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strona 1 

VH 206, VH 206 S, VH 227, VH 229 

Wentylatorowe ogrzewacze wn ętrzowe 

Instrukcja obsługi i monta żu 

 

Montaż instalacji elektrycznej oraz konserwacja urządzenia mogą być wykonywane jedynie przez 

uprawnionego Instalatora / Serwisanta, na podstawie niniejszej instrukcji 
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Strona 3 

Wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa 

Uwaga! Należy pamiętać, że kratki wylotu powietrza (3) mogą podczas pracy urządzenia 

nagrzewać się do temperatury ok. 85OC. 

• W pobliżu urządzenia nie powinny znajdować się dzieci bez opieki 

• Na ogrzewaczu, ani w pobliżu kratek wylotu powietrza nie wolno umieszczać bielizny 

w celu jej suszenia 
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• Minimalna odległość z przodu urządzenia od łatwopalnych przedmiotów musi wynosić 

co najmniej 350 mm 

• W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się materiały łatwopalne np. wosk, 

benzyna, spray`e, rozpuszczalniki, lakiery do paznokci itp. 

• Urządzenie nie może być w żadnym wypadku użytkowane w chwili gdy w 

pomieszczeniach, w których się znajduje prowadzone są prace malarskie, układanie 

podłóg lub wykładzin, czyszczenie przy użyciu benzyny lub podobnych płynów 

łatwopalnych oraz pastowanie podłóg. W takich wypadkach należy wyłączyć 

ogrzewacz przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka i zapewnić dobre przewietrzanie 

pomieszczenia. Niezastosowanie się do powyższej wskazówki może doprowadzić do 

zassania łatwopalnych oparów przez urządzenie, a tym samym niebezpieczeństwa 

powstania pożaru. 

• Urządzenie nie może być używane w pomieszczeniach zagrożonych 

niebezpieczeństwem pożaru lub eksplozji przez szczególnie intensywne działanie 

kurzu, gazów i łatwopalnych oparów. 

• Montaż instalacji elektrycznej, oraz konserwacja urządzenia mogą być wykonywane 

jedynie przez uprawnionego Instalatora / Serwisanta, na podstawie niniejszej 

instrukcji 

• Uwaga! Urządzenia nie wolno zakrywać z uwagi na niebezpieczeństwo 

przegrzewania 

• Urządzenie może być zamontowane tylko na pionowej ścianie odpornej na 

temperaturę minimum 85OC 

• Instalacja elektryczna i podłączenie muszą być wykonane zgodnie z Polską Normą i 

zaleceniami Zakładów Energetycznych 

• Urządzenie nie może być zamontowane bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym 

• Należy przewidzieć możliwość odłączenia od sieci na wszystkich biegunach na 

odległość minimum 3 mm, za pomocą bezpieczników lub przekaźników.  

• Przy instalacji urządzenia w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub kabinę 

prysznicową należy przestrzegać stref bezpieczeństwa 

• Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby pokrętło regulacji było 

niedostępne dla osób znajdujących się w  wannie lub pod prysznicem 

• Przewód zasilania sieciowego może być wymieniony tylko przez uprawnionego 

Serwisanta, na oryginalny przewód producenta 

• Po zamontowaniu ogrzewacza należy przekazać Użytkownikowi niniejszą instrukcję  
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Wskazówka: dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji w urządzeniu tym wbudowane jest 

zabezpieczenie przed przegrzaniem, które w przypadku usterki lub nieprawidłowego użycia 

ogrzewacza wyłączy na krótko dmuchawę oraz grzałkę. W przypadku powtarzającego się 

wyłączania  należy skontaktować się z Zakładem Serwisowym. 

 

Strona 4 

Opis urz ądzenia 

Wentylatorowy ogrzewacz wnętrzowy AEG służy jako ogrzewanie wspomagające lub 

okresowe w pokojach gościnnych i pomieszczeniach krótkotrwale użytkowanych np. do 

uprawiania hobby.  Ogrzewacz wyposażony jest w cichobieżną dmuchawę oraz 

wysokogatunkowy element grzejny. 

W celu ogrzania pomieszczenia dmuchawa zasysa zimne powietrze poprzez otwory wlotowe 

(5) w tylnej ścianie ogrzewacza  i następnie przez umieszczoną w dolnej części kratkę wylotu 

ciepłego powietrza (3) wydmuchuje ogrzane przez element grzejny powietrze równomiernie 

do pomieszczenia, nie stwarzając przeciągów. Temperatura powietrza w pomieszczeniu 

utrzymywana jest automatycznie na stałym poziomie, nastawianym bezstopniowo przy 

pomocy pokrętła doboru temperatury (1). 

 

Dane techniczne 

Typ VH 206 VH 206 S VH 227 VH 229 

Zasilanie                                                      V/Hz 1/N  ~ 230 / 50 

Moc grzewcza                                              kW                                                            2,0 

Zakres nastaw temperatury                             OC 5 do 30 

Rodzaj zabezpieczenia IP 23 

Programator czasowy   60 min. 24 godz. 

 

Urządzenie odpowiada następującym Dyrektywom Unii Europejskiej: 

- 73/23/EWG z dnia 19.02.1973 - dotyczącej niskich napięć 

- 89/336/EWG z dnia 3.05.1989 – dotyczącej zakłóceń elektromagnetycznych, wraz ze 

zmianami 92/31/EWG 

 

Strona 5 

Rysunek wymiarowy 

 

* minimalna odległo ść oraz zalecana wysoko ść monta żu 
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Przy montażu należy bezwzględnie zachować odległość co najmniej 100 mm od boków oraz 

górnej krawędzi urządzenia. 

Budowa urz ądzenia  

1 =  Pokrętło doboru temperatury 

2 =  Przewód zasilający z wtyczką 

3 =  Kratka wylotu ciepłego powietrza 

4 =  Śruba mocująca do ściany 

5 =  Otwory wlotowe zimnego powietrza 

6 =  Dodatkowe mocowanie do ściany 

7 =  pokrętło programatora czasowego 

       60 min przy VH 227 

       24 godz. Przy VH 229 

 

Strona 6 

Monta ż urządzenia 

1. Wypakować ostrożnie urządzenie. Skontrolować dane na tabliczce znamionowej 

urządzenia. 

2. Wyjąć z opakowania dostarczone wraz z urządzeniem kołki rozporowe i wkręty. 

Wywiercić otwory zgodnie z rysunkiem wymiarowym i osadzić kołki rozporowe. 

Należy bezwzgl ędnie zachowa ć minimalne odległo ści ! 

Urządzenie nie mo że być zamontowane bezpo średnio pod gniazdkiem 

elektrycznym 

Przy instalacji urz ądzenia w pomieszczeniach wyposa żonych w wann ę lub 

kabin ę prysznicow ą należy przestrzega ć stref bezpiecze ństwa 

Urządzenie nale ży zamontowa ć w taki sposób, aby pokr ętło regulacji było 

niedost ępne dla osób znajduj ących si ę w  wannie lub pod prysznicem 

3. Górną śrubę mocującą (4) wkręcić w ścianę pozostawiając 3 mm i zawiesić 

urządzenie. 

4. Przy pomocy drugiej śruby mocującej wykonać dodatkowe mocowanie do ściany (6). 

Urządzenie jest przymocowane na stałe do ściany.  

 

Podł ączenie elektryczne 

Podłączenie elektryczne ogrzewacza wentylatorowego może być wykonane tylko do 

gniazdka prądu zmiennego o napięciu 230V i częstotliwości 50 Hz, z uziemieniem.  
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Po wetknięciu wtyczki do gniazdka urządzenie jest gotowe do użytku. Wtyczka musi być 

dostępna po zakończeniu montażu. Przy podłączeniu do puszki przyłączeniowej należy 

obciąć wtyczkę, a przewód elektryczny skrócić w razie  potrzeby w taki sposób, aby nie leżał 

na urządzeniu. Końcówki przewodów zalutować lub wyposażyć w tuleje zaciskowe. 

Przestrzegać norm i przepisów, oraz zaleceń lokalnego Zakładu Energetycznego. 

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego może on być wymieniony tylko przez 

uprawnionego Serwisanta, na oryginalny przewód producenta. 

Uwaga! Ruchomy przewód zasilania elektrycznego (2) nie mo że w żadnym przypadku 

znajdowa ć się w pobli żu kratek wylotu ciepłego powietrza (3). 
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Obsługa 

VH 206 / 206 S 

Żądana temperatura pomieszczenia nastawiana jest bezstopniowo za pomocą pokrętła 

doboru temperatury. W przypadku obniżenia się  temperatury w pomieszczeniu włącza się 

pełna moc urządzenia wynosząca 2000 W i wyłącza się ponownie, po osiągnięciu 

temperatury nastawionej. Zakres nastaw temperatury wynosi 5OC (pokrętło doboru 

temperatury w pozycji do oporu w lewo) do 30OC (pokrętło doboru temperatury w pozycji 5). 

Przy nastawieniu pokrętła na symbol * zapewnione jest automatycznie zabezpieczenie 

przeciwmrozowe. 

 

VH 227 

Ten model urządzenia wyposażony jest dodatkowo w czasowy programator 60 minutowy. 

Tryb regulacji: 

Urządzenie pracuje z podstawową mocą grzewczą 1000 W. Regulator temperatury 

zachowuje swoją funkcję. 

Nastawianie programatora: 

Podczas upływu nastawionego czasu urządzenie pracuje z pełną mocą 2000 W. Regulator 

temperatury nie działa. Po upływie nastawionego czasu regulator temperatury podejmuje 

ponownie regulację. Włącza podstawową moc grzewczą urządzenia wynoszącą 1000 W. 

Nastawianie żądanej temperatury pomieszczenia odbywa się jak przy VH 206 / VH 206 S. 

Przerwanie czasu nastawionego przy pomocy programatora jest możliwe poprzez cofnięcie 

położenia jego pokrętła. 
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strona 8 

VH 229    

Ten model urządzenia wyposażony jest w regulator temperatury oraz 24 godzinny 

programator czasowy. 

Obsługa: tryb pracy z regulatorem  (podtrzymanie temperatury) 

Nastawa i działanie jak VH 227 

Moc grzewcza 2000 W 

Przełącznik trybu pracy programatora 

Oprócz nastawienia czasu ogrzewania musi zostać wybrany tryb pracy programatora.  

Pozycja: • 

Tryb regulatora 

Urządzenie pracuje w trybie regulacji temperatury z mocą 2000 W 

Pozycja: I 

Praca ciągła 

Urządzenie pracuje z mocą 2000 W, bez regulacji, do ponownego wybrania pozycji I lub 

programatora. 

Pozycja: programator 

Tryb programatora 

Urządzenie włącza się i wyłącza w zaprogramowanych czasach ogrzewania. W czasie 

grzania ogrzewacz ogrzewa mocą 2000 W, bez regulacji. 

W czasie wyłączenia ogrzewania tryb pracy z regulacją temperatury jest aktywny. 
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Obsługa programatora czasowego 24 godzinnego: 

- podstawowa nastawa aktualnego czasu 

Podziałka na programatorze czasowym odpowiada 24 godz. 

Aktualny czas należy przez pokręcanie skali programatora nastawić na znaczku znajdującym 

się na pokrywie urządzenia. 

- programowanie czasu ogrzewania 

1 segment odpowiada 30 min. czasu ogrzewania. 



   7 

Ustalić początek i koniec czasu ogrzewania, a następnie wyciągnąć segmenty znajdujące się 

naprzeciw odpowiednich cyfr. 

Przykłady: 

1 segment (30min.) 

- początek ogrzewania:  6:00 

-koniec ogrzewania:  6:30 

2  segmenty (60 min.) 

- początek ogrzewania:  17:30 

-koniec ogrzewania:  18:30 

 

Opis rysunku 

Czas ogrzewania czas wyłączenia  

Uwaga! 

Przełącznik trybu pracy programatora musi znajdowa ć się w pozycji (  ) programatora! 

 

Ważna wskazówka do trybu pracy programatora (VH 227, V H 229) 

W celu zapewnienia oszczędnej eksploatacji w trybie pracy programatora, pokrętłem doboru 

temperatury musi zostać nastawiona niższa temperatura podstawowa podczas czasu 

wyłączenia ogrzewania, niż podczas czasu ogrzewania. W czasie ogrzewania urządzenie 

ogrzewa mocą 2000 W, bez regulacji. W celu oszczędności energii nie należy nastawiać 

czasu ogrzewania dłuższego niż jest to rzeczywiście niezbędne.  
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Czyszczenie i konserwacja  

W przypadku ewentualnego wystąpienia na obudowie urządzenia lekkich brązowych 

przebarwień, należy je niezwłocznie usunąć wilgotną ściereczką.   

Urządzenie należy myć po ostygnięciu używając zwykłych środków pielęgnacyjnych. Unikać 

środków szorujących i żrących. Nie wolno pryskać środków czyszczących do otworów wlotu i 

wylotu powietrza. 
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Ważna wskazówka 

Niniejszą instrukcję należy starannie przechować i w przypadku sprzedaży ogrzewacza 

przekazać nowemu właścicielowi. Przy ewentualnych naprawach i konserwacjach udostępnić 

do wglądu Serwisantowi. 

 

Gwarancja  

Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urządzenie zostało zakupione. Naprawy 

gwarancyjne należy zgłaszać do Zakładu  Serwisowego  wymienionego w karcie 

gwarancyjnej. 

Montaż, podłączenie elektryczne oraz naprawy i konserwacja urządzenia mogą być 

wykonane wyłącznie przez uprawnionego Instalatora  lub Serwisanta, pod rygorem utraty 

gwarancji. 

Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń wynikłe z montażu i / lub 

użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją montażu i obsługi.     

 

Ochrona środowiska naturalnego 

Prosimy o współpracę w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego. W 

tym celu należy usunąć opakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o surowcach 

wtórnych. 

• Wszystkie elementy kartonowe są  wykonane z makulatury i mogą być wykorzystane jako 

surowiec wtórny 

• Folie wykonane są z polietylenu (PE), taśmy napinające z polipropylenu (PP) 

• Wszystkie materiały mogą służyć jako surowce wtórne. 

 

Recykling urz ądzeń elektrycznych 

Urządzenia oznakowane znaczkiem przekreślonego pojemnika na śmieci nie mogą być 

wrzucane do pojemników na śmieci i muszą być oddzielnie zbierane i składowane. 

Zbiórka i recykling zużytych urządzeń muszą być bezwzględnie prowadzone zgodnie z 

Ustawą o recyklingu oraz lokalnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
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