkowy

7.1 Armatura do poboru bezpoœredniego

ADEo 70  WD - jednouchwytowa armatura mieszaj¹ca z prze³¹czaniem wanna / prysznic
Nr katalogowy  18 39 34

7.2 Osprzêt monta¿owy

Zestaw rurek do monta¿u pod punktem poboru UT 104
Nr katalogowy  18 44 21
Przy³¹cza wodne ze œrubunkiem zaciskowym 12 mm

7.3 Uniwersalna rama monta¿owa

Nr katalogowy 22 77 01
Sk³adaj¹ca siê z:
- ramy monta¿owej
- okablowania elektrycznego
Zestaw ten zapewnia woln¹ przestrzeñ 30 mm pomiêdzy tyln¹ œciank¹ ogrzewacza a  œcian¹ instalacyjn¹.
Umo¿liwia to podtynkowe pod³¹czenie elektryczne w dowolnym miejscu, za urz¹dzeniem.  G³êbokoœæ ogrzewacza zwiêksza siê o 30
mm. Przy zastosowaniu tego zestawu zmienia siê rodzaj ochrony na IP 24 (bryzgoszczelna)

7.4 Zestaw rurek do monta¿u z przesuniêciem

Nr katalogowy  22 77 02
- uniwersalnej ramy monta¿owej (opis techniczny patrz nr katalogowy 22 77 01)
- kolanek do pionowego przesuniêcia ogrzewacza o 90 mm w stosunku do przy³¹cza wody

7.5 Zestaw rurek do wymiany w miejsce gazowego ogrzewacza wody

Nr katalogowy  22 77 03
Sk³adaj¹cy siê z:
- uniwersalnej ramy monta¿owej (opis techniczny patrz nr katalogowy 22 77 01)
- kolanek do instalacji do istniej¹cych przy³¹czy dla gazowego ogrzewacza wody  (zimna woda z lewej strony, ciep³a woda z

prawej strony)

7.6 PrzekaŸnik priorytetu

Nr katalogowy  00 17 86
Priorytetowe w³¹czanie przep³ywowego ogrzewacza wody przy jednoczesnej pracy pieców   akumulacyjnych. Pod³¹czenie prze-
kaŸnika priorytetu LR 1-A, patrz rysunek str. 15.
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Gwarancja / Ochrona œrodowiska

8. 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 urz¹dzenia mog¹ byæ wykonane wy³¹cznie przez uprawnionego Instalatora.
Producent nie bierze odpowiedzialnoœci za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u i / lub u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¹
instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.

9. 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), wk³adki z polistyrolu (PS), zaœ klamry z polioxymetylenu (POM).
• Wszystkie materia³y mog¹ s³u¿yæ jako surowce wtórne.

Przetwarzanie zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych.
Urz¹dzenia oznakowane znakiem przekreœlonego ko³owego pojemnika na œmieci nie mog¹ byæ umieszczane w tych pojemnikach
i musz¹ byæ oddzielnie sk³adowane i utylizowane.
Przetwarzanie zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych musi odbywaæ siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie
przepisami.
Przep³ywowe ogrzewacze wody u¿ytkowej nie podlegaj¹ postanowieniom Ustawy o zu¿ytych urz¹dzeniach elektrycznych i
elektronicznych i z tego powodu nie mog¹ byæ bezp³atnie odbierane od U¿ytkownika, lecz musz¹ byæ przekazywane przez
U¿ytkownika bezpoœrednio do zak³adów zajmuj¹cym siê przetwarzaniem.
Tylko w ten sposób zapewniona zostaje pomoc gospodarstw domowych w ochronie œrodowiska naturalnego.
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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 08.2008. Zmiany techniczne zastrze¿one.
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